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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 135 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 de 

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 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a gestão pública ambiental do estado do Amapá, 

pós-1988. A gestão ambiental visa, entre outros, a racionalização do uso e aproveitamento dos 

recursos naturais e o ordenamento das atividades econômicas e sociais capazes de alterar o 

equilíbrio e/ou a qualidade do meio ambiente. Para tanto, o Estado utiliza-se de seu aparelho 

administrativo e de instrumentos legais. Nesse sentido, o trabalho é norteado pelo seguinte 

questionamento: de que forma se desenvolveu a gestão pública ambiental no estado do Amapá? 

A análise atenta para a existência ou não de políticas na área ambiental, formuladas pelo Estado, 

assim como sobre a estrutura organizacional e institucional implantada pelo estado do Amapá 

para a gestão ambiental do seu território. Do ponto de vista metodológico, este artigo utilizou a 

pesquisa bibliográfica, com abordagem qualitativa de dados referentes ao modelo de gestão 

ambiental do estado do Amapá, além do amparo legislativo para respaldo técnico científico e, por 

fim, análise da eficácia dos órgãos ambientais. Os resultados indicam que o Sistema Estadual de 

Meio Ambiente precisa ser aprimorado no sentido de fortalecer a gestão ambiental compartilhada 

entre os órgãos estaduais que integram a estrutura administrativa ambiental do Amapá, pois há 

diversos pontos de conflito de competência que são decorrentes de formulação e planejamento 

fundamentados em decisões estritamente políticas, em detrimento de arranjos orgânicos que 

priorizem a cooperação entre os órgãos com base em critérios técnicos. 

 

Palavras-chave: Gestão Pública Ambiental. Licenciamento Ambiental. Amapá.  

 

Área de interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A gestão pública ambiental faz referência à administração do meio ambiente sob a 

responsabilidade do poder público, que se traduz em ações de planejamento, execução, controle, 

monitoramento e fiscalização relativas ao uso e aproveitamento dos recursos naturais, com o 

objetivo de assegurar o ordenamento das atividades econômicas e sociais capazes de alterar o 

equilíbrio e/ou a qualidade do meio ambiente.  

No Brasil, a Lei nº 6.938/81, que instituiu a Política Nacional de Meio Ambiente 

(PNMA), estabeleceu os princípios, objetivos e instrumentos aplicáveis à gestão pública de meio 

ambiente no país. A mesma Lei previu que as diretrizes da PNMA seriam formuladas em normas 

e planos destinados a orientar a ação dos governos da União, dos Estados, DF e Municípios1, cujo 

desdobramento resultou na formulação de diversas normas, planos, programas e políticas, que 

tiveram por finalidade qualificar a gestão ambiental no Brasil. 

Porém, é sabido que não se faz gestão pública ambiental somente com normas, planos, 

programas e políticas de meio ambiente. Para efetivá-la, faz-se necessário estruturar sistemas 

públicos de gestão ambiental, cabendo ao poder público definir estruturas administrativas 

adequadas à realidade regional, dispor de órgãos com competências e atribuições bem definidas, 

dotá-los de infraestrutura e de recursos humanos, promover a articulação entre os diferentes 

níveis político-administrativos e estabelecer mecanismos institucionalizados de integração. 

Nestes termos, uma gestão eficiente pressupõe a existência de um sistema público de gestão 

ambiental estruturado e articulado. 

No Amapá, a gestão pública ambiental é exercida de forma efetiva desde 1989, com a 

criação do primeiro órgão com atribuições específicas para lidar com a área de meio ambiente na 

estrutura administrativa do Estado. Do ponto de vista organizacional, a gestão pública de meio 

ambiente do Amapá evoluiu ao longo dos anos e possui hoje uma característica peculiar: está 

alicerçada em um modelo de gestão desconcentrada, cooperativa e compartilhada entre diferentes 

órgãos estaduais de meio ambiente. Neste artigo, apresentamos uma análise dessa experiência de 

gestão, com ênfase no modelo de gestão compartilhada entre órgãos estaduais de meio ambiente, 

adotado desde 2007. Busca, assim, a partir de uma análise sobre a experiência acumulada de 

                                                           
1 Art. 5º da Lei 6.938/81. 
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gestão, apontar os principais desafios e dificuldades presentes no exercício cotidiano da gestão 

ambiental estadual. 

 

2. METODOLOGIA 

Para esta pesquisa, que aborda a experiência de gestão ambiental do estado do Amapá, a 

metodologia empregada é do tipo qualitativa, a fim de possibilitar uma análise crítica sobre o 

desenvolvimento da gestão ambiental estadual. 

A pesquisa desenvolveu-se na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amapá – 

SEMA/AP, órgão da Administração Pública direta responsável pela coordenação e planejamento 

da gestão ambiental do Estado; no Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 

Estado do Amapá – IMAP, órgão da administração indireta executor da política estadual de meio 

ambiente e responsável pelo licenciamento ambiental estadual e; no Instituto Estadual de 

Florestas do Amapá – IEF/AP, órgão da administração indireta, responsável pela execução da 

política florestal do Estado, vinculado inicialmente à Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Rural – SDR e, a partir de setembro de 2015, vinculado à SEMA/AP. 

As técnicas utilizadas para operacionalizar esse método foram a análise documental, que 

é aquela realizada sobre documentos, contemporâneos ou retrospectivos, considerados 

cientificamente autênticos, obtidos por meio de fontes primárias e secundárias, escritas e não-

escritas, a partir das quais se recolhe e codifica os dados necessários para a investigação proposta; 

a análise de conteúdo, que permite a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens, buscando-se desvendar algo além 

daquilo nela expressado. 

Com a análise documental, foram coletados dados oficiais sobre o processo de 

implementação e desenvolvimento da gestão ambiental do estado do Amapá, por meio de 

consultas aos acervos da SEMA/AP, IMAP e IEF/AP, tais como processos de licenciamento 

ambiental, atas de reunião das equipes de trabalho, portarias, memorandos, projetos técnicos, 

relatórios orçamentários e de execução orçamentária, recursos humanos e demais documentos 

administrativos diretamente relacionados ao processo de gestão ambiental 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A gestão ambiental e a expertise administrativa ambiental, com autonomia decisória, são 

desafios recentes para o estado do Amapá, se considerarmos que o mesmo foi criado em 05 de 

outubro de 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB, 

que transformou o Território Federal do Amapá em Estado do Amapá2, tendo sua instalação 

efetivada em 15 de março de 1991, com a posse do primeiro governador eleito por sufrágio 

universal3. No Amapá, durante toda sua existência como Território Federal (1943-1988), o 

principal gestor centralizador das decisões era o Governo Federal, a União. 

Em que pese a recente criação do Estado do Amapá, o mesmo foi palco, desde a década 

de 1940, da instalação de grandes projetos que objetivaram a exploração de recursos naturais, 

como o famoso projeto da Indústria e Comércio de Minérios LTDA - ICOMI, instalado nos 

Municípios de Serra do Navio e Santana, que explorou por quase cinco décadas, vinte e quatro 

horas por dia, o minério de manganês do Estado. 

Entre outros grandes projetos de uso e aproveitamento de recursos naturais, podemos 

ainda citar ainda: i) o Projeto Jari, instalado no sul do Estado, fronteira com o Pará, considerado 

um dos maiores e mais polêmicos projetos agroindustriais já instalados na Amazônia brasileira, 

que consistia de um complexo de empreendimentos que envolvia a plantação de Pinho (pinus), 

depois Melina (gmelina) e por último o Eucalipto (eucalyptus), para a produção de celulose (para 

a qual foi instalada a fábrica Jari Celulose S.A. – JARCEL), assim como produção de grãos 

(principalmente arroz), gado e caulim (para a qual foi constituída a empresa Caulim da Amazônia 

S.A. – CADAM, vendida posteriormente para a empresa Vale do Rio Doce), atualmente em 

operação apenas a produção de eucalipto, celulose e caulim; ii) a Amapá Florestal e Celulose 

S.A. - AMCEL, que consistiu na plantação de pinus no cerrado amapaense; iii) o garimpo do 

Lourenço, localizado no município de Calçoene, que está em operação até os dias atuais, com um 

grande passivo ambiental e social naquela localidade.  

Todos estes projetos citados foram instalados sem qualquer preocupação com a 

sustentabilidade ambiental, que passou a ser tratada com maior atenção somente a partir da 

década de 1980, como desdobramento da primeira conferência das Nações Unidas sobre meio 

                                                           
2 Art. 14 da Constituição Federal de 1988. 
3 Governador Annibal Barcellos. 
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ambiente, realizada em Estocolmo em 1972, quando a comunidade internacional e a sociedade 

civil organizada passaram a exigir dos países maior zelo com a questão ambiental. 

No Estado do Amapá os primeiros registros de gestão ambiental são do final da década 

de 1980, quando da criação do órgão ambiental e, onde em seguida ocorreu o repasse dos 

processos de licenciamento ambiental para o Estado, especialmente os relativos às atividades de 

mineração (CADAM, ICOMI e Novo Astro), por parte do Governo Federal, então gestor 

ambiental, por meio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA. 

Com respeito a programa institucional definido pelo órgão gestor estadual, os primeiros 

registros de gestão ambiental são da década de 1990 quando, no segundo governo democrático e 

civil, foi instituído o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá – PDSA4, mais 

precisamente em 1995. 

Ainda no ano de 1995 iniciou-se a implementação, pelo Governo Federal e Estadual, do 

Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil – PPG75, composto por 26 

subprogramas, atuando em cinco categorias principais ou linhas de ação, dentre os quais 

tínhamos o fortalecimento institucional de governos estaduais e municipais para a gestão 

ambiental integrada, formado pelo Subprograma de Políticas de Recursos Naturais – SPRN, onde 

os recursos foram destinados a apoiar o fortalecimento institucional da Coordenadoria Estadual 

do Meio Ambiente - CEMA (CHAGAS, 2002), sendo elevada ao status de Secretaria de Estado 

no ano de 1996. 

A atuação do PPG7 no estado do Amapá foi significativa, pois alavancou a gestão 

ambiental por meio de grandes investimentos, tanto na estruturação do órgão ambiental estadual 

(com equipamentos e veículos), quanto na capacitação do corpo técnico, o que perdurou até o 

início da década de 2000. 
                                                           
4 O PDSA foi instituído pelo Decreto nº 2453, de 14 de agosto de 1995, na gestão do então Governador 

João Alberto Capiberibe, objetivando contrapor o modelo expansionista de uso predatório dos recursos 

naturais pelos grandes projetos. O programa possuía seis diretrizes: valorização das vantagens 

comparativas do Amapá; sustentabilidade da economia; equidade social, utilização de parcerias na 

execução de projetos, descentralização das atividades e municipalização. 
5 O Programa Piloto surgiu em 1990, na Convenção de Houston, que reuniu os países do G7, em prol da proteção das 

florestas tropicais brasileiras e foi ratificado na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (CNUMAD), a Rio 92. O principal objetivo deste programa era o combate ao desmatamento na 

Amazônia, bem como demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvimento econômico e a proteção do meio 

ambiente nas florestas tropicais, contribuir para a conservação dos recursos genéticos das florestas, reduzir a emissão 

de gás carbônico, entre outros. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

22 

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

ISSN 2316-7637 

 

No âmbito estadual, a gestão ambiental, no que tange à sua estrutura político-

administrativa, passou por algumas alterações ao longo dos anos, onde foram extintos e criados 

órgãos e transferidas competências para outros, o que tem causado certa confusão, tanto para a 

administração pública, quanto para usuários e sociedade em geral, como apresentado a seguir: 

 Até 2007 a SEMA/AP era o único órgão estadual gestor de meio ambiente do 

Amapá; 

 Em 2007 foi criado o Instituto de Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do 

Estado do Amapá – IMAP (Lei nº 1078/2007), autarquia vinculada à SEMA, com a finalidade de 

executar as políticas de meio ambiente, de gestão do espaço territorial e dos recursos naturais do 

estado do Amapá, a emissão de autorização de desmatamento, concessão de manejo florestal e de 

uso alternativo do solo; 

 Ainda em 2007 foi criado o Instituto Estadual de Floresta – IEF, autarquia 

vinculada inicialmente à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural – SDR (Lei nº 

1077/2007) e hoje vinculada à SEMA/AP, com o objetivo de executar a política florestal do 

estado do Amapá, em consonância com as micropolíticas de desenvolvimento do Estado; 

 Após a criação destes dois órgãos (IMAP e IEF) a gestão ambiental do estado do 

Amapá, que até então era realizada somente pela SEMA/AP, passou a ser compartilhada com 

estes dois institutos. 

Nesse sentido, a SEMA/AP assumiu o papel de órgão de planejamento, articulação e 

fomentador da política estadual de meio ambiente, bem como gestor das unidades de conservação 

(UC) estaduais, elaborador das políticas e normas ambientais e de educação ambiental.  

Com a criação do IMAP foi desenhado um novo arranjo institucional responsável pela 

gestão ambiental do estado do Amapá, no qual o Instituto passou a ter função de órgão executor 

da política estadual de meio ambiente e do ordenamento territorial. Logo, com esta atribuição 

seria o responsável pela execução do licenciamento ambiental. Contudo, conforme interpretação 

do parágrafo único do art. 2º da Lei nº 1184/2008, onde prevê que a SEMA/AP poderá outorgar 

ao IMAP a competência para o licenciamento de projetos de baixa a média impactação ambiental, 

podemos concluir que o licenciamento ambiental, mesmo após a criação do Instituto, com a 

atribuição de órgão executor, continuou sendo afeto à SEMA/AP, uma vez que é facultado a esta 
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outorgar ao IMAP [somente] o licenciamento das atividades de baixo e médio impacto ambiental, 

não contemplando assim, as atividade classificadas como de alto impacto ambiental.  

A expressão “outorga”, presente no dispositivo supramencionado, nos remete ao 

significado presente no Direito Administrativo, em que consiste em transferir determinado 

serviço público a outro órgão, por um determinado período de tempo (DI PIETRO, 2006). Ou 

seja, uma atribuição que originalmente pertence ao órgão outorgante. Nesse sentido, temos que a 

SEMA/AP, como órgão outorgante, possui a competência legal para a execução do licenciamento 

ambiental e, que é faculdade desta, transferir ao IMAP. 

Ocorre que, em razão da criação do IMAP, toda estrutura existente de licenciamento, 

monitoramento e fiscalização (pessoal e logística), que pertenciam à SEMA/AP, foi transferida 

para o Instituto. Além disso, temos que o organograma administrativo da Secretaria foi alterado 

com a transferência desta competência, onde deixou de existir o setor que realizava o 

licenciamento, monitoramento e a fiscalização.  

Assim, visando dar efetividade à nova proposta de gestão ambiental compartilhada, entre 

os órgãos estaduais, foi firmado o Termo de Cooperação Técnica6 que outorgou ao IMAP a 

execução do licenciamento ambiental de atividade classificadas como de baixo e médio impacto 

ambiental, sendo que os procedimentos administrativos referentes às atividades e 

empreendimentos classificados como de alto impacto eram encaminhados à SEMA/AP para que 

o Secretário assinasse a licença conjuntamente com o Diretor-Presidente do IMAP, uma vez que 

a legislação não previa a possibilidade de outorga destes. 

Na prática, todo o procedimento concernente ao licenciamento ambiental era executado 

pelo IMAP – elaboração de termo de referência, recebimento da documentação, análise, vistoria, 

relatórios, pareceres técnicos e outros – cabendo à SEMA/AP tão somente, por meio de suas 

assessorias técnica e jurídica, verificar as documentações juntadas, com emissão de respectivos 

pareceres para, ao final, encaminhar para o Secretário de Estado finalizar o processo - assinar 

(ratificar) a licença ou devolver ao IMAP para as devidas correções e posterior retorno à 

Secretaria. 

Contudo, a partir de maio de 2014, por meio de uma decisão unilateral a então Diretora-

Presidente do IMAP decidiu não mais encaminhar os processos de licenciamento ambiental de 

                                                           
6 Termo de Cooperação Técnica nº 006/2012-SEMA/IMAP. 
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alto impacto para a SEMA/AP, contrariando assim a previsão legal do parágrafo único do art. 2º 

da Lei nº 1184/2008, bem como do Termo de Cooperação Técnica firmado entre os órgãos. Com 

esta conduta o IMAP distanciou-se definitivamente da SEMA/AP, quebrando praticamente o 

vínculo administrativo existente entre os órgãos, ignorando que o órgão responsável pela gestão 

ambiental no estado do Amapá é a SEMA/AP. 

Outro ponto de conflito, decorrente desta nova gestão compartilhada, instituída no 

Estado, diz respeito ao Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente – FERMA7. O 

FERMA foi criado vinculado ao órgão executor da política ambiental que o gerenciará, com o 

fim precípuo de financiar, conforme dispuser seu regulamento, planos, programas, projetos, 

pesquisas e atividades que visem, o uso racional e sustentado de recursos naturais, bem como 

para auxiliar no controle, fiscalização, defesa e recuperação do meio ambiente8, sendo uma das 

suas fontes de arrecadação o produto das multas por infrações às normas ambientais, a outorga de 

licenças ambientais e análise de estudos de impacto ambiental9.  

O FERMA desde a sua criação encontra-se sob a gerência da SEMA/AP. Porém, o 

IMAP recorrentemente reivindica a gestão do Fundo, sob o argumento de que é o atual órgão 

executor da política de meio ambiente do Estado e, ser o responsável por toda a arrecadação, por 

meio do pagamento de multas e licenças ambientais emitidas pelo órgão. Outro argumento 

utilizado pelo IMAP diz respeito à falta de recursos destinados para custear o procedimento de 

licenciamento ambiental (manutenção de veículos, gasolina, diárias e material de expediente), em 

que pese os custos estar inseridos no cálculo da taxa de licenciamento pago pelo requerente.  

Ocorre que esses valores são recolhidos ao FERMA e acessados por meio de projetos, 

submetidos ao pleno do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA, atendendo à 

publicação de Edital de chamamento público, onde tanto instituições públicas quanto privadas 

acessam esses recursos, objetivando desenvolver ações voltadas para a proteção do meio 

ambiente. Tal procedimento é motivo constante de debate e conflito entre os gestores desses dois 

órgãos. E, ainda, provocam grandes transtornos no desenvolvimento das atividades do IMAP, 

pois o orçamento que o governo destina ao Instituto não é suficiente para manter as atividades do 

órgão de forma eficiente. 

                                                           
7 Instituído pelo art. 8º da Lei nº 165/1994. 
8 Art. 8º, da Lei nº 165/1994. 
9 Art. 9º, II, da Lei nº 165/1994. 
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Podemos ainda destacar, que diante desta nova estrutura de gestão ambiental 

compartilhada entre os órgãos estaduais, a atribuição pela formulação e revisão da legislação 

ambiental é da SEMA/AP, porém a mesma não tem conseguido desenvolver este papel de forma 

satisfatória, o que tem refletido além do licenciamento ambiental, nos demais setores. 

Um dos princípios constitucionais da Administração Pública é o da legalidade, ou seja, o 

gestor só pode fazer aquilo que a lei prevê. Diante da ausência, conflito ou norma desatualizada o 

órgão licenciador tem procurado respaldar-se na legislação federal, porém isso causa insegurança 

jurídica, tanto para o licenciador quanto para o requerente. 

Além disso, com a criação do Instituto Estadual de Florestas, já que o mesmo foi criado 

para executar a política florestal do estado do Amapá, em especial na Floresta Estadual do 

Amapá – FLOTA, passou a questionar o direito de realizar a gestão ambiental dessa UC de forma 

autônoma, inclusive participando do processo de licenciamento das atividades que atingissem a 

UC e/ou sua zona de amortecimento. 

Ocorre que a SEMA/AP é o órgão responsável pela gestão das unidades de conservação 

e a FLOTA, por ser uma UC, passou a gerar um conflito de competência entre SEMA e IEF e isto 

se refletiu nos processos de licenciamento ambiental que envolviam a FLOTA, uma vez que os 

dois órgãos reivindicavam a gestão. 

Nesse sentido, foi editada a Portaria Conjunta nº 01/2013 – SEMA/IEF/IMAP, que 

dispôs sobre os procedimentos para Autorização Prévia da SEMA e IEF no âmbito do 

licenciamento ambiental de empreendimentos que afetem a FLOTA ou sua zona de 

amortecimento. Ocorre que, com este procedimento, o licenciamento de atividades e 

empreendimentos localizados nestes locais tornou-se mais burocrático e demorado, pois o mesmo 

tem que percorrer três órgãos. E, vale ressaltar que dois destes (SEMA e IEF) não possuem 

estrutura administrativa para a realização da análise do licenciamento, ainda que esta Portaria 

trate apenas de procedimentos para Autorização Prévia, como ocorre nas demais UC, geridas 

somente pela SEMA, o que compromete o andamento. 

Como podemos verificar a gestão ambiental realizada pelos órgãos estaduais apresentam 

alguns entraves os quais trazem reflexos para a sociedade e para o mercado local, principalmente 

quando tratamos de licenciamentos enquadrados como de alto impacto. 

Desta forma, elegemos o licenciamento como parâmetro para análise do 

desenvolvimento da gestão ambiental, considerando que ele é o instrumento mais utilizado pelo 
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poder público para realização da gestão ambiental, pois acreditamos que, através dele podemos 

averiguar como anda a gestão ambiental do Estado. 

4. CONCLUSÃO 

Ao tratarmos de gestão ambiental no estado do Amapá temos que o tema é considerado 

recente, pois a criação deste ente federativo deu-se com a promulgação da Constituição Federal 

de 1988, onde até então era de responsabilidade da União. 

O Amapá vivenciou algumas experiências pontuais, como a implantação do PPG7, do 

PDSA e reestruturações administrativas. Neste último caso, detectamos a implementação de uma 

gestão compartilhada, ressaltamos que não se trata do entendimento convencional de 

descentralização, ou seja, a transferência de competências para outros entes, mas de uma gestão 

ambiental no âmbito estadual, onde foram criados mais de um órgão para exercer, de forma 

conjunta, esta gestão, o qual apresentou alguns entraves, principalmente referentes a conflitos de 

competência. 

O principal avanço ocorreu no final da década de 1990 e início de 2000, quando da 

implementação do PPG7, onde houve um grande investimento em estrutura física e pessoal, por 

meio de capacitação. 

Além disso, registra-se o PDSA, quando o Governo do Estado lançou um Programa 

institucional com objetivos, metas e princípios com qual desenvolveu a gestão ambiental. 

Após este período a Administração Pública preocupou-se tão somente com reformas 

administrativas (criação e extinção de órgãos), sem definir formalmente qual a política que 

desejaria implementar no Estado na área ambiental. 

O título de Estado mais preservado do Brasil, pois conta com cerca 73% do seu território 

em UC e Terras Indígenas, deu-se por conta da criação de unidades de conservação, 

principalmente nas décadas de 1980 e 1990. 

Atualmente, podemos afirmar que a gestão ambiental do estado do Amapá não possui 

uma política ambiental de Estado definida que possa ser colocada em prática e, que há uma 

grande confusão administrativa dos órgãos ambientais com disputa pelo poder, pois para a 

estruturação do Sistema Estadual de Meio Ambiente foi levado em consideração o caráter 

político, deixando de lado o técnico. 
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RESUMO  

 

O artigo analisa a questão dos recursos hídricos na comunidade ribeirinha “Joaquim Antônio”, 

pertencente ao município de Muaná, Marajó – PA, a partir da percepção ambiental dos moradores 

da localidade, destacando-se as dimensões política, econômica, social e cultural enquanto 

elementos essenciais à compreensão da realidade da população local. A pesquisa emerge por uma 

necessidade de resgatar a importância dos saberes vernaculares da comunidade integrando as suas 

técnicas de uso e manejo dos recursos naturais que lhe são oferecidos pela natureza física 

circundante. A importância de refletir sobre esta questão, surge pelo fato do rio ser 

simbolicamente representado por aqueles que habitam o lugar como um meio que transcende um 

valor meramente comercial, no qual este recurso natural ganha uma expressão ontologicamente 

constituída a partir das relações socioculturais e ambientais que emergem no cotidiano de ser 

ribeirinho. Desse modo, a pesquisa foi organizada a partir do levantamento bibliográfico, a 

aplicação de entrevistas abertas e semiestruturadas, a observação participativa, e além de reuniões 

com representantes da comunidade. Apesar da existência de diversas leis que assegurem uma 

qualidade de vida em equilíbrio com o meio ambiente, a comunidade carece de políticas públicas 

eficientes na devida gestão e administração dos recursos naturais, no que diz respeito, por 

exemplo, a democratização e o acesso à água de qualidade para o consumo familiar. Esta visão 

humanista referente a questão dos recursos hídricos, revela a importância da integração das 

políticas públicas ambientais com os reais anseios e necessidades da(s) comunidade(s) 

ribeirinha(s) na Amazônia, assumindo um papel verdadeiramente social, elevando as “vozes do 

lugar” ao grau de sua importância constituinte. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento local. Práticas do cotidiano. Percepção ambiental.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A pesquisa é desenvolvida na comunidade ribeirinha do rio “Joaquim Antônio”10 (Figura 

1) localizado no município de Muaná, pertencente a mesorregião do Marajó11 e a microrregião do 

Ariri. A sede municipal tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º 31’ 55” de latitude Sul e 

49º 13’ 10” de longitude a Oeste de Greenwich. A hidrografia do município de Muaná é 

representada, principalmente pelo rio Pará que fica ao sul e a sudeste e para o qual converge toda 

a drenagem do Município (IDESP, 2011). 

 

Figura 1. (A) Crianças em frente à sua modesta casa, no qual apesar das grandes dificuldades 

enfrentadas pelo dia-a-dia, ainda assim, o sorriso é sempre presente em seus rostos.  (B) Representação 

fotográfica do caudaloso Rio “Joaquim Antônio”, o que para o pesquisador é um meio natural e 

funcional, para as pessoas que habitam as margens, o Rio é mais que isso, torna-se sua própria extensão 

ontológica-existencial.  

 

Fonte: Silva (2015). 

 

Entende-se que cada lugar é constituído por experiências únicas, que jamais podem ser 

compreendidas por olhares meramente recheados pela curiosidade, pois é necessário mergulhar 

na sua vastidão. É preciso sentir o lugar, experimentar seu sabor, perceber seu cheiro, criar uma 

história de vida. É necessário deixar o lugar fluir assim como os caudalosos rios amazônicos 

                                                           
10 Corresponde a uma área de várzea, no qual “são ambientes recentes na escala geológica, formados no 

período holocênico atual, apresentando solos tipo glei hidromórfico, sem estrutura vertical e pouco 

consolidada” (AMARAL et al. 2007, p. 45). O tempo de viagem, da metrópole Belém a comunidade são 

de 7 a 8 horas.  
11 Sobre os aspectos físicos, “a ilha do Marajó é um componente da bacia sedimentar da foz do rio 

Amazonas, constituída pela bacia sedimentar do Marajó, que é imersa, e por uma outra porção instalada na 

plataforma continental. Ambas somam uma área de 18. 000 km²” (LISBOA, 2012, p. 25).  
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fluem na própria alma ribeirinha, sendo essencialmente importante se permitir ir ao encontro do 

“lugar” que o espera na estatização temporal.  Dessa forma, “cada lugar são pequenos mundos” 

(TUAN, 2014). 

À vista disso, busca-se compreender a realidade da comunidade a partir da categoria do 

lugar enquanto conceito geográfico que expressa a ontologia-existencial do ser que habita 

determinado espaço – o Dasein12 (HEIDEGGER, 1988; HOLZER, 2003; TUAN, 2013; 

DARDEL, 2015), como “refúgio, politicamente conservador” (MASSEY, 2013).  Desse modo, o 

artigo analisa de forma crítica as questões que envolvem o desenvolvimento local sustentável em 

uma comunidade ribeirinha demasiadamente esquecida pela gestão-administrativa referente ao 

uso dos recursos hídricos. Caso este que infelizmente se torna comum na realidade das 

populações tradicionais na Amazônia. O descaso da gestão pública do município de Muaná para 

com o acesso garantido por lei aos recursos hídricos se justifica a partir das estratégias de 

sobrevivência dos habitantes do lugar, ressaltando a relação sociedade-natureza, no qual são 

utilizados meios alternativos para o tratamento da água que é retirado do rio – utilizada para 

consumo próprio, afazeres domésticos, banho e lazer. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os procedimentos metodológicos foram organizados a partir do levantamento 

bibliográfico (GIL, 2010), utilizando da observação participativa, entrevistas abertas e 

semiestruturadas (BONI & QUARESMA, 2005), realizadas com moradores do lugar. Destaca-se 

a utilização da arte fotográfica enquanto instrumento de registro factuais, revelando diversas 

dimensões, instigando uma reflexão que vai além da pesquisa em si. Com isso, “o objetivo da 

abordagem cultural é entender a experiência dos homens no meio ambiente e social, compreender 

a significação que estes impõem ao meio ambiente e o sentido dado às suas vidas” (CLAVAL, 

2002, p. 20).  E por cultura entende-se “[...] que o homem é um animal amarrado a teias de 

significados que ele mesmo teceu [...]” (GEERTZ, 2008, p. 10). Por isso, a valorização dos 

                                                           
12 Expressão que tem sua origem no antigo alemão utilizada pelo filosofo Heidegger em sua obra Ser e 

tempo para designar a existência do ser-no-mundo.  
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discursos13 das pessoas da comunidade “Joaquim Antônio” é de pura excelência à compreensão 

aproximada dos problemas sociopolíticos e ambientais. Na busca de uma descrição ontológica14 

da comunidade “Joaquim Antônio” e sua relação com a natureza física, resgata-se a importância 

do “ser-no-mundo” (HEIDEGGER, 1988) no qual “[...] a espacialidade só pode ser descoberta a 

partir do mundo e isso de tal maneira que o próprio espaço se mostra também um constitutivo do 

mundo, de acordo com a espacialidade essencial da presença, no que respeita à sua constituição 

fundamental de ser-no-mundo” (Idem, 1988, p. 163). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 O DESENVOLVIMENTO LOCAL SUSTENTÁVEL: UMA ANÁLISE CRÍTICA 

 

Sobre o desenvolvimento local entende-se que este deve sempre está associado ao 

desenvolvimento que busque o equilíbrio entre a sociedade e o meio ambiente, “todavia, os entes 

federados ainda não conseguiram dotar os espaços geográficos pátrios de uma sustentabilidade 

econômica, social e ambiental de longo prazo” (BARBOSA, 2011, p. 247). É nesse contexto que 

surge a gestão dos recursos hídricos, onde “pode ser entendido como o processo de gestão que 

visa a administrar o uso racional dos estoques de água de modo a controlar seu aproveitamento 

sem comprometer o meio natural e o bem-estar da sociedade” (VELOSO & MENDES, 2012, p. 

136).  O desenvolvimento local sustentável na realidade local da comunidade Joaquim Antônio 

torna-se uma falácia, até mesmo um mito do lugar quando se fala em água potável e saneamento 

básico, pois a primeira expressão dos moradores locais quando pergunta-se sobre a qualidade e 

acesso a água de qualidade é de inconformidade, de desesperança, uma mistura de sentimentos 

reflexo do esquecimento das ações políticas.   

Compreende-se teoricamente que o desenvolvimento local surge para atender as 

necessidades locais, aliando o este o crescimento socioeconômico com projetos de 

sustentabilidade ambiental. Segundo Veloso e Mendes (2012, p. 138) é “através da harmonia 

                                                           
13 Compreende-se que “A teoria do discurso está intimamente ligada à questão da constituição do sujeito 

social. [...] Não há enunciado que não suponha outros; não há nenhum que não tenha, em torno de si, um 

campo de coexistências” (FOUCAULT, 1986, p.114).  
14 “[...] o estudo das essências, e todos os problemas, segundo ela, resumem-se em definir essências: a 

essência da percepção, a essência da consciência, por exemplo. Mas a fenomenologia é também uma 

filosofia que repõe as essências na existência, e não pensa que se pode compreender o homem e o mundo 

de outra maneira se não a partir de sua ‘facticidade’ [...]” (MERLEAU-PONTY, 1994, p. 1). 
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entre a exploração econômica e a conservação dos recursos naturais, com a melhoria da qualidade 

de vida para os atores sociais”, haja vista que “o desenvolvimento econômico sem um 

compromisso com o capital social torna-se desumano e provoca exclusão e impactos ambientais 

que afetam a geração atual e as futuras” (BRAGA, 2007, p. 1). Neste sentido Venturi (2006) 

afirma que a “inclusão das necessidades culturais poderia, inclusive, ajudar a resolver o caráter 

econômico da apropriação dos recursos naturais, já que produtividade e lucro poderiam incluir-se 

dentro do conjunto de valores assimilados pela sociedade em determinado contexto” (Idem, 2006, 

p. 12).  

Nesse sentido, a Amazônia “possuindo bacias hidrográficas que descarregam milhões de 

litros de água por dia, aquíferos de grande magnitude, as coletividades amazônicas padecem com 

tal antítese no fornecimento de água com qualidade” (VELOSO & MENDES, 2012, p. 136-137), 

esse fato se concretiza pelo o não-compromisso dos Estados e municípios com para com as 

políticas de desenvolvimento local sustentável, proposta nos documentos internacionais e 

nacionais potencializando uma suposta “crise da água”, quando na verdade há um acentuado 

sistema político-gestor que limita o acesso de qualidade da água, principalmente quando se fala 

de comunidade tradicionais. Um verdadeiro processo de anti-democracia da água.  

O Estado surgi no contexto atual como agente “facilitador” de interesses exógenos, 

todavia, este por devir ético e moral com a sociedade não pode afastar-se de suas 

responsabilidades e competências. A constituição federal de 1988, Art. 225 garante que: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras  gerações”, e na constituição do estado do 

Pará de 1989, Art. 252, afirma que “A proteção e a melhoria do meio ambiente serão 

prioritariamente, consideradas na definição de qualquer política, programa ou projeto, público ou 

privado, nas áreas do Estado”. A existência de elementos de ordem política e sobretudo 

econômica contribuem significativamente nesse contexto, mascarando as reais situações 

problemáticas de determinado lugar, pervertendo os interesses que de fato deveriam existir em 

prol de um equilíbrio socioambiental e, além disso, propagam um universo de intenções 

fantasiosas materializadas sob conceito de “desenvolvimento sustentável” (BOOKCHIN, 2010).  
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3.2 MODO DE VIDA E DINÂMICA SOCIOAMBIENTAL  

 

“O rio é tudo para nós, sem água a gente não vive...”15 

 

É muito satisfatório se aproximar da complexa realidade ribeirinha, pois nos “permite 

fugir aos constrangimentos locais, descobrir outros meios naturais e sociais, fazer a experiência 

de outros lugares, outras estruturas sociais, outras concepções de vida” (CLAVAL, 2011, p. 82). 

Entretanto, “não é fácil estudar as populações ribeirinhas da Amazônia e a sua cultura, pois elas 

estão espalhadas por vastas áreas, onde não existem estradas [...] O acesso praticamente só é 

possível navegando a densa rede fluvial existente” (CLAVAL, 2009, p. 36). 

 

Figura 2. (A) jovens andando de canoa no rio Joaquim Antônio; (B) Navegação de grande porte no rio 

Joaquim Antônio. Identificando a grande importância do rio como recurso natural que transcende a 

concepção de sistema de navegação e circulação de pessoas e mercadoria, somente. Mas o rio é, 

ontologicamente falando, para quem vive o lugar, um modo de ser, um lugar de encontros e desencontros 

entre amigos e familiares, onde desde criança o peso do remo em contato o rio caudaloso torna-se presente 

no cotidiano e sinônimo de uma relação concreta com o meio ambiente.  

 

Fonte:Silva (2015). 

 

Além as dificuldades de acesso, buscar compreender o modo de vida e a dinâmica 

socioambiental de comunidades ribeirinhas é muito mais que uma simples coleta de dados a 

serem analisados. Estudar tais comunidades é ir além de si mesmo, é ao mesmo tempo distanciar-
                                                           
15 Fala de uma moradora do rio Joaquim Antônio, que aparentemente remonta-se a um discurso óbvio, 

simples, porém, é necessário mergulhar em sua essência, percebendo a importância não somente 

econômica do rio, mas este recurso natural enquanto forma-conteúdo representativa de um modo de vida. 

Entrevista realizada no dia 13 de junho de 2015.  
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se na busca de um novo encontro, de uma nova experiência de vida, é revelar ao mundo 

acadêmico que “eles”, os ribeirinhos possuem conhecimentos geograficamente constituídos, 

conhecimentos vernaculares, que surgem como um “conjunto de experiências, práticas e saberes” 

(CLAVAL, 2011, p. 80). Não se busca romantizar o modo de vida das pessoas que habitam16 as 

margens rio “Joaquim Antônio”, mas trazer à luz suas reais situações referentes a percepção 

ambiental, pois é “através da percepção que adquirimos o conhecimento sobre o mundo” 

(MERLEAU-PONTY, 1994). Desse modo, muitas estratégias são utilizadas para tangenciar o 

descaso da política gestora-administrativa do município de Muaná (Figura 3).  

 

Figura 3. (A, B) Reservatório de tratamento da água retirada do rio para consumo da família, e serve para 

tomar banho, preparação da comida e para satisfazer a sede.  

 

Fonte: Silva (2015). 

 

O tratamento da água é basicamente realizado por este simples processo, no qual a água 

retirada do rio e abastecida dentro de uma caixa d’água onde a separação das sujeiras do rio é 

realizada pela utilização de substancias químicas, principalmente o cloro (Cl), e o hipoclorito de 

sódio (NaClO). Muitos problemas de saúde são detectados como efeito do péssimo tratamento da 

água, onde a busca emergencial desses problemas, muitas vezes levam a morte, justamente pela 

falta básica de estrutura sanitária e/ou de postos de saúde pública que facilitem os tratamentos.17 

                                                           
16 Entendem-se: “1. Bauen, construir é propriamente habitar; 2. Wohnen, habitar é o modo como os mortais são e 

estão sobre a terra; 3. No sentido de habitar, construir desdobra-se em duas acepções: construir, entendido como 

cultivo e o crescimento e construir no sentido de edificar construções” (HEIDEGGER, 1954, p. 3. Grifos original). 
17 Existe um posto de saúde próximo a comunidade, levando em média de 20 a 30 minutos de barco. 

Entretanto, cabe relatar a partir das falas dos moradores das localidades próximas a precariedade do posto 

de saúde, haja vista que não basta ter uma estrutura física de saúde em funcionamento se não houver 
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Quando se fala em recurso natural dentro do contexto da lógica capitalista e/ou 

mercadológico, tem-se a noção que os recursos naturais são de uso exclusivo dos mecanismos do 

Estado junto às empresas privadas, potencializando uma exclusão dos interesses daqueles que 

fazem dos recursos extensão de sua existência, assim como os recursos hídricos. Desse modo, 

acredita-se “que seria impossível conceber recurso natural apenas pela perspectiva da natureza 

ou apenas pela perspectiva social” (VENTURI, 2006, p. 13), pois “o recurso natural, por estar 

ligado às necessidades físicas e culturais do Homem, por representar um olhar do Homem sobre a 

natureza, exige uma abordagem física e humana, ou seja, uma abordagem geográfica como a 

concebemos” (Idem, 2006, p. 13).  

Acredita-se que torna-se necessário que as políticas públicas incorporem de fato os 

interesses e necessidades culturais das comunidades tradicionais, haja vista que são estas pessoas 

que vivem o lugar e fazem dele seu “habitar”, a partir de um elo afetivo com o meio ambiente18, 

que as preocupações e emergências podem ganhar um sentindo lógico e verdadeiramente social, 

tanto fisicamente, quando abstratamente, concretizado pelo modo de vida que é manifestação 

positiva da própria existência (Dasein) da comunidade em questão (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

remédios, médicos, enfermeiros, etc. para realizar os necessários atendimentos de urgência e emergência. 

As comunidades locais necessitam viajar cerca de 7 horas até a capital Belém para receber um 

atendimento adequado, além disso, cabe relatar que, em alguns casos, pessoas com graves problemas de 

saúde não têm a oportunidade de chegar aos hospitais na cidade de Belém, por conta da distância e dos 

custos financeiros da viagem.  
18 Refere-se ao “...amor ao solo natal ou busca por novos ambientes, uma relação concreta liga o homem 

à Terra, uma geograficidade do homem como modo de sua existência e de seu destino (DARDEL, 2015, 

p. 1-2. Grifo nosso). 
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Figura 4. (A) Sr. Ivan, morador do rio Joaquim Antônio retirando camarão do matapí (armadilha feita 

de tala, composta com pó de arroz para capturar o camarão); (B) Criança observando seu avô 

separando o camarão miúdo do graúdo depois de retirado do matapí. É a partir do observar desde a 

infância que o conhecimento de uso e manejo dos recursos naturais e hídricos são repassados, pois se 

trata de um modo de vida, em síntese “a criança é o pai do homem, e as categorias perceptivas do 

adulto são de vez em quando impregnadas de emoções que procedem das primeiras experiências” 

(TUAN, 2014, 32). 

 

Fonte: Silva (2015). 

 

O lugar é justamente isso, a experimentação dos indivíduos num contexto coletivo que, 

de formas singulares, corporificam o espaço material o justificando a partir de suas necessidades 

ontológicas-existenciais. Esse processo descritivo19 da comunidade Joaquim Antônio, onde se 

leva em consideração seu modo de vida e a apreensão dos conhecimentos tradicionais por parte 

das crianças (aprendem pelo “ver” e o “fazer” desde a infância, ajudando os mais velhos) é um 

estudo no qual Claval (2002) define como “etnogeografia”, ou uma “pesquisa interpretativa” 

(GEERTZ, 2008). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Existe uma íntima ligação entre a comunidade e o meio ambiente, potencializando um 

modo de vida, conhecimentos; sendo este último muitas vezes transcendente à compreensão do 

“desenvolvimento local” que fixa sua atenção à manutenção dos recursos hídricos em prol do 

crescimento essencialmente mercadológico. O modo de vida, a dinâmica socioambiental, e o 

                                                           
19“O caráter da própria descrição, o sentido específico do λόγος(lógos), só poderá ser estabelecido a partir 

da “própria coisa” que deve ser descrita, ou seja, só poderá ser determinado cientificamente segundo o 

modo em que os fenômenos vêm ao encontro (HEIDEGGER, 1988, p. 57). 
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desenvolvimento local de forma sustentável devem por caráter ético caminhar juntos, para 

atender as necessidades das pessoas que vivem o lugar, acreditando na existência de práticas de 

uso e manejo dos recursos naturais por parte da comunidade que podem servir como bússola para 

o caminhar bem-sucedido, socialmente falando, do desenvolvimento local para com a gestão e 

administração dos recursos hídricos.  

Essas reflexões são necessárias para que compreendamos a riqueza cultural e indenitária 

expressas pelas comunidades ribeirinhas na Amazônia, que muitas vezes são marginalizadas 

pelas políticas públicas ambientais que não atendem e não compreendem suas reais necessidades, 

que surge desde uma relação metafísica à material. Desse modo, o método fenomenológico 

tornou possível trazer à luz a partir de quem vive o lugar a condição social no qual a comunidade 

“Joaquim Antônio” estar sujeita, com péssimas condições de saneamento básico, postos de saúde 

ineficientes, tratamento mal adequado da água, etc., trazendo aquilo que de princípio é obscuro 

para aqueles que “conhecem” a realidade ribeirinha somente por documentos ou por outras vias 

de informação. É necessário ser para saber, ou viver junto à comunidade para ao menos se 

aproximar dos fenômenos como eles se apresentam a nós. É necessário construir um diálogo 

entre a esfera pública e a comunidade, numa tentativa de romper com um sistema político-

econômico narcisista que leva apenas em consideração suas esferas de interesses. 
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RESUMO 

 

O Schizolobium parahyba subesp amazonicum (Paricá) por apresentar excelente ritmo de 

crescimento, bom índice de estabelecimento no campo e facilidade na produção de laminas e 

compensados é a espécie nativa mais utilizada em reflorestamento no Estado do Pará. Com 

objetivo de verificar a influência do período de irrigação no desenvolvimento de mudas de paricá 

de diferentes origens foi implantado experimento na casa de vegetação do Instituto de Ciências 

Agrárias (ICA) da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, Belém-PA. As sementes 

utilizadas foram procedentes de coletas dos municípios de Tucuruí (PA); Sinop (MT); Rondônia 

(RO); e do campus da UFRA. O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema 

fatorial 3 períodos de irrigação x 4 diferentes procedências (3x4), formando 12 tratamentos com 

10 repetições, com 100 sementes por tratamento. As variáveis Altura (cm), DAC (mm), Número 

de Folhas (NF) foram analisadas através da análise de variância (ANOVA) com modelo de 

regressão múltipla e para verificar como as plântulas respondem à ausência de água foram 

contabilizados os dias de sobrevivência das mudas. Foi verificado efeito significativo em relação 

ao desenvolvimento inicial das mudas, independente do tratamento. Entretanto, as mudas que 

obtiveram maiores médias nos parâmetros biométricos analisados, foram as que tiveram irrigação 

com intervalos de dois a três dias, sendo estes, os mais indicados para obtenção de mudas com 

boa qualidade em relação à Altura, Diâmetro do Colo e Número de Folhas. 

 

Palavras-chave: Paricá, casa de vegetação, irrigação. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A espécie Schizolobium parahyba sub esp. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby, 

conhecida por paricá, vem sendo amplamente cultivada na região norte do Brasil, principalmente 

para atender as fábricas de compensado e laminados. A espécie se destaca pelo rápido 

crescimento (com ciclos de corte em torno dos 6-7 anos de idade), fuste reto, aumentando o 

rendimento de lâminas de boa qualidade. Essas vantagens motivaram o aumento dos plantios 

dessa espécie tropical em escala comercial (VIDAURRE, 2010). 

Segundo Marques et al. (2004), a espécie também é utilizada devido à facilidade na 

produção, o excelente ritmo de crescimento e o bom índice de estabelecimento no campo, bem 

como pelas ótimas qualidades silviculturais. 

Apesar de muitas informações disponíveis sobre produção de mudas e aspectos 

silviculturais em viveiros, a literatura ainda se ressente de estudos para muitas espécies florestais 

nativas, principalmente quanto à tolerância ao déficit hídrico. De acordo com Caron et al. (2010), 

a aquisição de mudas de qualidade é característica dependente, da qualidade morfológica e 

fisiológica da muda; sendo que esses dois parâmetros são funções da procedência das sementes, 

dos métodos utilizados na produção das mudas, do manejo, das condições ambientais do viveiro, 

dos equipamentos e estruturas encontradas no viveiro. 

A necessidade de produzir mudas em áreas bem definidas, com características 

específicas e controladas, se deve ao fato da necessidade de proteção e de manejos especiais, de 

maneira a obter maior uniformização de crescimento, tanto da altura quanto do sistema radicular, 

e promovendo um endurecimento tal que, após o plantio, permite que elas resistam às condições 

adversas lá encontradas, sobrevivam e depois cresçam satisfatoriamente (GOMES et al., 2002). 

Conforme os recursos hídricos tornam-se escassos, a exploração comercial de plantas 

tolerantes a seca passa a ser de extrema importância para obtenção de altas produtividades. O 

diagnóstico das estratégias de tolerância ao déficit hídrico apresenta-se como importante 

ferramenta para o melhoramento genético de plantas (DUARTE, 2014). Assim, o estudo torna-se 

de extrema importância, tendo em vista, a escassez de informações referentes ao desempenho do 

paricá em condições de restrição hídrica. Nesse sentido, o trabalho teve como objetivo avaliar 

mudas de paricá submetidas a diferentes períodos de irrigação. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O experimento foi conduzido em condições de casa de vegetação, pertencente ao 

Instituto de Ciências Agrárias (ICA), da Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA, 

campus Belém (PA), que fica localizada entre as coordenadas geográficas: 01º 27’17” de latitude 

Sul e 48º26’18” de longitude a Oeste de Greenwich. Para o estudo foram selecionadas ao acaso 

100 unidades de sementes por procedência, totalizando 400 sementes de paricá. As procedências 

utilizadas no estudo foram coletadas em quatro diferentes locais: Tucuruí(PA); Sinop(MT); 

Rondônia (RO) e UFRA (campus Belém-PA).  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso em esquema fatorial, tendo como 

fatores 4 procedências (Tucuruí-T; Sinop-S; Rondônia-R; UFRA-U) e 3 períodos de irrigação(PI) 

(PI1- mudas irrigadas a cada 2 dias; PI2-mudas irrigadas a cada 3 dias; PI3- mudas irrigadas a 

cada 6 dias) formando 12 tratamentos com 10 repetições. 

Inicialmente as sementes de paricá foram submetidas a tratamento de quebra de 

dormência, por meio de escarificação manual, na parte oposta à micrópila, utilizando lixa nº 100. 

Na sequência as mesmas foram tratadas para a superação da impermeabilidade do tegumento à 

água, realizando-se a imersão em água à temperatura ambiente por um período de 24 horas. 

Posteriormente as sementes foram semeadasem sacos plásticos de tamanho 25x15 cm, contendo 

uma mistura de substrato (75% de terra preta e 25% de esterco de frango); alocados sob 

bancadas, identificados e mantidas sob sombreamento a 50% e submetidas a irrigação uma vez ao 

dia. O volume de 150 mL de água por muda foi definido antes da semeadura e após a verificação 

de que a quantidade de água era suficiente para a saturação do substrato.  

Após a estabilização da germinação, foram contabilizados 15 dias para o início da 

primeira análise biométrica das mudas e o estudo em relação à restrição hídrica. As variáveis 

mensuradas foram altura (cm), medida com auxílio de régua graduada; diâmetro do coleto (mm), 

utilizando o paquímetro digital (Vonder, resolução de 0,01 mm); e número de folhas, obtido pela 

contagem. A partir deste dia, foram realizadas mais três análises biométricas, uma a cada semana, 

tendo como finalidade a obtenção de dados que demonstrem a influência da irrigação no 

desenvolvimento das mudas. 

Também foram contabilizados os dias de sobrevivência de mudas de paricá, e verificado 

como as diferentes procedências respondem à ausência de água. Para isso, foram escolhidas 40 
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mudas aleatoriamente (10 de cada procedência) e submetidas à ausência de irrigação. Os dados 

foram obtidos através da contagem dos dias até a morte da muda, que foi considerada morta 

quando houve o murchamento total das folhas. O experimento teve duração três meses (julho a 

setembro de 2014) 

Os dados foram analisados através da análise de variância (ANOVA) com modelo de 

regressão múltipla. Quando encontradas diferenças significativas, foi aplicado o teste de Tukey 

(MONTGOMERY, 2012). As análises estatísticas foram feitas com o auxílio do programa SPSS, 

versão 20.0. Em todos os testes adotou-se o nível de significância (α = 0,5). 

 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados mostram que houve diferenças significativas (p < 0,05) para as variáveis 

Altura (cm), DAC (mm) e Número de Folhas, levando em consideração os períodos de irrigação 

(Tabela 02). De forma geral, o PI1 apresentou melhor desempenho até o final do experimento, 

com mudas com melhores desenvolvimentos no que se referem à Altura, DAC e Número de 

Folhas. Quando analisado individualmente os períodos de irrigação a partir das variáveis 

biométricas estudadas, pode-se verificar que o PI2 e PI1 apresentaram resultados das maiores 

médias em Altura, com 28,05 e 27,96 cm, respectivamente. Enquanto que o PI3, se comparado 

com os outros tratamentos, apresentou valores em média, consideravelmente inferiores. 

 

Tabela 02: Média ± Desvio-Padrão das Variáveis: Altura (cm), DAC (mm) e Número de Folhas, por 

Período de Irrigação. 

Período de 

Irrigação 

Variáveis 

Dias Altura (cm) DAC (mm) Número de Folhas 

2 (PI1) 27,96±6,17 b 3,77±0,48 c 11,91±3,78b 

3 (PI2) 28,05±5,94b 3,65±0,39 b 11,74±3,53b 

6 (PI3) 25,62±4,75a 3,39±0,30 a 10,04±2,95a 

Nota: Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem (p< 0,05) pelo teste Tukey. 
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No que se refere à interação período de irrigação x procedência, a partir das variáveis 

biométricas analisadas, é possível verificar que em relação à altura, a maior média obtida foi na 

interação PI2 x R (30,31 cm), seguido do PI1xUFRA (29,51 cm). A menor média foi obtida com 

as mudas da U x PI3(23,73 cm) (Tabela 03). Esses resultados mostram que à medida que 

aumenta o período para que a planta seja irrigada menor é o crescimento das plantas. Resultados 

similares foram observados por Freitag (2007) em mudas de eucalipto. Esse autor verificou que a 

falta de água influencia diretamente no crescimento em altura, constatando que com o aumento 

da frequência de irrigação houve um aumento na altura das mudas.   

Ressalta-se que mudas com bom crescimento de boa qualidade apresenta melhor 

capacidade de se desenvolver em campo. A esse respeito Favalessa (2011) relata que a altura da 

parte aérea das plantas proporciona uma excelente estimativa do crescimento inicial no campo, 

sendo tecnicamente aceita como boa medida do potencial de desempenho das mudas.  

Com relação ao Diâmetro do colo, as mudas procedentes de Tucuruí apresentaram as 

maiores médias em PI1 (3,90 mm) e PI2 (3,74 mm). Foi possível verificar que as menores médias 

foram obtidas no tratamento PI3 (Tabela 3), confirmando a importância da água no 

desenvolvimento das mudas. 

 

Tabela 3. Média ± Desvio-Padrão da Variável: Altura (cm) e DAC em relação a interação procedências e 

período de irrigação 

Interação Variáveis 

Período de Irrigação x 

Procedência 

Altura (cm) DAC (mm) Número de 

Folhas 

Média ± D. Padrão 

PI1 x R 26,88±6,31 abc 3,70±0,51 cdef 11,93±4,03 abc 

PI1 x S 27,94±6,86 bc 3,83±0,47 ef 10,83±3,4 abc 

PI1 x T 27,51±5,80 abc 3,90±0,51 f 12,60±4,3 c 

PI1 x U 29,51±5,54 c 3,65±0,39 cdef 12,28±3,16 bc 

PI2 x R 30,31±5,70 c 3,62±0,37 bcdef 12,23±3,91 bc 

PI2 x S 29,16±6,37 bc 3,67±0,38 cdf 11,28±3,13 abc 

PI2 x T 26,26±5,73 abc 3,74±0,45 def 11,78±3,96 abc 

PI2 x U 26,48±5,05 abc 3,55±0,35 bcde 11,68±3,12 abc 
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PI3 x R 25,28±4,72 ab 3,37±0,20 ab 10,08±2,71 ab 

PI3 x S 26,34±3,60 abc 3,55±0,28 bcd 9,53±3,13 a 

PI3 x T 27,14±5,74 abc 3,43±0,36 abc 10,93±3,44abc 

PI3 x U 23,73±4,12 a 3,21±0,21 a 9,65±2,28a 

Nota: Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem (p< 0,05) pelo teste Tukey 

. 

Também foi possível observar que a procedência UFRA apresentou os menores 

resultados em todos os períodos de irrigação em relação ao Diâmetro do Coleto (Tabela 3). Esses 

resultados sugerem que mudas desta procedência não são as mais indicadas para plantios, pois 

provavelmente teriam a menor capacidade de sobrevivência no campo, quando comparadas com 

as outras procedências estudadas. 

Ocorreu uma não uniformidade de emissão de folhas nas mudas submetidas a PI3, onde 

em algumas medições se obteve valores menores de número de folhas que na medição anterior. 

De acordo com Freitag (2007), este fato está relacionado ao estresse hídrico e as mudas 

começarem a perder suas folhas. Além disso, Duarte (2014) observou que as mudas de paricá 

apresentam como estratégia de tolerância ao estresse hídrico, o retardo da desidratação, para tal a 

espécie reduz a taxa transpiratória e o número de folhas. 

As mudas submetidas ao PI1 e PI2, obtiveram consideravelmente as maiores médias. Já 

as mudas que foram submetidas à irrigação com intervalos de 6 dias (PI3), apresentaram as 

menores médias, sendo a procedência UFRA no PI3, a que apresentou os menores resultados em 

todas as variáveis biométricas analisadas, com médias em altura de 23,73 cm, DAC de 3,21 mm e 

Número de Folhas 9,65. 

Em relação aos diferentes períodos de irrigação, levando em consideração as análises 

biométricas realizadas, foram constatadas diferenças entre os mesmos, porém, qualquer período 

pode ser considerável, tendo em vista a sobrevivência e desenvolvimento das mudas de paricá, 

podendo assim, irrigá-las com intervalos de até 6 dias, tendo a garantia de que irão dar 

continuidade ao seu crescimento, sem que ocorra a perda total da mesma. Porém, sabe-se que, se 

o objetivo for a garantia de mudas com melhor Altura, DAC e maior quantidade em Número de 

Folhas, recomenda-se irrigação a cada dois (PI1) ou três (PI2) dias. 
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As mudas não irrigadas tiveram alto índice de mortalidade. Segundo Freitag (2007), 

quando a planta não possui água suficiente para suprir todas as necessidades por um longo 

período, entra em estresse hídrico apresentando modificações na sua formação, como por 

exemplo, tortuosidade do caule e redução da área foliar. 

 

Tabela 04. Média ± Desvio-Padrão da Variável Sobrevivência (dias), por Muda. 

Variáveis Procedência Média ± D. Padrão p - valor 

Sobrevivência (Dias) 

R 16,2±2,86 ab 

0,022 
S 14,1±2,88 a 

T 15,4±2,91 ab 

U 18,1±2,42 b 

Nota: Médias seguidas de letras diferentes na coluna diferem (p < 0,05) pelo teste Tukey. 

R(Rondônia);S(Sinop); T(Tucuruí); U(Ufra). 

 

Constatou-se que as mudas de paricá tiveram uma boa adaptabilidade em relação ao 

estresse hídrico, pois os dias de sobrevivência das mudas tiveram médias consideráveis, 

principalmente a procedência “U”, onde a média de sobrevivência foi de 18,1 dias, apresentando 

assim, uma maior resistência no que diz respeito à falta de água. Seguido de “R”, “T” e “U” que 

obteve a menor média (14,1 dias) em nível de sobrevivência (Tabela 4). Contudo, o índice de 

mortalidade neste tratamento foi 100%. 

Segundo Duarte (2014), as mudas de paricá são tolerantes ao estresse hídrico, além 

disso, verificou que o número de folhas, altura e diâmetro são variáveis de crescimento sensíveis 

ao estresse hídrico, porém não interferem em outras características importantes da espécie, visto 

que a mesma investe no sistema radicular para promover maior absorção de água.  

 

 

4.CONCLUSÃO 

 

O crescimento de mudas de paricá é influenciado pela procedência da semente e pelo 

período de irrigação que as mudas são expostas, sendo intervalo de 2  e 3 dias o mais indicado 

para que as plantas sejam irrigadas.   
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RESUMO  

 

Icoaraci é um distrito que se localiza a aproximadamente 20 km do centro da cidade de Belém, 

com a economia oriunda em grande parte no artesanato, mas também é um local com forte 

influência do comércio de peixe. A vila Sorriso, como é conhecida passou por mudanças 

marcantes em seu desenvolvimento sofrendo uma expansão populacional significativa. No que se 

refere a parte econômica,voltada para o comercio pesqueiro, podemos ressaltar que o crescimento 

do distrito trouxe várias consequências ambientais, tanto para as espécies que eram encontradas 

no rio que banha o distrito, quanto ao turismo, com a poluição da Praia do Cruzeiro. O turismo 

também é afetado pela falta de preservação dos prédios históricos do distrito, visto que eles foram 

peças importantes na construção do atual cenário de Icoaraci. A exemplo, o Chalé Tavares 

Cardoso, que foi usado como biblioteca por muitos anos e hoje está abandonada pelas 

autoridades. Outro problema é a falta de educação ambiental dos moradores. Com o objetivo de 

extrair as experiências dos moradores e comerciantes e suas expressões do crescimento e da 

urbanização do distrito, foi aplicado um questionário socioambiental qualitativo. Que através do 

mesmo foram obtidos resultados que atestam que o crescimento urbano do distrito, a falta de 

educação ambiental dos moradores junto com o descaso do poder público sobre a restauração dos 

pontos turísticos e do ambiente, causaram grandes impactos socioambientais durante a expansão 

do distrito. Desta maneira o trabalho buscou observar historicamente o processo de urbanização e 

implicações ambientais no Distrito, para entendermos as consequências socioambientais dos dias 

atuais. 

 

Palavras-chave: Icoaraci. Socioambientais. Mudanças. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Icoaraci é um distrito administrativo localizado na porção norte da cidade de Belém. 

Possui aproximadamente 167 mil habitantes, e é formado pelos bairros do Cruzeiro, Ponta 

Grossa, Maracacuera, Agulha, Campina de Icoaraci, Aguas Negras, Parque Guajará, Paracuri e 

Tenoné (IBGE, 2010) como mostra na imagem1.  O distrito de Icoaraci está há cerca de 20 km do 

centro de Belém, banhado pela baía do Guajará. 

 

Imagem 1. Localização do distrito de Icoaraci no mapa. 

 

Fonte: Google Maps, 2013. 

 

A história de Icoaraci tem início em 1650, quando uma expedição liderada por Francisco 

Caldeira Castelo Branco atracou em uma ponta de terra, localizado na confluência dos rios 

Guajará e Maguari denominada “Ponta de Mel”, devido a presença de favos-de-mel, com o 

objetivo de se fixar perto da cidade de Belém. Na época, a região foi cogitada para se tornar um 

forte, para defesa e prevenção de ataques, onde os cidadãos do centro de Belém não haviam se 

fixado nessa área devido aos ataques de outros povos pelo rio (GUIMARÃES, 1996). 

Em 1701, o Sr. Sebastião requereu a Carta de Sesmaria ao Governador da Província do 

Maranhão e Grão-Pará General Fernão Carrilho, e em 1705 foi concedido o território por Dom 

Pedro II, Rei de Portugal, nascendo assim a Fazenda Pinheiro, denominação original da Vila de 

Icoaraci. Em 1762, a fazenda Pinheiro foi comprada por Antônio Gomes do Amaral, que antes de 

morrer doou a fazenda para o Convento de Nossa Senhora do Monte Carmo. Em seguida, foi 

passada para a Ordem dos Frades Carmelitas Calçados, que já possuía a Fazenda do Livramento, 
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sendo chamada de Fazenda Pinheiro e Livramento até 1809, quando foi elevado à condição de 

povoado, chamado de Santa Isabel. Nesse momento, o território se expandiu, que passou a ser 

delimitada do Igarapé do Paracuri às margens do furo do Maguari, à área denominada atualmente 

‘pontão do Cruzeiro'. Em 1883, a Lei nº 1167 deu ao povoado o novo nome de São João Batista 

sendo construída a Capela do mesmo nome. Em 6 de julho de 1895, a Lei nº 324 já do regime 

republicano, elevou o povoado de São João Batista a vila, com a denominação de Vila Pinheiro. 

Em 1943, Magalhães Barata assinou o decreto nº 4505, estabelecendo a divisão administrativa e 

judiciária do Estado, tornando-a distrito de Belém e instituiu, finalmente, o nome de Icoaraci. 

Icoaraci na língua Tupi-guarani significa "mãe de todas as águas", devido os margeamentos da 

baia do Guajará e furo do Maguari e a grande quantidade de igarapés e riachos, que compõem a 

vasta hidrografia da região. (GUIMARÃES, 1996; TAVARES, 1999).  

De acordo com CRUZ (1952), em 1869 o presidente da província, o cônego Sequeira 

Mendes, foi até Pinheiro ativar a demarcação e o arruamento da localidade. Sete ruas ficavam 

paralelas ao rio. A primeira rua foi chamada de Sequeira Mendes, clara homenagem ao presidente 

da província. A segunda rua, chamada de 28 de novembro, foi uma homenagem à data que as 

ruas começaram a ser construídas. A terceira rua, 8 de outubro, refere-se à data que foram 

lançados os fundamentos da povoação. A quarta rua, 7 de setembro, tributo cívico à 

independência nacional. A quinta rua, 15 de agosto, data comemorativa da instalação da 

Assembleia Legislativa Provincial. A sexta rua, 25 de março, refere-se ao dia do juramento da 

Constituição Política do império. A sétima rua, chamada de Santa Isabel, a santa que é dedicada a 

povoação.  

 

1.1 URBANIZAÇÃO 

 

A vila Pinheiro até o final do século XIX era apenas uma cidade ribeirinha, onde a 

população sobrevivia de atividades de subsistência, pesca, comércio e uma deficiente atividade 

industrial. Mas a partir do século XX o espaço socioambiental começou a sofrer modificações.  

A Vila Pinheiro em 1943, passou a ser chamada de Distrito de Icoaraci e a integrar o 

Município de Belém, sofrendo assim implicações dos fatores da estrutura urbana de Belém, como 

o crescimento migratório, modificações na forma de ocupação e produção do espaço, aumento da 

atividade industrial e etc. O Que provocaram diversos problemas urbanos marcados pelo aumento 
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de desemprego e da pobreza e pelo saneamento básico e educação deficiente da região. Pois, 

segundo o autor essas mudanças ocorreram por consequência da urbanização:  

“ Os elevados índices de urbanização e, inversamente, os baixos níveis de urbanismo 

vêm criando situações insustentáveis para o Poder Público e a coletividade. O inchaço 

doentio dos centros urbanos (aumento desregrado da população) não tem encontrado o 

contrapeso das estruturas urbanas necessárias (moradia, trabalho, transporte e lazer), 

gerando-se daí formas endêmicas de males urbanos. E – o que é pior – o fascínio das 

cidades e a concentração populacional crescem sem o necessário controle quantitativo e 

qualitativo desse crescimento. (EDIS MILARÉ, 2005, p. 717) 

Com o aumento da População  houveram grandes problemas ambientas, como o 

desmatamento da área verde para a construção de casas, que está diretamente ligado a grande 

geração de lixo domiciliar e que sem saneamento básico construíam o esgoto a céu aberto 

poluindo os rios e solo, falta de preservação dos prédios históricos, como o Chalé Tavares 

Cardoso que era usado como biblioteca antigamente e hoje está abandonado, como pode ser visto 

na imagem 2 e 3 ,houve necessidade de meios de transportes ,que acarretou o crescente uso de 

automóveis e ônibus e a construções de vias para a utilização dos mesmos ,aumentando ainda 

mais a poluição .Com o aumento da população não havia trabalho para todos ,ocorrendo um 

grande número de desempregados que foram isolados demograficamente ,criando as áreas 

periféricas . 

 

Imagem 2. Chalé Tavares Cardoso utilizado como biblioteca 

 

Fonte:http://mallorkacarlos.blogspot.com.br/2011/03/fotos-antigas-de-belem-do-para_6996.html 
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Imagem 3. Chá le Tavares Cardoso abandonado 

 

Fonte:http://www.edmilsonbritorodrigues.com.br/denuncia-do-descaso-com-o-chale-tavares-cardoso-em-

icoaraci/ 

 

O artigo tratará sobre a observação da cidade, do processo de urbanização e das 

modificações socioambientais que o Distrito vem sofrendo em consequência dos processos 

urbanos que vem acontecendo no Município de Belém. Foram feitas pesquisas e análises no local 

e com a população, para a compreensão e implicação da problemática urbana do local.     

 

1.1 ECONOMIA 

 

A economia se mostra como um dos mais importantes parâmetros para a compreensão 

das transformações ocorridas no espaço e, em relação ao Distrito de Icoaraci, a ampliação dos 

setores industrial, comercial e de serviço, principalmente a partir da segunda metade do século 

XX, tornam a dinâmica econômica um dos mais influentes fatores de definição da estruturação 

sócio espacial na região, como, por exemplo, o crescimento das áreas periféricas. 

A partir desse pressuposto, verifica-se que a economia do Distrito de Icoaraci possui 

como um de seus principais sustentáculos o seu Distrito Industrial, com considerável participação 

da atividade madeireira, a qual é responsável, inclusive, pelo abastecimento dos mercados 

internos e também internacional, sendo que para este último há o fornecimento para empresas 

estrangeiras de médio e grande porte, tornando esse setor um forte impulsionador da economia 

local, contribuindo de forma significativa através da tributação de impostos. 

Vide a dimensão da influência dos rios desde o período da fundação até os dias atuais, 

verifica-se, ainda, a intensa ação das atividades pesqueira, naval e de transporte fluvial regional. 

Desde estudos elaborados pelo governo estadual nos anos 60, os quais demostravam que a 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

52 

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

ISSN 2316-7637 

 

exploração pesqueira em escala industrial se mostrava mais vantajosa como elemento 

viabilizador para o desenvolvimento do estado do que a pesca artesanal. Atraídas pelos incentivos 

fiscais concedidos pelo Estado por meio da Superintendência de Desenvolvimento da Pesca 

(SUDEPE) e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), empresas 

multinacionais e empresários do centro-sul que deram início a exploração da pesca industrial na 

região.  

O Distrito de Icoaraci apresentava algumas vantagens que atraíram o parque industrial 

pesqueiro para esta região, como a questão das fábricas se localizarem de forma mais próxima 

das fontes de matéria-prima, vantagem primordial, em razão da perecibilidade dos produtos. 

Visto que seu rumo tende ao mercado internacional, para as empresas é mais descomplicado se 

alojar próximo do local de produção do que do mercado. No que toca a questão da mão-de-obra, 

havia em Icoaraci uma quantidade considerável de trabalhadores acessíveis a um baixo custo, 

além disso, o custo do transporte tornava-se satisfatório, apesar da distância em relação ao 

mercado externo, devido às políticas de incentivo fiscais. 

O turismo também se apresenta de modo relevante na esfera econômica da localidade, 

recebendo não apenas visitantes de outras regiões do país, como também de estrangeiros, 

oriundos dos mais diversos países do globo, movimentando restaurantes, que oferecem um 

cardápio diversificado composto por pratos típicos da gastronomia regional, sendo que, a 

atividade turística, ainda funciona como notável elemento propulsor para a venda da produção de 

artesanato local. Merece ser abordado também, seu polo de confecção em cerâmica, localizado no 

bairro do Paracuri, onde se produz réplicas de vasos típicos de antigas nações indígenas a partir 

de peças catalogadas pelo museu Emílio Goeldi. 

Além disso, mediante a crescente mobilização migratória e monetária para a região, 

ocorreu a expansão dos setores de construção civil, comércio e serviços, atraindo, inclusive, o 

mercado consumidor de pequenos outros municípios e bairros próximos.  

 

2.METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de extrair as experiências de moradores (grupo 1) e comerciantes (grupo 

2) e suas impressões sobre os efeitos do crescimento e da urbanização da área do distrito de 

Icoaraci, foram aplicados dois tipos de questionários qualitativos socioambientais  diferentes, 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

53 

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

ISSN 2316-7637 

 

cada um voltado para determinado grupo e o local escolhido foi o Mercado Municipal de 

Icoaraci, visto que se trata de um local tradicional no qual algumas pessoas trabalham há bastante 

tempo e puderam observar as mudanças ao longo dos anos. 

Os questionários voltados para os moradores do distrito englobavam as seguintes 

perguntas: 1) você mora próximo à Orla de icoaraci? Se sim, em que localidade? 2) a quanto 

tempo você mora neste local? 3) você percebeu mudanças neste local ao longo do tempo? Que 

tipo de mudanças? 5) doque você sente mais falta? 6) em relação ao patrimônio histórico da Orla, 

para você qual a importância dele e como você acha que a sua preservação poderia impulsionar a 

economia local? 

Quanto aos pescadores, os questionários semiestruturados aplicados continham as 

seguintes questões: 1) há quanto tempo você trabalha com a venda do pescado? 2) quais as 

espécies de peixes mais fáceis de se encontrar?; 3) quais as mais difíceis de se encontrar 

atualmente?; 3) para você, quais as possíveis causas desta dificuldade de se encontrar tais 

espécies?   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao final das entrevistas foram obtidos os relatos de 4 moradores e de 3 comerciantes, 

sendo os comerciantes escolhidos pescadores, a fim de se investigar se há efeitos do crescimento 

do distrito no potencial extrativo do pescado.  

Entre a entrevista com os moradores, a primeira foi a senhora Carina, que mora há 50 

anos na travessa Berredos, no bairro Ponta Grossa, próximo à Orla. Em relação às mudanças 

disse que a travessa Berredos tratava-se de uma estrada de terra bastante estreita e que atualmente 

está bastante urbanizada com a circulação de inúmeras linhas de transporte público. Quando foi 

perguntada sobre o que mais sentia falta na paisagem do local onde mora, ela relatou sobre a 

existência de um curso d’água, o qual atualmente com o processo de urbanização do distrito está 

bastante poluído, tornando-se um córrego. E em relação à preservação do patrimônio ela 

considera importante que o poder público invista na revitalização dos centros de estudo e da 

biblioteca presentes na Orla, e também na questão da segurança pública para fomentar o turismo 

na área. 
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O senhor Luigi é morador da Rua Siqueira Mendes, no bairro do Cruzeiro, localizada em 

frente à Orla, há 46 anos. Relatou ouvir de seus avós que anteriormente Icoaraci era visitada pela 

população apenas nos períodos de veraneio e que sendo assim a vegetação nos terrenos era 

preservada. Em relação às mudanças destacou a própria origem da Rua onde mora, uma vez que 

se tratava de um sítio o qual foi loteado e que com a construção das casas foi sendo eliminada 

grande parte da vegetação, e também a construção da Orla, afirmando ter prejudicado as praias. E 

no que se refere ao patrimônio histórico, demonstrou preocupação com o abandono dos prédios 

por parte do poder público e citou a importância do investimento em segurança pública visto que 

há constantes episódios de violência na Orla. 

A senhora Leia Santo direcionou o seu relato aos efeitos que as construções da orla 

tiveram sobre os pequenos comerciantes ou feirantes. Ela é moradora de Icoaraci há 30 anos, e o 

seu ponto comercial ficava localizado na orla, onde a movimentação era maior, e 

consequentemente a lucratividade. De acordo com ela a revitalização da orla não foi benéfica 

para os pequenos comerciantes, contudo, a valorização do centro histórico pelo poder público 

aumentaria o fluxo de pessoas e favoreceria a economia também para os pequenos comerciantes.   

A senhora Maria é moradora do conjunto da COHAB há 50 anos, no bairro da Agulha. 

No que se refere às mudanças ambientais ela disse preferir o modo como o seu conjunto está 

agora, pois logo no momento da mudança tratava-se de um local com mata densa que foi ocupado 

sem a devida infraestrutura, e atualmente a prefeitura realizou obras de urbanização incluindo o 

paisagismo e o saneamento básico, resolvendo o problema dos constantes alagamentos. E sobre 

os monumentos históricos, na sua concepção os prédios deveriam ser reformados para a 

implantação de hotéis que pudessem receber estrangeiros e impulsionar o turismo. 

No segundo momento,aconteceu a entrevista com os comerciantes, Ariel, trabalha há 10 

anos com a venda do pescado e o compra de atravessadores. Segundo ele uma das espécies mais 

fáceis de encontrar era a Piramutaba (Brachyplatystoma Vaillantii), hoje a diversidade de peixes 

diminuiu na região, sendo, para ele, a possível causa da grande dificuldade de se encontrar o 

pescado é em decorrência da intensa exploração da área pelas grandes companhias de pesca. 

Em seguida, entrevistamos o senhor júnior, que trabalha com a venda do pescado há 28 

anos, comprando-o de atravessadores. Para ele, as espécies mais fáceis de encontrar são a 

Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) e a mais difícil é o Bagre (Bagre marinus). Para a 

exploração das companhias com suas grandes redes de pesca é a causa da dificuldade de se 
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encontrar algumas espécies, uma vez que muitas daquelas espécies que não interessam são 

descartadas, prejudicando sua reprodução natural. 

E por fim temos o depoimento do comerciante Victor, que trabalha com a venda do 

pescado há 15 anos. Para ele, as espécies mais fáceis de serem encontradas são a Dourada 

(Brachyplatystoma rousseauxii), a Pescada (Cynoscion sp.) e o Filhote (Brachyplatystoma 

filamentosum), e os mais difíceis são a Gó (Macrodon ancylodon), o Cação (Carcharrhinus spp), 

e o Pargo (Lutjanus purpureus). Na opinião do mesmo, o desmatamento das áreas próximas aos 

rios, a pesca nas épocas de reprodução e a poluição dos rios prejudicam a pesca. Em síntese, com 

a ação antrópica “os peixes fogem pra outro lugar, e fica mais difícil pra gente”, de acordo com o 

relato. 

Na década de 1940, quando foi institucionalizado o “distrito de icoaraci”, onde suas 

principais características eram o distanciamento do centro urbano local, com uma subprefeitura 

que tinha uma certa autonomia e produção econômica predominantemente oriunda do artesanato.  

Em 1960, com a explosão demográfica do núcleo urbano de Belém, houve o 

deslocamento da massa trabalhadora para as periferias. Com este processo foram surgindo novos 

problemas como,déficit habitacional, deficiências no sistema de transporte coletivo e nos serviços 

públicos de saneamento básico, saúde e educação. Neste contexto começaram a surgir os 

processos emancipacionistas em 1980. 

Com o processo de urbanização descontrolado, grande parte do esgoto produzido pelas 

casas e comércios foram e continuam sendo despejados no rio Maguari, que banha a orla de 

Icoaraci. A poluição do rio provoca a migração de peixes que habitavam esta região, mudando a 

relação que os pescadores locais tinham com o rio, pois estes começam a buscar o pescado em 

outros lugares, influenciando o preço do alimento. Outro fator que prejudica a pesca, segundo os 

pescadores locais, é a presença de grandes empresas pesqueiras, que além de praticarem a pesca 

de arrasto, matando tanto os peixes que para elas tem valor comercial (peixes adultos e grandes), 

quanto os filhotes, que são mortos no processo e descartados nas aguas da região, prejudicando a 

economia local. 

Outro fator que influencia na economia do distrito é o descaso do poder público com os 

prédios históricos locais, para muitos moradores o abandono do mesmo, impede com que turistas 

passem mais tempo no local, para eles a restauração e implantação de centros atrativos ao turismo 
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além de colaborarem com o aumento da segurança (outro fator que aumentou com a expansão 

urbana do distrito), ajudaria a aquecer o comercio local. 

A orla de Icoaraci é o principal ponto turístico local, porém a falta de educação 

ambiental e a criminalidade influenciam na escolha deste ambiente tanto para os turistas como 

também os próprios moradores que já ficam receosos em frequentarem o local. Esta situação, 

para alguns moradores, poderia também ser minimizada com a manutenção dos locais históricos, 

pois a atenção aos pontos turísticos aumentaria a segurança do distrito. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Nesta pesquisa buscamos analisar as transformações que vem ocorrendo no distrito de 

Icoaraci, demonstrando por meio dela, principalmente o processo de urbanização e os impactos 

causados por este processo na dinâmica do rio que margeia a “vila sorriso” (como é conhecida). 

As analises foram feitas baseando-se nos relatos dos moradores e pescadores além de pesquisas 

do histórico local. 

Isto nos levou a conhecer a dinâmica do distrito em relação a região metropolitana, ao 

longo de sua urbanização, levando em consideração os processos históricos, econômicos e 

culturais da região desde sua fundação até os dias atuais, ou seja, para compreendermos as 

condições do ambiente urbano de icoaraci devemos entender a relação da vila no contexto de 

Belém. 

Icoaraci é sem dúvida o fruto da expansão urbana e do desenvolvimento da cidade de 

Belém, pois tanto sua evolução quanto seus problemas são decorrentes de processos históricos, e 

mesmo com todos os seus problemas muitos moradores não pensam em se mudar da querida vila 

sorriso. Sendo assim, se faz necessário que haja a implantação de políticas que incentivem a 

população à educação para a preservarem da orla, consequentemente do rio e do distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

57 

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

ISSN 2316-7637 

 

REFERÊNCIAS  

 

ALVES, A. D.; JUSTO, J. S. Espaço e Subjetividade: Estudo com Ribeirinhos. Psicologia & 

Sociedade. Universidade Estadual Paulista, Assis, Brasil, 2011. Disponível em: 

http//www.scielo.br. 

 

AMARAL, Ribeiro. Fundação de Belém do Pará. Jornal de Francisco Caldeira de Castelo 

Branco, 1616. Brasília: Senado federal. 2004 

 

BARBOSA, José Milton; Nascimento, Chirleide Marcelino do. SISTEMATIZAÇÃO DE  

NOMES VULGARES DE PEIXES COMERCIAIS DO BRASIL: 2. ESPÉCIES MARINHAS 

Disponível em: <http://ppg.revistas.uema.br/index.php/REPESCA/article/viewFile/100/100>. 

Acesso em: 28/06/2015. 

 

CRUZ, Ernesto. Procissões dos séculos: vultos e episódios da história do Pará. Vol. 1. Belém: 

Imprensa Oficial do Estado,1952,p. 243 . 

 

DIAS, Mario. Urbanização e ambiente urbano no distrito administrativo de icoaraci, Belém- Pará. 

USP. São Paulo, 2007. 

 

GUIMARAES, Junior. Icoaraci: A monografia do mega distrito. Belém, PA: Gráfica Dutra, 

1996. 

 

SANTOS, Andréia. EDUCAÇÃO E PRESERVAÇÃO: UMA BREVE ANALISE DO USO DA 

ORLA DE ICOARACI-BELÉM/PA. IFPA.  

 

SENA, A. L. S.; CASTRO, E. R. COMPETITIVIDADE E PRECARIZAÇÃO DO 

TRABALHO: O caso dos trabalhadores dos salões de processamento das indústrias pesqueiras 

do Distrito de Icoaraci. Disponívelem: 

https://periodicos.ufra.edu.br/index.php?journal=tjfas&page=article&op=view&path[]=1244&pat

h[]=363 

 

TAVARES, M.G. da C.; TRINDADE JR, S.C. da. (Orgs) Cidades ribeirinhas na Amazônia: 

mudanças e permanências. Belém: EDUFPA, 2008. 

http://censo2010.ibge.gov.br/pt/ 

 

TAVARES, Alda. E. P. Turismo sustentável e qualidade de vida dos produtores de cerâmica em 

Icoaraci. In: FIGUEIREDO, Silvio. O Ecoturismo e a questão ambiental na Amazônia. 

Belém: UFPA/NAEA, 1999. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

58 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

 

 EFEITO DO SISTEMA AGROFLORESTAL NA MELHORIA E QUALIDADE DO 

SOLO 

 

Franciane Soares da Silva1, Antonia Benedita da Silva Bronze2, Eladivan Bandeira de Souza³, 

Luís de Souza Freitas4, Augusto José Silva Pedroso5, Marcelo Augusto Machado Vasconcelos6. 

 
1Graduanda em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. E-mail: 

francysilva1@live.com. 
2Doutora e docente de Fruticultura. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

3Graduando em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia.  
4Doutor e docente em ciências do solo. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

5Doutor em ciências agrarias. Universidade Federal Rural da Amazônia.   
6Doutor e docente em agricultura familiar. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

 

RESUMO  

 

O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da diversidade de espécies em arranjo produtivo 

para melhoria e qualidade do solo em comparação com o sistema de capoeira. O trabalho foi 

desenvolvido na Comunidade de Campo Limpo localizada no Município de Santo Antônio do 

Tauá-Pará, em solo classificado como Latossolo Amarelo distrófico, em uma área de um hectare, 

possuindo vegetação secundária (capoeira fina). O SAF foi instalado no ano de 2006, composto 

por mandioca (Manihot esculenta Crantz), banana (Musa ssp), cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum), bacabi (Oenocarpus mapora K) e pau-rosa (Aniba rosaeodora ducke). Para 

avaliação da qualidade do solo em função do sistema agroflorestal foram obtidas as amostras de 

solo na área de plantio dois anos depois do sistema implantado, as análises foram determinadas 

no Laboratório da Embrapa. De acordo com os resultados a variável pH do solo sob o sistema 

agroflorestal apresentou valor superior quando comparado a capoeira na profundidade de 0-20 

cm do solo. Estes maiores valores no sistema agroflorestal, podem ser justificados pela estreita 

relação com os menores valores de alumínio trocável no solo, proporcionado no sistema 

agroflorestal. De acordo com os teores de matéria orgânica, maiores valores foram encontrados 

no tratamento em que foi aplicado o sistema agroflorestal (14,44 g.kg-1), quando comparado ao 

tratamento capoeira (10,24 g.kg-1). Os valores de (H+AL) acidez potencial, encontrados na 

capoeira e SAFs (5,61 e 5,78 cmol.c.dm-3), respectivamente, apresentaram valores semelhantes. 

Já os valores de alumínio, para a capoeira e o SAFs (1,0 e 0,6 cmolc.dm-3), respectivamente. O 

sistema agroflorestal, melhorou a qualidade química e física do solo por apresentar aumento nos 

teores de pH e Matéria orgânica. 

 

Palavras-chave: Comunidade. Capoeira. Matéria orgânica. 

 

Área Temática: Sistemas Agroflorestais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Sistema Agroflorestal vem sendo amplamente difundido e utilizado como forma 

alternativa mais promissora para o uso das terras, minimizando a degradação do solo 

diversificando a fonte de renda (SMITH et al., 1998), e principalmente por auxiliar na 

preservação e conservação da biodiversidade do ecossistema. Aliando-se à Agricultura Orgânica 

que preza pelo uso dos recursos naturais de maneira a respeitar a integridade cultural, social e 

econômica visando além da preservação do meio ambiente a produção de alimentos mais 

saudáveis, ambos acabam por ser de grande relevância para os estudos que visem estimar as 

variáveis favoráveis dessas duas características para aumentar a produtividade de espécies 

alimentares de forma sustentável.  

Na prática, os SAFs atendem a diversos objetivos, tais como: aumentar o teor de matéria 

orgânica no solo e proporcionar grande quantidade de biomassa protegendo o solo contra efeitos 

erosivos e elevação de temperatura (FERREIRA et al., 2004); diversificação da microbiota do 

solo, fixando mais nitrogênio atmosférico e possibilitando o sequestro de mais carbono 

atmosférico promoção da ciclagem eficiente de nutrientes, com consequente diversificação e 

aumento da produção por unidade de área (GAMA; RODRIGUES et al., 2004). 

A agricultura intensiva, baseada unicamente na exploração de monocultivos, tem 

contribuído para a degradação do meio ambiente, dando origem a ecossistemas pouco estáveis, 

pelo manejo inadequado do solo, além de negativamente o equilíbrio socioeconômico da 

população rural (MULLER, 2005).  

Portanto, a implantação dos SAF, com adoção de práticas agrícolas adequadas que 

proporcionem a preservação do meio ambiente e, consequentemente, a melhoria na qualidade de 

vida do agricultor, pode ser realizada através de mínimos investimentos financeiros e mão-de-

obra(NAIR, 1993).O trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da diversidade de espécies em 

arranjo produtivo para melhoria e qualidade do solo em comparação com o sistema de capoeira. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi desenvolvido na Comunidade de Campo Limpo localizada no Município 

de Santo Antônio do Tauá-Pará, em solo classificado como Latossolo Amarelo distrófico, em 
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uma área de um hectare, possuindo vegetação secundária (capoeira fina). O SAF foi instalado no 

ano de 2006, em etapas obedecendo a ordem de serviços (função) que cada planta iria prestar 

dentro do sistema, pois o objetivo era fazer a evolução de sistema tradicional do agricultor para 

um sistema dinâmico e diversificado, composto por mandioca (Manihot esculenta Crantz), 

banana (Musa ssp), cupuaçu (Theobroma grandiflorum), bacabi (Oenocarpus mapora K) e pau-

rosa (Aniba rosaeodora ducke).  

O preparo de área foi mecanizado, sendo primeiramente plantada a mandioca, no 

espaçamento de 1x1 m totalizando 10.000 plantas por hectare. As covas foram adubadas com 

esterco de ave, utilizando 3 litros por cova, os tratos culturais executados posteriormente foram 

os recomendados para a cultura como capina e adubação. 

As mudas de bacabi foram plantadas no meio da mandioca, a qual serviu de 

sombreamento provisório, obedecendo delineamento experimental em blocos casualizados, com 

duas repetições e parcelas lineares de cinco plantas. As aberturas das covas foram feitas nas 

dimensões de 040 x 0,40 x 0,40 m, sendo adubadas com 3 kg de esterco de ave antes do plantio.  

As mudas de cupuaçu foram plantas no mesmo período beneficiando-se do 

sombreamento da mandioca, num espaçamento de 4 x 8 m totalizando 200 mudas, com abertura 

de covas 0,40 x 040 x 0,40 m, adubada com esterco de ave. Os tratos culturais realizados foram 

os mesmos utilizados na bacabi.  

Após um ano, com a retirada da mandioca, plantaram-se mudas de bananeiras para 

substituir o sombreamento provisório da mandioca, de forma que, tanto a bacabi quanto o 

cupuaçu, fossem beneficiados. As mudas foram plantadas num espaçamento de 4 x 4 m nas 

linhas entre a bacabi. Além da bananeira, foi inserida neste SAF uma espécie florestal, o pau rosa 

plantado no espaçamento de 30 x 30 m para sombreamento definitivo do sistema. 

Após o plantio, os tratos culturais realizados no sistema agroflorestal foram as 

adubações orgânicas, seguindo as recomendações da Embrapa Amazônia Oriental seguindo as 

recomendações da Embrapa Amazônia Oriental para as culturas do açaí, banana e mandioca com 

a adubação Semestral, sendo a primeira coincidindo com o início da estação mais chuvosa, sendo 

efetuadas três adubações nesse período, com aplicação de 10 litros de esterco de curral, 

distribuídos a 50 cm em torno da touceira. Além das adubações foram realizadas as capinas, 

roçagens e cobertura morta no período seco como tratos culturais. 
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Para avaliação da qualidade do solo em função do sistema agroflorestal foram obtidas as 

amostras de solo na área de plantio dois anos depois do sistema implantado, as análises foram 

determinadas no Laboratório da Embrapa, segundo metodologia (EMBRABRA, 2007). O 

carbono orgânico foi determinado pelo método que utiliza o dicromato de potássio, com 

posterior titulação com sulfato ferroso amoniacal. O fósforo foi medido no espectofotômetro de 

chama e o K+, utilizando Mehlich como extrator. O pH com potenciômetro em uma solução 

composta por 25 mL de água destilada e 10 mL de terra seca ao ar (TFSA) de cada amostra. Os 

teores de Ca+2 + Mg+2, Al+3 assim como o Ca+2 foram obtidos por volumetria de complexação, 

com solução extratora de KCl a 1N.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Na Tabela 1, ilustram-se os resultados das análises do solo sob os tratamentos 

conduzidos em capoeira e sistema agroflorestal no município de Santo Antônio do Tauá. 

 

Tabela 1- Resultados das análises do solo. 

 

Tratamentos 

Prof. 

(cm) 

pH N MO P K Na Ca Ca+Mg Al H+Al 

(águ

a) 

(%) g/kg ….... mg.dm-

3…….. 

…..….….…. cmol.c.dm-

3……………. 

Capoeira 0-20 4,9 0,13 10,24 1 14 10 0,6 0,9 1,0 5,61 

SAFs 0-20 5,0 0,11 14,44 2 45 17 1,3 1,7 0,6 5,78 

SAFs (Sistema agroflorestal); pH= Potencial de hidrogeniônico; MO= matéria orgânica 

no solo; P= fósforo; K= potássio; Ca= Cálcio e Al= Alumínio. 

Fonte: Autores, (2015). 

De acordo com os resultados a variável pH do solo sob o sistema agroflorestal 

apresentou valor superior quando comparado a capoeira na profundidade de 0-20 cm do solo. 

Estes maiores valores no sistema agroflorestal, podem ser justificados pela estreita relação com 

os menores valores de alumínio trocável no solo, proporcionado no sistema agroflorestal. 

De acordo com os teores de matéria orgânica, maiores valores foram encontrados no 

tratamento em que foi aplicado o sistema agroflorestal (14,44 g.kg-1), quando comparado ao 

tratamento capoeira (10,24 g.kg-1). Pode-se justifica pela maior ciclagem de nutrientes contidos 
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na maior biomassa proporcionado pelo sistema agroflorestal. Os efeitos de aumento da matéria 

orgânica, em sistemas agroflorestais, dar-se pela maior produção de biomassa e acúmulo de 

matéria orgânica e a maior produção de húmus (FILHO, 2010). 

Os valores de (H+AL) acidez potencial, encontrados na capoeira e SAFs (5,61 e 5,78 

cmol.c.dm-3), respectivamente, apresentaram valores semelhantes. Já os valores de alumínio, para 

a capoeira e o SAFs (1,0 e 0,6 cmolc.dm-3), respectivamente. Os menores valores foram 

observados no sistema agroflorestal, por outro lado são valores estabelecidos pela pesquisa como 

médios, para a fertilidade química no solo (BRASIL e CRAVO, 2007). 

 

4. CONCLUSÕES  

O sistema agroflorestal melhorou a qualidade química e física do solo por apresentar 

aumento nos teores de pH e Matéria orgânica. Este sistema conserva os recursos naturais, 

mantendo o incremento da fertilidade e a vida dos solos, e também sua diversidade biológica. 
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RESUMO  

 

O aumento da demanda de carne suína faz com que as indústrias do mundo todo invistam em 

tecnologias capazes de agregar valor aos produtos visando assim, um maior sortimento nas linhas 

de produção animal sob a forma de produtos industrializados e/ou derivados de cárneos, apesar 

deste avanço existe um produto ainda pouco estudado e desenvolvido industrialmente, o 

chouriço. Diante do exposto, essa pesquisa tem como objetivo elaborar, realizar a caracterização 

físico-química e avaliar a qualidade microbiológica de chouriço suíno.  A partir de pernil suíno e 

condimentos fez-se a massa cárnea utilizada para o embutimento em tripa natural, que foi 

posteriormente submetido à defumação, onde o equipamento foi alimentado com serragem, tendo 

ocorrido este processo durante 8 horas contínuas. A caracterização físico-química do produto teve 

valores de umidade 33,25% ± 1,99, carboidratos 0,40% ± 0,01, cinzas 4,21% ± 0,24, proteínas 

35,29% ± 0,12, lipídios 26,85% ± 0,90 e VET 384,41 ± 8,62 Kcal/100g, o pH observado foi de 

5,32 ± 0,04, satisfatório para padrões de controle microbiológico, a cor foi avaliada nas faces 

externas e internas obtendo respectivamente os valores L* 22,13 ± 0,67, a*2,42 ± 0,51, b* 3,62 ± 

0,54 e L* 46,65 ± 0,96, a* 4,22 ± 0,24, b* 19,78 ± 0,99. A avaliação microbiológica foi positiva, 

pois o chouriço apresentou-se dentro dos parâmetros aceitáveis pela legislação, confirmando com 

isso que houve boas práticas de fabricação utilizadas na elaboração do produto. Em relação à 

análise sensorial podemos considerar que a aceitação do produto foi muito boa tendo em vista 

que o mesmo foi avaliado por 30 provadores e apenas 1 deste desgostou do produto, fazendo com 

que o mesmo tenha uma aceitabilidade geral de 96,67%. Mediante os resultados obtidos conclui-

se que o chouriço suíno elaborado no presente estudo terá ampla capacidade de venda no 

mercado. 

 

Palavras-chave: Chouriço suíno.  Físico-química. Sensorial. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O chouriço é um produto elaborado a base de carne suína, toucinho, adicionado de sal de 

cura, especiarias e condimentos diversos, embutido em tripa natural ou sintética, e submetido a 

um processo de desidratação parcial por defumação ou secagem para controlar o 

desenvolvimento de microrganismos patogênicos, favorecendo a sua conservação por um tempo 

prolongado (PALTRINIERI, 2008). Na elaboração de alguns tipos de chouriço, o sangue, por ser 

um produto de baixo custo, é o ingrediente utilizado em maior proporção (ALMEIDA, 2009). 

Segundo Almeida (2009), os principais tipos de chouriço são: 

a) Chouriço de carne: embutido defumado e/ou curado de formato variável, 

constituído por carne e gorduras suínos, adicionado de condimentos e aditivos diversos. O 

chouriço de carne pode ter variações, como o Chouriço de carne tradicional, e os Chouriços de 

carne extra e de carne corrente, ambos com teor de gordura reduzido em relação ao conteúdo total 

de proteínas. 

b) Chouriço de sangue: embutido cozido, constituído basicamente por sangue e 

gordura de suíno, adicionado de condimentos e aditivos. 

c) Chouriço mouro: embutido curado e defumado constituído por aparas de carne, 

sangue, gorduras e vísceras suínas frescas ou resfriadas, finamente moídas, adicionadas de 

condimentos e aditivos. Apresenta cor externa negra, brilhante, e consistência semi-mole. Ao 

corte, possui massa homogênea e brilhante.  

As características particulares do chouriço consumido em diferentes regiões são dadas 

pela condimentação e pelas técnicas de cocção, observando-se que alguns chouriços, por sua 

tradição e qualidade, são produtos comercializados com o selo de Indicação Geográfica, dentre 

estes citam-se o Chorizo de Pamplona e os Chorizos de Cantimpalos e Riojanos (MARM, 2009). 

O processo de elaboração do chouriço é relativamente simples e consiste na moagem da 

carne juntamente com o toucinho, e mistura dos condimentos e aditivos, seguida de embutimento, 

amarrio e posterior tratamento térmico. Posteriormente, seguem-se as etapas de resfriamento, 

defumação e/ou secagem, embalagem e armazenamento (GONZÁLEZ; DÍEZ, 2002). 

A defumação, juntamente com a salga e a secagem, é considerada um dos métodos mais 

antigos para conservação de carnes e produtos cárneos. Segundo Tóth; Potthast (1984), a fumaça 
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produzida no processo de defumação contém compostos com pesos moleculares e propriedades 

variadas. Estas substancias são depositadas na superfície do produto por adsorção e condensação, 

causando efeitos benéficos na cor, aroma e sabor dos alimentos, e preservando-os pela ação 

antioxidante e bacteriostática dos componentes presentes na fumaça. 

A carne suína, por ser amplamente utilizada sob forma de embutidos e por ser também 

de fácil transformação, justifica sua utilização em diversas linhas. Desta forma o presente 

trabalho foi a elaboração de um chouriço suíno, determinando os seus parâmetros físico-químicos 

e microbiológicos, estabelecer com um teste de sensorial a aceitabilidade do produto elaborado e 

a realizar comparação dos resultados obtidos com a Legislação Vigente para assegurar 

conformidade e confirmar a existência de boas práticas de fabricação na elaboração do produto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ELABORAÇÃO DO PRODUTO 

 

As carnes e condimentos utilizados neste trabalho foram comprados no mercado 

varejista da cidade de Belém do Pará. O toucinho foi cortado em pedaços pequenos e misturado 

com a carne de porco moída,utilizando um processador foram misturados os condimentos (sal, 

colorau, pimentão, alho, orégano, vinagre) e a água, posteriormente foi adicionado à carne e 

toucinho para a homogeneização do produto. Após finalização desta etapa colocou-se o produto 

na geladeira por um período de 24 horas para posterior embutimento. 

Para o embutimento foi utilizado tripa de carneiro lavada com sal e vinagre, esfregando 

dos dois lados e fazendo passar água corrente pelo interior. Com o auxilio de um funil e atando 

fortemente uma das extremidades da tripa foi adicionada a massa do produto, onde foi fracionada 

por seções com a utilização de pedações de barbante.Em seguida congelou-se o chouriço em um 

congelador à -18ºC por 24h, dado este período cozinhou-se o chouriço por 20 minutos e 

posteriormente deu-se início a defumação que teve duração de 8 horas continua, em defumador 

utilizando-se serragem como alimentação.  

 

2.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS 
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No chouriço defumado (triturado) foram realizadas análises físico-químicas de 

composição centesimal, quanto ao teor: Umidade realizada de acordo com o método nº 920.151 

da AOAC (1997), Resíduo mineral fixo determinado de acordo com método nº 930.05 da AOAC 

(1997), Proteína bruta segundo o método de micro Kjeldahl nº 950.48 da AOAC (1997), sendo 

utilizado o fator 6,25 válido para carnes, Lipídios totais de acordo com o método soxhlet nº 

948.22 da AOAC (1997), Carboidratos totais calculados por diferença segundo a Resolução RDC 

n° 360, Cálculo do valor energético obtido aplicando-se os fatores de Atwater 4 - 9 - 4 kcal/g 

para os valores de proteínas, lipídios e carboidratos totais, respectivamente; Resolução RDC 

n°360. Todas as análises foram realizadas em triplicata. pH segundo método nº 981.12 da AOAC 

(1997). A análise de cor foi realizada a partir de duas medições, parte externa e interna do 

chouriço, para determinar os valores L*, a*, b*, que significam respectivamente luminosidade, 

que varia de 0 a 100 (preto/branco); intensidade de vermelho/verde (+/-); intensidade de 

amarelo/azul (+/-); 

 

2.3 ANÁLISE MICROBIOLÓGICA 

 

O chouriço suíno foi submetido à análises microbiológicas de Salmonella sp., 

Staphylococcus aureus, coliformes totais e termotolerantes segundo parâmetros de tolerância 

exigidos pela Resolução RDC n°12, de 2 de janeiro de 2001. 

 

2.4 ANÁLISE SENSORIAL 

 

Para a realização da análise sensorial o chouriço foi frito e servidos a uma equipe de 30 

julgadores não treinados, recrutados entre uma população em geral, a aceitabilidade do produto 

foi avaliada por meio da escala estruturada de 9 pontos, nos extremos 1 (desgostei extremamente) 

e 9 (gostei extremamente) conforme padrões exigidos pela ABNT – NBR 14141 (1998) para 

avaliação sensorial de alimentos e bebidas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 FÍSICO-QUÍMICOS 
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Tabela 1. Valores da composição centesimal e VET (Valor energético total). 

PARÂMETROS Chouriço Suíno 

Umidade (%) 33,25 ± 1,99 

Carboidratos (%) 0,40 ± 0,01 

Cinzas (%) 4,21 ± 0,24 

Proteínas (%) 35,29 ± 0,12 

Lipídios (%) 26,85 ± 0,90 

Valor Calórico (kcal 100g-1) 384,41 ± 8,62 

Valores expressos em base úmida (b.u), média ± desvio padrão.  

Fonte: Autores (2015). 

TACO (2011) atribui para pernil suíno valores de umidade 67,1%, carboidratos 0,0%, 

cinzas 1,0%, proteínas 20,1%, lipídios 11,1% e VET 186 Kcal/100g, este e o componente 

majoritário da formulação do chouriço. No produto final, após defumação (Tabela 1) observa-se 

drástica redução na umidade, maior que 50% da inicial encontrada na carne, isto causa uma maior 

concentração dos outros macronutrientes, mas mantendo a proporcionalidades entre si. O 

aumento dos componentes acarreta também no aumento do VET do produto. 

 

Tabela 2. Resultados Físico-químicos. 

Análise Resultado 

pH 5,32 ± 0,04 

Cor Externa 

L* 22,13 ± 0,67 

a* 2,42 ± 0,51 

b* 3,62 ± 0,54 

Cor Interna 

L* 46,65 ± 0,96 

a* 4,22 ± 0,24 

b* 19,78 ± 0,99 

Valores apresentados como média ± desvio padrão.  

Fonte: Autores (2015).  

O Valor médio de pH 5,32 para o chouriço encontrado na Tabela 2 é satisfatório 

conforme preconizado por Pardi et al. (1996) que firmaram que um pH próximo da neutralidade 
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(7,0) é ideal para desenvolvimento de microorganismos. Cichoski (2004) recomendou como 

critério de qualidade pH<6,2 para produtos cárneos por razões de controle microbiológico. 

Os resultados da análise de cor (Tabela 2) nos revelam que a luminosidade (L*) foi o 

dobro na parte interna do chouriço em relação a parte externa, fato ocorrido devido ao processo 

de defumação que o produto foi submetido, que fez com que a parte externa tivesse contado com 

fumaça, provocando assim seu escurecimento. Para o parâmetro (a*) - intensidade de 

vermelho/verde (+/-), os resultados foram positivos, mostrando que o chouriço tende para o 

vermelho com pouca intensidade, pois os valores foram baixos, também foram próximos 

revelando não haver grande diferença entre as duas partes. Já para o parâmetro (b*) - intensidade 

de amarelo/azul (+/-) houve uma diferença pronunciada entre as duas partes, onde a parte interna 

mostrou-se com maior intensidade para o amarelo que a parte externa.  

 

3.2 MICROBIOLÓGICA 

 

Na tabela 3 encontram-se os resultados obtidos a partir das análises microbiológicas do 

chouriço suíno e os valores máximos determinados pela legislação para carnes preparadas 

(embutidos). 

 

Tabela 3. Resultados das análises microbiológicas. 

Microrganismo / Análise Resultado Legislação 

Salmonella spp  Ausência Ausência 

Staphylococcus coagulase positiva < 1x10¹ UFC/g Ausência em 0,01g 

Coliformes a 45ºC < 3,0 x 10¹ NMP/g 5 x 10/g 

Coliformes Totais (35°C) < 3,0 x 10¹ NMP/g - 

Fonte: Autores (2015). 

Os resultados obtidos para as análises microbiológicas encontram-se de acordo com a 

Resolução RDC nº 12 mostrando que o chouriço suíno encontra-se apto para o consumo humano 

visto que se enquadrou nos parâmetros aceitáveis pela legislação vigente, apresentando valores 

muito baixos quando comparados aos limites permitidos para coliformes, além de estar ausente 

de salmonella sp e abaixo do limite contável para Staphylococcus, confirmando assim as boas 

práticas de fabricação utilizadas na elaboração do produto. 
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3.3 SENSORIAL 

Tabela 4. Resultados do teste de aceitação sensorial 

Escala hedônica Provadores Porcentagem 

1. Desgostei muitíssimo - - 

2. Desgostei muito - - 

3. Desgostei regularmente 1 3,33% 

4. Desgostei Ligeiramente - - 

5. Indiferente - - 

6. Gostei ligeiramente 4 13,33% 

7. Gostei regularmente 6 20% 

8. Gostei muito 13 43,34% 

9. Gostei muitíssimo 6 20% 

Fonte: Autores (2015). 

 

Em relação à análise sensorial podemos considerar que a aceitação do produto (chouriço 

suíno) foi muito boa tendo em vista que o mesmo foi avaliado por 30 provadores e apenas 1 deste 

desgostou do produto, fazendo com que o mesmo tenha uma aceitabilidade geral de 96,67% e 

também um grande percentual (63,34%) de pessoas que deram notas 8 e 9, ou seja, gostaram 

muito do chouriço suíno.   

A nota média dos provadores foi de 7,55 ressaltando a boa aceitabilidade do produto, 

pois os valores atribuídos pelos provadores tiveram uma média entre 7 (gostei regularmente e 8 

(gostei muito).  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A produção de produtos à base de carne suína é promissora mediante a crescente 

demanda, deste modo à elaboração de chouriço suíno pode ser consideradas viável. Além disso, o 

chouriço é um produto muito nutritivo com grande valor proteico, onde a afirmação se confirma 

através da caracterização físico-química realizada no chouriço elaborado para este trabalho. 

Ademais os parâmetros microbiológicos do produto ficaram nos padrões exigidos pela legislação, 
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assegurando a comercialização, que por sua vez terá ampla capacidade de venda no mercado, em 

razão da grande aceitabilidade obtida no teste sensorial.    
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RESUMO  

 

A água é um componente indispensável para as atividades antrópicas, cujos padrões de 

potabilidade são questões importantes para a saúde pública. O presente estudo tem como objetivo 

determinar alguns parâmetros físico-químicos e bacteriológicos nas amostras de água coletadas 

em poços artesianos localizadas nas praias dos municípios de São Luís e São José de Ribamar do 

Estado Maranhão, e comparar os resultados obtidos coma legislação pertinente. A metodologia 

foi obtida através de sensores multi parâmetros para análises físicas químicas e análises 

microbiológicas pelo método COLItest. Os resultados das análises foram comparados com os 

padrões de qualidade de água para consumo humano estabelecido pelo Ministério da Saúde 

através da portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011. Verificou-se a presença de coliformes do 

grupo Escherichia colli ou termotolerantes ou fecais acima do permitido. Portanto são 

considerados inadequados para o consumo humano.  

 

Palavras-chave: Qualidade da água. Poços artesianos.  Risco à saúde. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A água é um componente indispensável à saúde humana tendo sua qualidade regulamenta 

pelo Ministério da Saúde através da portaria 2.914, de 12 de dezembro de 2011 que dispõe sobre 

os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu 

padrão de potabilidade.  

Machado (2005) relata que o homem, desde os primórdios, sempre foi muito dependente 

das águas subterrâneas, pois grande parte das civilizações se desenvolveu em regiões áridas ou 

semiáridas carentes de recursos hídricos superficiais. Os poços além de exclusivamente captar 

águas potáveis, também foram utilizados para outros fins, como a industrialização de sal, 

mineração e exploração de petróleo. 

A utilização de água subterrânea por meio dos poços artesianos ocorre há mais de 4000 

anos a.C., pelas civilizações antigas. Os registros arqueológicos mostram que a tecnologia de 

construção de poços de água alcançou um alto grau de sofisticação, muitos milhares de anos 

antes da Era Cristã. Na Bíblia Sagrada, em Gênesis, encontra-se referencias da procura da água 

através da escavação manual de poços. Os chineses foram os primeiros a dominar e os que mais 

utilizaram a técnica de perfurar poços com centenas de metros de profundidade. Há registro que 

indicam que o nome “poço artesiano” surgiu quando habitantes da cidade francesa Artesiã 

perfuraram um poço e deste “brotou” água sozinho sem a necessidade de balde para a sua 

captação (MACHADO 2005).  

Segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP, nos 

últimos 25 anos foi perfurados mais de 12 milhões de poços no mundo. No Brasil, nas ultimas 

décadas, houve um aumento considerável da utilização de água subterrânea para abastecimento 

da população.  

Devido a sua grande extensão no Brasil há uma enorme concentração de reservatórios 

com mais de 111.000km³ de água. Segundo a Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária o maior aquífero de água pura do planeta está localizado sob oito estados 

brasileiros, estendendo pelos países Uruguai, Paraguai e Argentina. Esse aquífero, denominado 
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Guarani, está a 200m da superfície das cidades de Araraquara e Ribeirão Preto (SP). Tem 

capacidade para abastecer a população mundial por mais de 300 anos.  

No Maranhão observa-se um aumento crescente da utilização das águas dos poços 

artesianos nas praias para o consumo humano, prepararão e produção de alimentos e higiene 

pessoal sendo de suma importância às análises dos parâmetros gerais de qualidade das águas 

subterrâneas.  

De acordo com Ward (apud Simoneti, 1999), o monitoramento da qualidade da água, é 

definido como sendo o esforço para obter uma compreensão das características químicas, físicas 

e biológicas da água, por meio da amostragem e interpretação estatística.  

A importância do monitoramento da água, no Brasil, está evidenciada na Política 

Nacional de Recursos Hídricos, que dentre seus objetivos, define “assegurar à atual e às futuras 

gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos 

respectivos usos” (Art. 2º, Cap. II, Tit. I Lei nº 9.433). 

O consumo de água contaminada tem sido associado a diversos problemas de saúde. 

Doenças gastrointestinais, por exemplo, têm como fonte de infecção a água contaminada, 

causando elevada taxa de mortalidade, especialmente em idosos e crianças menores de cinco anos 

devido à baixa imunidade (OPS, 2000). 

Borsatto et al. (2010) apud Girão et al. (2007) destacam que a garantia de fonte de água 

adequada ao consumo humano e a produção de alimentos vem sendo reduzidas devido ao 

crescimento da população mundial, as altas taxas de consumo de água, ao modelo de 

desenvolvimento adotado e a contaminação dos recursos hídricos pelas ações antrópicas. 

Diante disso o presente trabalho pretende identificar o atual “status” da qualidade da água 

dos poços artesianos localizados nas praias do Olho D`água, praia do Meio e praia do Araçagy 

correlacionando com os valores máximos permitidos pela portaria nº 518 com parâmetros físico-

químico e bacteriológico.  

2. METODOLOGIA 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

            A capital do Estado, São Luís, situa-se na ilha no Atlântico Sul de clima tropical do tipo 

AW, com temperaturas médias entre 19ºC e 28ºC, com pluviosidade média pouco mais de 2.000 

mm/ano e duas estações bem definidas, chuvoso (janeiro-junho) e seco (julho-dezembro) 
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segundo classificação de Koppen. A umidade relativa do ar representa média anual na faixa entre 

75 a 95% (MMT; RHAMA, 2008).  

 São Luís faz parte da Região Metropolitana da Grande São Luís que também é formada 

pelos municípios de São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar. De acordo com IBGE 

possui uma área territorial de 827 km² e 957.515 habitantes. A área específica do estudo 

compreendeu as praias do Araçagy com dois pontos de coleta: P1 “ponto final” inserida nas 

coordenadas 02º 38’11” S e 44º17’52” W e P2  “bar ponto”  cujas as coordenadas foram 02º33’8” 

S e 44º17’53” W. Na praia do Meio - P3 “bar do Zé” o ponto de coleta ficou inserido na 

coordenada 02º37’50”S e 44º17’48”W. E para finalizar mais dois pontos na praia do Olho 

D`Água. P4 “bar do canto” - S:02º37’40” W:44º17’36” e P5 (praia do Olho D`água) S:02º37’33” 

W:44º17º36”. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

2.1 COLETA DAS AMOSTRAS 

 

As amostras foram coletadas no mês de setembro de 2015 em períodos seco (setembro e 

outubro, em cinco pontos distribuídos nas praias do olho D`água, praia do Meio e praia do 

Araçagi, sob jurisdição dos municípios de São Luís e São José de Ribamar localizados no estado 

do Maranhão pelos próprios alunos da Universidade CEUMA, tendo os seguintes cuidados: 

a) ligar o poço e acionar a bomba por um período de 5 minutos para escoar. 

b) abrir rapidamente o frasco e enche-lo com amostra até 4/5 do seu volume, sem lavá-lo com a 

própria amostra, tendo o cuidado de remover a tampa e a cobertura conjuntamente não deixando 

que a tampa toque em qualquer superfície, e de não tocar no bocal do frasco. 

c) fechar o frasco imediatamente após a coleta, fixando bem o material protetor ao redor do 

gargalo do frasco. 

d) identificar adequadamente a amostra no frasco e na ficha de coleta. 

O material usado na coleta da análise bacteriológica foi frasco descartável e esterilizado 

protegida com papel alumínio e para análise físico-química foi usado frasco de polietileno com 

capacidade para 100 ml. 

2.2 VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS E BACTERIOLÓGICAS DA ÁGUA 
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As variáveis físicas como temperatura, pH, turbidez e condutividade elétrica foram 

obtidas in situ através de um multiparâmetro digital HANNA. 

Para determinação da presença ou ausência de coliformes fecais/E. coli, foram realizadas 

avaliações com o uso e metodologia do Kit COLItest®. 

O COLItest®, que é composto por um substrato cromogênico e fluorogênico para 

detecção simultânea de coliformes totais e Escherichia coli, possuindo em sua formulação 

substâncias, nutrientes e MUG que, devidamente balanceados, inibem o crescimento de bactérias 

Gram-positivas, favorecendo o crescimento de bactérias do grupo coliforme e facilitando a 

identificação de Escherichia coli através da fluorescência e do teste de Indol após incubação a 

37ºC por 18-48 horas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Os resultados apresentados dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos foram 

avaliados nos poços artesianos localizados nas praias do olho D`água, Meio e do Araçagi. A foto 

1 mostra as coletas na praia do Olho D’Água. 

 

Figura 1 – Coleta da amostra de água em poço artesiano na praia do Olho D’Água – São Luís-MA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015).                                                  

O objetivo da caracterização dos parâmetros físico-químicas e bacteriológico dos pontos 

amostrados foram para determinar os valores da qualidade da água que são: potencial 

hidrogeniônico (pH), condutividade elétrica (μS/cm), oxigênio dissolvido (mg/L), temperatura 

(Cº), turbidez (NTU), Nitrato (mg/L), Nitrito (mg/L), e bacteriológicas que estão apresentados na 

Tabela 1. 
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Tabela 1 – Determinações de análise físico-químicas (%) Temperatura, Condutividade, pH, Oxigênio 

Dissolvido, Turbidez, Nitrito e levantamento bacteriológico da água dos poços artesianos em cada ponto 

especifico: P1(Praia do Araçagy); P2 (Praia do Araçagy); P3 (Praia do Meio); P4 (Praia do Olha D`Água) 

e P5 (Praia do Olha D`Água). 

 Pontos de Coletas 

Parâmetros P1 P2 P 3 P4 P5 

Escherichia coli ou 

coliformes 

termotolerantes 

Ausente Ausente Presença Presente Ausente 

Turbidez (NTU) 
23/09 

 

32 0,0 2,17 1,40 1,12 

pH 
23/09 

       

6,89 

 
6,34 5,41 4,86 5,94 

 

Temperatura (C) 
23/09 

 

 

28º 

 

 

28º 

 

29º 

 

29º 

 

30º 

 

Condutividade Elétrica 

(μS/cm) 

23/09 

          

 

 

167,3 

 

 

202,0 

 

122,6 

 

140,1 

 

237,0 

Oxigênio Dissolvido 

(mg/L) 

23/09 

 

6,33 5,13 6,76 6,53 6,66 

Nitrito (mg/L) 
23/09 

 
0,10 0,03 0,02 0,03 0,03 

Fonte: Autores (2015).  

 

Em seguida compará-los com os padrões de Valor Máximo Permito – VMP, definidos 

para consumo humano, estabelecidos na portaria do Ministério da Saúde n° 2.914/2011 descritos 

na Tabela 2. 

Tabela 2 – Padrão bacteriológico e físico-químicas de potabilidade (Portaria MS n° 2.914/2011). 

PARÂMETRO BACTERIOLÓGICO V.M.P 

Escherichia coli ou coliformes termotolerantes³ Ausência em 100 mL 

PARÂMETROS FÍSICO-QUIMICOS V.M.P 

Turbidez (NTU) ≤ 5.0 

pH 6.0 – 9.5 

Fonte: Autores (2015).  
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No que se refere à condição bacteriológica, a coleta nos pontos 3 e 4 mostraram presença 

da bactéria E coli em concentrações maiores que 1.000, que as deixa fora dos padrões aceitáveis, 

que é <1000 de acordo com portaria 2.914 do Ministério da Saúde. 

Portanto, há necessidades de um tratamento adequado para qualidade da água nos poços 

artesianos. A contaminação das águas dos poços artesianos analisados, que percorre as praias de 

Olho D`Água, Araçagy e Meio em São Luis, coloca em risco a saúde das pessoas. 

A avaliação de turbidez efetuada no ponto 1 de 32,0 NTU, está acima do permitido de 

turbidez que é ≤ 5 NTU. Constata-se a presença de materiais na água. 

Os resultados observados do pH nos pontos P3-5,41, P4-4,86, P5-5,94 não estão inseridos 

dentro da faixa dos valores da legislação vigente. Portanto não são aceitáveis para o consumo 

humano. 

Os parâmetros como a temperatura, condutividade, oxigênio e nitrito foram mensurados e 

analisados, devido à ausência de parâmetros na portaria 2.914, a luz da resolução CONAMA 

357/05, sendo também importantes para indicar a contaminação da água e o comprometimento 

das condições higiênico-sanitárias. 

A Temperatura variou entre o mínimo 28° nos pontos: P1 e P2 e a máxima de 30º no 

ponto P5. Esta desenvolve um papel importante no meio aquático, condicionando as influências 

de uma série de parâmetros físico-químicas, tensão superficial, calor especifica constante de 

ionização o e o calor latente de vaporização. 

Os dados obtidos com a condutividade elétrica pôde-se observar que todos os pontos estão 

fora dos padrões da resolução que é de 1 a 100μS/cm. A variação para a condutividade foi 

(máxima 237,0μS/cm (P5), e mínima 122,6μS/cm (P3)). Provavelmente devido a presença de 

sólidos totais dissolvidos. 

A variação dos valores de oxigênio dissolvido observados foi (mínima 5,13mg/L L(P2), e 

máxima 6,76mg/L(P3)). Esses valores são considerados adequados para a manutenção da vida 

aquática, segundo os limites estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, que devem ser 

>5mg/L.  

O Nitrito apresentaram nos pontos variação entre 0,10mg/L e 0,03 mg/L. Os baixos 

valores encontrados. Os altos valores encontrados podem está diretamente ligado à poluição 

orgânica e pode prejudicar a biota do ecossistema aquático.   
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4. CONCLUSÕES  

 

A partir das análises captadas pode-se inferir que os pontos 3 e 4 indicam a contaminação 

importante da água, podendo representar risco e agravos a saúde. A água não atende aos padrões 

de potabilidade da portaria 2.914. 

Por isso é essencial manter um cronograma de análise da água, para descobrir qualquer 

mudança na qualidade desta água e recomenda-se a proteção, com eliminação das causas 

possíveis de contaminação. À conscientização da população local, evitando contaminação dos 

mananciais, é, também, extremamente importância. 

Outro fator importante é a participação dos órgãos públicos na fiscalização de abertura de 

novos poços sem a estrutura suficiente. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho visa proporcionar meios alternativos na conscientização ambiental e 

sensibilização dos atores sociais envolvidos com a dinâmica educacional e suas potencialidades 

observadas na pesquisa de campo com os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Dalila Leão, localizada na cidade de Cametá, Região do Baixo Tocantins, nordeste do 

Pará, distante 150 km da capital do Estado do Pará, Belém. Os alunos foram divididos em grupos, 

que receberam a tarefa de trazer materiais que seriam descartados em suas casas, tais como: 

jornais, revistas, tampinhas, garrafas PET entre outros. Feito isso, já na sala de aula, observou-se 

que os jovens ficaram não só interessados na demonstração do uso de materiais recicláveis no 

ensino lúdico durante as aulas de ciências, como também, em tentar repetir a experimentação, e 

assim aconteceu por algumas vezes o mesmo procedimento até que eles mesmos fossem capazes 

de repeti-lo. Por fim, constatou-se que esta pesquisa serviu de forma prática e objetiva, e passou a 

contribuir, eficazmente, para o desenvolvimento do raciocínio lógico, crescimento psicossocial e 

ambiental no público alvo, promovendo assim, o reaproveitamento de materiais recicláveis para 

confecção de brinquedos educativos que auxiliam no desenvolvimento sociocognitivo de crianças 

e jovens no cenário escolar, contribuindo desta maneira para formação cidadã do ambiente 

educacional estudado. 

 

Palavras-chave: Dinâmica Educacional. Desenvolvimento Sociocognitivo. Brinquedos  

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho buscou integrar as perspectivas de educação ambiental e educação científica 

através de atividades práticas e colaborativas realizadas pelos próprios alunos. De acordo com a 

estratégia pedagógica de projetos educacionais, torna-se necessária a adoção de abordagens mais 

persuasivas e, ao mesmo tempo, mais atrativas, dentro do cotidiano escolar com o intuito de 

sensibilizar as crianças e jovens neste espaço com relação à problemática ambiental.   

 

 

2. METODOLOGIA 

Iniciamos o trabalho pelo direcionamento teórico através da pesquisa de campo, tendo 

como linha de ação a educação ambiental, com obtenção de informações de projetos que já estão 

em andamento na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Dalila Leão, conversando 

com profissionais do próprio lugar e funcionários/as de outras instituições que estivessem neste 

espaço. Realizou-se também uma revisão bibliográfica buscando fontes especializadas na 

temática, além dos métodos investigativos acerca da pesquisa quali-quantitativa conforme 

expressados por Marconi e Lakatos (2003), refletindo sobre as principais características da 

pesquisa e suas conceituações, inferências e conclusões. 

A pesquisa deu-se por meio da visitação e constatação em in loco das atividades 

cotidianas dos alunos a fim de diagnosticar os seus hábitos e atitudes em relação a questões 

específicas de Educação Ambiental. Sendo que visitas semanais dos estudantes-monitores 

universitários foram feitas com o intuito de ministrar palestras de reaproveitamento de materiais 

descartados pala a elaboração de brinquedos científicos.  

Depois disso, turmas da 7ª e 8ª séries foram escolhidas para participar sistematicamente 

nas atividades conforme o conteúdo do ensino de Ciências dessas respectivas séries, e de acordo 

com sua faixa etária. Primeiramente, os estudantes-monitores da Faculdade Maurício de Nassau 

(FNASSAU), Universidade Federal do Pará (UFPA) e Universidade Federal Rural da Amazônia 

(UFRA), respectivamente, introduziram no decorrer dos encontros iniciais, os conceitos de 

conscientização ambiental, sustentabilidade, produção mais limpa, fontes renováveis de energias 

e etc.  
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Em seguida, os alunos foram divididos em grupos, que receberam a tarefa de trazer no 

encontro da próxima semana materiais que seriam descartados em suas casas, tais como: jornais, 

revistas, tampinhas, garrafas PET entre outros. Feito isso, os estudantes-monitores das 

universidades (FNASSAU, UFPA e UFRA) dariam exemplificação pedagógicas de como estes 

materiais podem ser reciclados e utilizados na confecção de objetos artesanais diversos, e 

também, para a aprendizagem de Ciências, por meio da demonstração da experimentação do 

funcionamento, por exemplo, de vasos comunicantes, pressão atmosférica, força gravitacional, 

dentre outros. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No decorrer das atividades os alunos foram avaliados em quão bem eles concluíram suas 

tarefas e relatórios de ações produzidas, e os registros foram mantidos para pontuarmos os 

aspectos positivos e negativos das atividades. As atividades realizadas permitiram uma discussão 

frutífera sobre a questão do lixo urbano, através da promoção de considerações sobre a forma 

como cada cidadão pode contribuir para a amenização e mitigação desta problemática, por 

exemplo, usando a separação do lixo doméstico e a possibilidade de reciclagem de materiais 

diferentes em suas próprias casas. 

De acordo com Vygostsky (1989, p. 19), “as maiores aquisições de uma criança são 

conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e 

moralidade”.  E também, Zancan (2000) discute a necessidade da educação científica a ser 

implementada nas escolas para que os jovens sejam estimulados a trabalhar em equipe e aprender 

por si mesmos como resolver problemas, ter confiança em suas próprias habilidades e 

desenvolver a iniciativa, integridade pessoal, e uma capacidade de fazer inovações. 

Mais à frente, realizaram-se atividades experimentais com materiais descartáveis: copos, 

canudinhos de plástico; e também se usou tesoura sem ponta, cola branca, lápis de cor e tinta 

guache, a fim de investigar em que situações as crianças poderiam correlacionar, certos 

conhecimentos prévios da disciplina de ciências, com relação à problemática ambiental 

observamos atentamente suas reações. 

Ao verem como ocorria o processo da passagem da água pelo canudo, pela diferença de 

pressão da região imersa do canudo e a interna contendo ar até praticamente toda água passar por 
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ele, servindo assim este como um vaso comunicante, os jovens ficaram admirados e interessados 

na explicação, conforme a Figura 1. 

 
 Figura 1 – Imagem dos brinquedos confeccionados.    Figura 2 – Demonstração dos experimentos. 

 Fonte: Autores (2015).                                                  Fonte: Autores (2015). 

 

Em seguida, observou-se que os jovens ficaram não só interessados na demonstração, 

como também em tentar repetir a experimentação, e assim realizou-se por algumas vezes o 

mesmo procedimento até que eles mesmos fossem capazes de repeti-lo sozinhos conforme Figura 

2. Como enfatiza Jacob (2003), a educação ambiental, no contexto da educação formal, deve 

permitir o desenvolvimento de atitudes que possam ser adotadas pelos alunos, o que demonstra a 

importância da participação coletiva para que estas ações tragam consequências positivas para o 

meio ambiente. É mais fácil formar hábitos na infância e adolescência do que mais tarde na vida 

adulta, por isso, as escolas devem estimular atividades que geram atitudes que são compatíveis 

com as premissas da educação ambiental.  

As ações promoviam diferentes intercâmbios de relações com os conteúdos de Ciências. 

Temas como descarte de resíduos, ecossistemas ameaçados, cadeias alimentares e reciclagem de 

material foram discutidos durante todo o tempo de execução do projeto.  

Desta forma, o currículo planejado tornou-se mais agradável para os alunos, uma vez que 

a sua participação no processo de aprendizagem levou além da sala de aula e estava relacionada 

com as atividades práticas realizadas em colaboração com outros alunos. Tendo por base essa 

perspectiva, cabe aqui pontuar, bem como, destacar o pensamento de Dias (2004) referente à 

situação da educação ambiental e seus processos na dinâmica escolar e suas correlações. 
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A educação ambiental teria como finalidade promover a compreensão da 

existência e da importância da interdependência econômica, política, social e 

ecológica da sociedade; proporcionar a todas as pessoas a possibilidade de 

adquirir conhecimentos, os sentidos dos valores, o interesse ativo e as atitude 

necessárias para proteger e melhorar a qualidade ambiental; induzir novas formas 

de conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, 

tornando-a apta a agir em busca de  alternativas de soluções para os  seus 

problemas ambientais, como  forma de elevação da sua qualidade  de vida (DIAS, 

2004, p. 83). 

 

Pode-se ainda, ressaltar que as implicações supracitadas se tornaram, dentre outros 

motivos epistemológicos, didáticos e socioculturais, a utilizarmos materiais recicláveis nesta 

pesquisa, pois usando dessa abordagem mais sustentável possibilita-nos um melhor e mais 

eficiente progresso, no que tange o repasse e aquisição de qualquer conteúdo a ser trabalhado no 

cotidiano dentro e fora das salas de aula. 

 

5. CONCLUSÕES  

Se o objetivo da educação é mudar os hábitos dos alunos e promover a sensibilização dos 

mesmos, os planos pedagógicos devem ser concebidos para estimular e incentivar o 

desenvolvimento de comportamentos e atitudes corretas, e aos alunos, nesse contexto, precisam 

ser dadas oportunidades para praticar e executar ações que podem incorporar em seu cotidiano, o 

que dependerá de como eles aceitam a relevância de tais ações em suas vidas.  

Desse modo, as escolas desempenham um papel crucial (fundamental) neste processo de 

mudança, uma vez que nas sociedades cultas, são estas as responsáveis pela educação formal dos 

futuros cidadãos. A integração dos princípios da educação ambiental e educação científica foram 

estimuladas pelo desenvolvimento de conteúdos de ciências através de atividades práticas 

adotadas no cotidiano dos alunos.  

Portanto, este trabalho procurou ser um modelo e incentivo para os alunos executarem 

ações positivas todos os dias, que visam melhorar a qualidade de vida, tanto para si mesmas 

como indivíduos e para a sociedade em geral e para a manutenção e preservação do meio 

ambiente.  

Dependendo do contexto da comunidade escolar, poderia fornecer ainda mais alternativas 

para a obtenção de melhorias no ensino de Ciências e conscientização ambiental, na medida em 

que cada um dos atores sociais envolvidos torna-se um corealizador e multiplicador desta 

proposta. 
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RESUMO 

 

A cobertura de distribuição de água na Região Metropolitana de Belém é insuficiente para atender 

a atual demanda. Este artigo tem como objetivo apresentar os resultados acerca deuma pesquisa de 

opinião pública referente àqualidade aparente da água distribuída pela Companhia de Saneamento 

do Pará (COSANPA). Para isso, foi aplicado um questionário, contendo 6 perguntas, para 60 

diferentes residentes do bairro adotado como área de estudo – o Guamá - devido este ser o maior 

bairro de Belém. Os dados obtidos foram comparados com o atual quadro geral de saneamento da 

capital paraense. Apesar das melhorias significativas, o bairro do Guamá ainda sofre pela falta de 

distribuição adequada de água: mais da metade dos entrevistados, 51%,enfrenta cortes no 

fornecimento de água por longos períodos, sem qualquer aviso prévio. Devido a esses cortes 

imprevistos de água e ao medo de que eles aconteçam, 58% dos moradores a armazenam em 

baldes, caixas d’água e em cisternas. Quanto à qualidade, apenas 3% dos residentes consomem 

água diretamente da torneira sem qualquer tratamento, já que 76,66% a classificaram como ruim. 

Outro aspecto abordado fora a conta mensal de fornecimento de água, a qual é questionada pela 

maior parte dos entrevistados. Portanto, faz-se necessária a melhoria da distribuição de água 

através da substituição de tubulações antigas, de fiscalizações para com as ligações clandestinas e 

de reparos em hidrômetros para que não haja cobranças indevidas. 

 

Palavras-chave: Água. Saneamento. Guamá. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Sem dúvidas a água é o recurso essencial para a existência da maioria das formas de vida 

na terra, no entanto, a maioria das pessoas não dá o devido valor a este bem. Um exemplo dessa 

desvalorização ambiental é o despejo de esgoto, tanto doméstico como industrial, em corpos 

hídricos. Na região Norte não é diferente. O Instituto Trata Brasil, responsável por divulgar 

anualmente o “Ranking do Saneamento”, avalia a qualidade do saneamentonos 100 maiores 

munícipios do Brasil em nível populacional. O Pará possui alguns de seus municípios nas últimas 

colocações: Belém (93°), Ananindeua (98°) e Santarém (99°). 

A cobertura de abastecimento de água na Região Metropolitana de Belém (RMB) é 

insuficiente para atender a demanda. A própria Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) 

admite a deficiência e busca alternativas para minimizar o problema. “A gente reconhece que há 

necessidade de ampliar bastante a cobertura”, diz o diretor de Expansão e Planejamento da 

COSANPA, Alfredo Barros. 

Atualmente a COSANPA utiliza dois tipos de captação de água: a superficial e a 

subterrânea. A primeira atende parte da Região Metropolitana de Belém e vem diretamente do 

Complexo Utinga, o qual é formado pelos lagos Bolonha e Água Preta (MATTA, 2000). 

Posteriormente à captação, a água é tratada na Estação de Tratamento de Água (ETA) do 

Bolonha. 

A segunda forma de captação são as águas subterrâneas, contudo, há um grande 

problema na RMB no que tange a contaminação dos aquíferos Barreiras e Pirabas. A poluição em 

grande parte se dá devido à falta de rede coletora de esgotos adequada, o que leva os moradores 

da RMB a recorrerem a formas de esgotamento in situ, sendo principalmente o sistema fossa e 

sumidouro.Caso sejam mal construídos, se tornam grandes fontes de poluição (CABRAL, 2004; 

CABRAL, 2005; CABRAL, 2009). 

 

2. METODOLOGIA 

 

A palavra Guamá vem de um vocábulo indígena e significa rio que chove. O bairro foi 

escolhido devido ser atualmente o bairro mais populoso de Belém, tendo 102.124 habitantes e 

possuir baixo nível de saneamento ou inexistente em alguns pontos. A seguir, são apresentadas 
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nas Tabelas 1 e 2 algumas das características do bairro em relação ao abastecimento de água e 

formas de esgotamento. 

 

Tabela 1. Domicílios particulares permanentes e suas formas de abastecimento de água. 

Rede Geral 

(COSANPA) 

Poço ou Nascente (na 

propriedade) 

Outras Total 

21.192 817 129 22.138 

Fonte: Adaptado de Censo IBGE (2000).  

 

Tabela 2. Domicílios particulares permanentes e suas formas de esgotamento sanitário. 

Tipo de esgotamento Domicílios 

Rede geral de esgoto ou pluvial 2.378 

Fossa séptica 12.325 

Fossa rudimentar 3.314 

Vala 2.474 

Rio, lago ou mar 591 

Outro escoadouro 333 

Total 21.415 

Fonte: Adaptado de Censo IBGE (2000). 

 

A pesquisa teve como objetivo descobrir a opinião dos moradores do bairro Guamá 

sobre a qualidade aparente da água, satisfação e se fazem algum tipo de tratamento pré-consumo 

da água que abastece suas casas. O questionário (Anexo I) fora composto por 6 perguntas e foi 

aplicado no dia 16 de junho de 2014, para 60 diferentes moradores, cada pessoa representando 

um domicílio. Fica para registro que os entrevistadores não opinaram, induziram ou ajudaram os 

entrevistados em suas respostas, objetivando a imparcialidade. 

A aplicação do questionário procedeu da seguinte forma: os autores se dividiram na 

região de maior movimento do bairro, proximidades do Mercado Municipal do Guamá, onde 

moradores de diversas partes do bairro vão para trabalhar, fazer compras e etc. Foram 

entrevistadas 30 pessoas pela manhã, em torno das 10 horas, e pela tarde, próximo das 16 horas, 

para que o horário não interferisse no resultado. Os autores abordaram aleatoriamente 
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transeuntes, vendedores de lojas ali presentes e residentes do perímetro, de forma aleatória, com o 

cuidado de que todos os entrevistados fossem realmente moradores do bairro e necessitando 

também o registro do tempo de moradia no bairro em questão. Após essa triagem inicial, fora 

aplicado o questionário e computado as respostas sem alteração alguma. Concluída a fase de 

coleta de dados, foi realizado o tratamento estatístico e construção de gráficos para a melhor 

apresentação dos resultados. 

 

3. RESULTADOS 

 

Comparado a algumas décadas atrás, a RMB teve melhoras na distribuição de água. 

Contudo, apesar dos avanços, este sistema ainda enfrenta sérios problemas. A principal 

dificuldade está ligada diretamente ao crescimento desordenado da população, especialmente no 

bairro do Guamá, onde a urbanização não fora acompanhada pela criação de novas instalações 

que busquem suprir essa demanda e pela manutenção das tubulações já existentes, 

comprometendo a qualidade da água que chega às residências do bairro. Vale ressaltar que isso 

não é culpa somente dos órgãos responsáveis pelo saneamento no Estado, mas também aos 

moradores que constroem suas residências de forma ilegal em local inapropriado para habitação. 

Na Figura 1 é possível ver exemplos dessa situação. 
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Figura 1. Casas em situações de risco no bairro do Guamá 

 

Fonte: Lopes (2008) 

 

A precipitação de ferro no sistema de distribuição de água também é outro problema 

frequente, o que se dá pelas características regionais. Aproximadamente 76,66% dos moradores 

entrevistados reclamaram da qualidade da água, classificando-a como ruim, principalmente 

devido a sua cor aparente. A mudança na coloração ocorre devido aos sólidos dissolvidos 

(SPERLING, 2014), no caso da RMB, provavelmente, se dá devido a altos níveis de ferro na 

água e a tubulações antigas. 

Apesar de cor aparente ser um parâmetro que não proporciona impacto direto à saúde 

humana, pode causar certo desconforto ao consumidor. Segundo Von Sperling (2014), a partir de 

15 uC (unidades de cor) já é possível se notar uma coloração anormal. Os entrevistados já 

vivenciaram essa experiência em suas residências. Por conta disso e por outros motivos, 

aproximadamente 63% dos moradores compram água tratada (garrafão de água mineral) para 

beber. No Gráfico 1é apresentada a distribuição da água que os moradores consomem. 
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Gráfico1. Água de consumo dos moradores do bairro do Guamá. 

Fonte: Autores (2014) 

 

Cerca de 34% dos entrevistados fazem algum tipo de tratamento antes de consumir a 

água, isso significa desconfiança por parte deles no que diz respeito à qualidade. Em contraste, 

somente 3% dos entrevistados bebem a água proveniente da torneira. Em relação à falta de água, 

obteve-se que 51% dos moradores sofrem com falta de água constantes em suas casas e é 

necessário terem formas alternativas para não passarem necessidades devido à ausência. No 

Gráfico 2 é apresentada a forma de armazenamento de água dos moradores. 
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Gráfico 2. Armazenamento de água dos moradores do bairro do Guamá. 

 

Fonte: Autores (2014) 

 

 O gráfico ilustra que um amplo número dos entrevistados, 58%, armazena água, seja 

proveniente da COSANPA ou da chuva, uma vez que a região metropolitanaé caracterizada por 

altos índices pluviométricos. 

Em relação à conta de água, fora relatado um processo judicial, o qual perdura há cinco 

anos, para o não pagamento de mensalidade devido às péssimas condições que a água é destinada 

às residências. Por último, foram coletadas denúncias de que lava jatos e alguns moradores 

estariam fazendo ligações clandestinas na tubulação, o que também influencia na conta mensal de 

água e que contribui para a qualidade ruim do recurso hídrico que chega aos demais domicílios. 

Cerca de 76,76% dos entrevistados apresentaram a conscientização ambiental necessária 

para evitar o desperdício de água, evidenciando assim o sucesso de projetos relacionados à 

educação ambiental. Além da contribuição ao meio ambiente, evitar o desperdício contribui 

também para a economia da mensalidade de água. O Gráfico 3 aborda os valores referentes a 

conta mensal de água. 
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Gráfico 3. Mensalidade pelo consumo de água no bairro do Guamá. 

Fonte: Autores (2014) 

 

Nota-se que 5% dos opinantes se isentam do pagamento da conta de água por possuírem 

poços em suas residências. No entanto, o valor é compensado na conta de luz, pois os poços 

mencionados exigem utilização de bombas hidráulicas. Observa-se também que somente 10% 

dos entrevistados pagam acima de 75 reais por mês, o que é considerado muito para um bairro 

relativamente carente economicamente. A maioria dos moradores procurados relataram achar 

abusivas as tarifas cobradas pela COSANPA em decorrência do serviço de má qualidade acusado 

por eles. Foi mencionado tambémque a COSANPA nunca fez a manutenção regular dos 

hidrômetros e que elamal investigou, até o momento da pesquisa, as ligações ilegais realizadaspor 

alguns moradores e lava-jatos.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Historicamente, o abastecimento de água da Região Metropolitana de Belém era 

diferenciado quanto à questão social, pois os mais ricos, habitantes dos bairros mais nobres, 

possuíam água de melhor qualidade, enquanto que os mais desfavorecidos tinham péssimas 

condições de qualidade da água. No decorrer das décadas, foram significativos os avanços na 
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distribuição da água na Região Metropolitana de Belém. Entretanto, apesar destes progressos, a 

qualidade da água que chega às residências é, na maioria dos casos, de má qualidade. Este fato é 

explicado pelas tubulações, que são muito antigas; além disso, a população cresceu 

desordenadamente e fez ligações clandestinas em várias tubulações, o que também contribui para 

a má qualidade do recurso hídrico que chega às suas casas. 

Os moradores do bairro do Guamá não estão satisfeitos com a qualidade da água que 

recebem, alegando que possuí cor, cheiro e gosto, levando-os a fazerem algum tipo de tratamento 

antes da ingestão ou até mesmo comprar água em garrafões. Além disso, reclamam com as 

constantes faltas e preços abusivos para uma água com qualidade duvidosa, e falta de fiscalização 

para com os outros moradores que fazem ligações clandestinas. 

Para que a água fornecida à população possua uma melhor qualidade é necessária a 

realização, pelo poder público e COSANPA, de projetos de infraestrutura, no que concerne aos 

encanamentos que transportam esse recurso hídrico dos pontos de abastecimento às residências. 

Assim, o serviço de tratamento da água realizado por essa companhia será mais bem reconhecido 

e a população terá uma melhor qualidade de vida. 

Um sistema de tratamento de água de abastecimento deverá fazer face aos problemas 

associados à qualidade da água captada, produzindo uma água de acordo com a Portaria N° 2.914 

de 2011, que dispõe sobreo padrão de potabilidade para o consumo humano. Assim, é possível 

abastecer com uma água de qualidade aceitável e apropriada para consumo humano, bem como 

evitar riscos para a saúde pública. O que, baseado na nossa pesquisa, ainda não encontramos no 

bairro do Guamá. 
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ANEXO I 

 

QUESTIONÁRIO 

Idade: ______ anos 

Tempo no local: _____ anos 

1- Em seu bairro ou em sua casa falta água com frequência? 

(  ) Sim  (  ) Não 

2- Como você conserva água dentro de casa? 

( ) Cisterna  ( ) Caixa d’água  ( ) Balde ( ) Não conserva 

3- Como você avalia a qualidade da água que chega até sua casa? 

(  ) Boa  (  ) Regular  (  ) Ruim 

4-  De onde provém a água que você bebe? 

( ) Direto da torneira ( ) Filtrada antes de beber ( ) Fervida antes de beber ( ) Compra água já 

tratada 

5- Você se preocupa em não desperdiçar água? 

( ) Sim ( ) Não 

6- Quanto você paga por mês pela água? 

( ) Abaixo de 25 reais ( ) 25 – 50 reais ( )  50 – 75 reais ( ) Acima de 75 reais 
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RESUMO 

 

Por muitas décadas, os recursos hídricos foram considerados um recurso natural ilimitado e 

abundante, mas com o passar do tempo, percebeu-se que as águas são recursos naturais inseridos 

no meio ambiente com características de limitações quantitativas e qualitativas. A utilização dos 

recursos hídricos é orientada pela normatização jurídica através da Lei Federal 9.433/1997 que 

rege a Política Nacional de Recursos Hídricos, conhecida como Lei das Águas. Por ser um 

recurso necessário para sobrevivência humana na Terra, verifica-se a importância de se priorizar 

a gestão hídrica com o objetivo de proteger os recursos hídricos, no entanto, o estado do 

Maranhão demorou a construir uma gestão hídrica participativa e descentralizada.O 

desenvolvimento do trabalho se deu a partir de uma análise bibliográfica e documental junto a 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Foi possível verificar uma dificuldade em promulgar e 

implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos no Maranhão, pois apenas em 2004 foi 

publicada a Lei nº 8.149/04, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos (PERH) e o 

Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos do Maranhão e somente em 2012 com 

a homologação da Resolução nº002/2012 foi regulamentada a criação dos dois Comitês 

existentes no estado do Maranhão. Atualmente o estado do Maranhão possui apenas dois Comitês 

de Bacias Hidrográficas (CBH), são eles o do Munin e Mearim. Desta forma, ficou nítido que o 

estado do Maranhão teve dificuldades e/ou desinteresse de implantar sua PERH, pois esta foi 

criada em 2004 e apenas em 2013 foram criados os primeiros CBH para colocar em prática a 

gestão hídrica participativa e descentrada proposta pela política estadual. Assim, é necessário 

deslumbrar com mais rapidez e eficiência a criação dos demais comitês para proporcionar uma 

gestão participativa para todas as bacias hidrográficas existentes no estado. 

 

Palavras-chave: CBH do Rio Munin. Gestão de recursos hídricos. Maranhão. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Nos últimos 20 anos houve uma tendência internacional de descentralização da gestão 

pública. Nesse contexto ocorreu a reforma de diversas políticas setoriais no Brasil, as quais 

buscaram a ampliação da participação da sociedade civil na tomada de decisão (JACOBI, 2000). 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei nº 9433/97, é um exemplo dessas políticas que 

foram desenvolvidas prevendo a ampliação da participação social, e que apresenta como parte de 

seus fundamentos e diretrizes a gestão descentralizada, participativa e integrada dos recursos 

hídricos.  

A mesma lei estabelece ainda que a unidade de gestão territorial é a bacia hidrográfica e 

para a gestão dessa são criados os comitês de bacia e as agências. Reconhece-se que são inúmeros 

os desafios para lidar com a unidade territorial, visto que, os recursos hídricos não obedecem aos 

limites territoriais políticos e também requerem uma gestão compartilhada com a administração 

pública, órgãos de saneamento, instituições ligadas à atividade agrícola, industrial, entre outros.  

Ocorre também que cada um desses usuários da água compete por sua utilização, principalmente 

quando ocorre a diminuição da disponibilidade hídrica per capita(PORTO; PORTO, 2008). 

A Agencia Nacional de Água (ANA) define comitê de bacia hidrográfica (CBH) como o 

fórum em que um grupo de pessoas se reúne para discutir sobre um interesse comum, o uso da 

água da bacia (ANA, 2011). Assim, os comitês de bacias hidrográficas, desempenham importante 

papel na articulação entre os usuários, construção de consensos e ainda na definição do conjunto 

de regras para melhor alocação da água, o que corresponde à essência do sistema de gestão de 

recursos hídricos (PORTO; PORTO, 2008). Dentre as atribuições dos comitês de bacias 

hidrográficas podemos destacar a promoção do debate, mediação de conflitos, aprovação dos 

planos de recursos hídricos das bacias, bem como a discussão para implantação dos instrumentos 

de gerenciamento.  

Segundo Sousa Junior e Fidellman (2009), o uso do conhecimento técnico-científico, 

assim como o conhecimento leigo, prático, local são importantes para o sucesso da gestão. Esse 

espaço de tomada de decisão tem sido considerado inovador e privilegiado, pois é constituído por 

uma territorialidade natural representada pela bacia hidrográfica, que incorpora os aspectos 

físicos, sociais e econômicos, assim como incorporam uma diversidade de atores. 
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Segundo Silva Junior et al. (2008), o Maranhão tem enfrentado dificuldades na 

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual 8.189/2004), 

principalmente no que diz respeito à criação e implementação dos CBH em território 

maranhense. Também podem ser levadas em conta questões operacionais, e há a inexistência de 

uma política hídrica estadual bem-estabelecida. Tal realidade pode ser notada pela dificuldade 

que o estado vem enfrentado para implementar os instrumentos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos.  

Diante do exposto, verifica-se a importância de identificar os CBH criados para gestão 

das águas no estado do Maranhão, após a promulgação da Política Nacional de Recursos Hídricos 

e seus reflexos em construir uma gestão hídrica participativa e descentralizada 

 

2. METODOLOGIA 

 

A área de estudo, o estado do Maranhão, está localizado na Região Nordeste do Brasil, 

entre as coordenadas de 02° a 10° latitude sul e 44° a 48° longitude oeste. Abrange área de 

331.935,507km², faz limite com o Oceano Atlântico ao norte, a leste com o estado do Piauí, a sul 

e sudoeste com o estado do Tocantins e a noroeste com o estado do Pará (MARANHÃO, 2011).  

De acordo com os dados do censo demográfico do IBGE de 2010, o estado tem uma população 

de 6.574.789 habitantes, com densidade demográfica de 19,81 hab/km². 

A metodologia da presente pesquisa foi fundamentada na abordagem qualitativa, 

bibliográfica e documental através da aquisição de livros didáticos, revistas cientificas e 

legislação pertinente à temática abordada, utilizando o método dedutivo para a compreensão 

dos atos e fatos necessários para a implementação da política de gestão hídrica no estado do 

Maranhão. 

Desta forma, os procedimentos metodológicos adotados na presente pesquisa foram: 

pesquisa exploratória baseada em pesquisas bibliográficas, sites jurídicos, jurisprudências; artigos 

jurídico-científicos acerca da gestão das águas em território nacional;  pesquisa de campo, 

caracterizada por visita a Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), 

em especial a Superintendência  de Recursos Hídrico; análise das informações, tendo-se por base 

as legislações federal e estadual de recursos hídricos, além dos dados informados pela SEMA. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O Governo do Estado de São Paulo, voltado à melhoria das condições sanitárias das 

bacias do Alto Tietê e Cubatão, há praticamente dezenove anos antes da criação da Lei das 

Águas, constituído o Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas – CEEIBH, 

em 1978, que veio a criar os CBH’s do Paraíba do Sul, do São Francisco e do Ribeira de Iguape 

com atribuições consultivas e composto apenas por representantes do governo. Dez anos depois, 

surgiu no Estado do Rio Grande do Sul os Comitês das Bacias Sinos e Gravatá criados por 

iniciativa da própria comunidade residente nas bacias hidrográficas com o apoio do Governo 

estadual, no entanto, assim como os criados em São Paulo, possuíam apenas atribuições 

consultivas, e posteriormente foram incorporados ao sistema do Estado (PORTO; PORTO, 

2008). 

Esta iniciativa no âmbito da gestão hídrica, mesmo com as limitações, foi considerada 

um ponto de partida para a evolução dos recursos hídricos a nível nacional.  Anos depois, o Brasil 

criou a Lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 que rege a Política Nacional de Recursos Hídricos 

(PNRH), denominada Lei das Águas. 

Com a criação desta lei, surgiu os Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH’s), considerado 

por Granziera (2006) um instrumento fundamental para conciliar nas decisões, a opinião do 

Poder Público e da Sociedade, com o objetivo de se realizar intervenções aos recursos hídricos de 

maneira coordenada e democrática. 

A partir de 2004, sendo um dos últimos estados brasileiros a instituir sua PERH, o 

Maranhão, regulamenta sua política estadual é a Lei 8.184/2004, e nesse contexto cabe 

mencionar o atraso do Maranhão, mesmo sendo um dos estados brasileiros mais ricos em bacias 

hidrográficas de grandes dimensões e com rios que se distinguem por serem permanentes e 

manterem expressivo volume de água durante todo o ano (FEITOSA; ALMEIDA, 2002). 

Entretanto, essa grande malha hídrica, por si só, não é suficiente para garantir o fornecimento de 

água com qualidade para as diversas necessidades dos maranhenses. Face às constantes agressões 

ao meio ambiente, a maioria de seus municípios não apresenta condições satisfatórias de 

abastecimento humano e saneamento básico. Assim, se verifica a importância do poder público e 
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da sociedade construírem estruturas de gestão e de controle do uso dos recursos naturais, em 

especial para os recursos hídricos (MARANHÃO, 2009). 

No que se refere à competência do estado do Maranhão para promover uma gestão das 

águas com ampla participação social, em 2009 foi promulgado o Decreto Estadual 25.749/2009 

que regulamenta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CONERH). Para que fosse 

assegurada ampla participação no CONERH. Esta política deixa que claro que comete ao 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos atribuir e decidir sobre os conflitos entre CBH’s e 

estabelecer os critérios e normas relativos à criação dos CBH’s. No entanto, somente em 2012 os 

Comitês tiveram sua criação, enfim, regulamentada com a homologação da Resolução nº 

002/2012 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos que nesse mesmo ano aprovou as 

propostas de criação dos CBH’s (SEMA, 2013) 

Os primeiros registros com a finalidade de criar um CBH no estado do Maranhão, 

ocorreram em fevereiro de 2001, onde se iniciou a mobilização para a constituição do Comitê do 

Rio Munin, caracterizado pela participação de representantes da Bacia no III Encontro Nacional 

de Comitês de Bacias Hidrográficas – ENCOB e pela criação da UNIBACIA MUNIM que 

formulou de proposta de criação do CBH do Rio Munin, estas surgiu pela iniciativa de 16 

prefeituras municipais que pleiteavam a efetivação do primeiro comitê de bacia hidrográfica do 

Maranhão. Os municípios que eram integrantes dessa iniciativa foram Afonso Cunha, Aldeias 

Altas, Anapurus, Brejo, Buriti, Cachoeira Grande, Caxias, Chapadinha, Coelho Neto, Mata 

Roma, Morros, Nina Rodrigues, Presidente Juscelino, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos 

e Vargem Grande (SILVA JUNIOR et al., 2008). Esta iniciativa pode ser considerada um marco 

histórico na questão da gestão hídrica no Estado, pois se deu aproximadamente 3 anos antes da 

homologação da PERH, podendo ser até considerada como ponto de partido para criação da 

política estadual. 

 Em 2011, o Governo do Estado institui as 12 bacias hidrográficas através do Decreto 

Estadual n° 27.845/11, sendo estas dividas em bacias e sistemas hidrográficos de domínio 

estadual e bacias de domínio da União (Tabela 1) e apenas em 2012 com a homologação da 

Resolução nº002/2012 foi regulamentada a criação dos dois Comitês existentes no estado do 

Maranhão (MARANHÃO, 2004; SEMA, 2013). 
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Tabela 1. Bacias hidrográficas do Maranhão. 

DOMÍNIO BACIA HIDROGRÁFICA 

 

 

 

 

Estadual 

Sistema hidrográfico do Litoral Ocidental 

Sistema hidrográfico de Ilhas Maranhenses 

Bacia hidrográfica do Rio Munin 

Bacia hidrográfica do Rio Mearim 

Bacia hidrográfica do Rio Itapecuru 

Bacia hidrográfica do Rio Turiaçu 

Bacia hidrográfica do Rio Maracaçumé 

Bacia hidrográfica do Rio Preguiça 

Bacia hidrográfica do Rio Periá 

 

Federal 

Bacia hidrográfica do Rio Parnaíba 

Bacia hidrográfica do Rio Tocantins 

Bacia hidrográfica do Rio Gurupi 

Fonte: NUGEO (2011). 

 

Os Estados brasileiros com maior número de CBH legalmente existentes são o estado de 

São Paulo com 22 CBH’s, de Minas Gerais, com 17 CBH’s e o do Rio Grande do Sul, com 16 

CBH’s (CARDOSO, 2003). Apesar dos primeiros CBH’s terem surgido há mais de trinta anos e 

a Lei das Águas (Lei 9433/97) ter sido instituída há mais de uma década apresentando em seus 

fundamentos a gestão descentralizada e participativa dos recursos hídricos, verifica-se que a 

implantação dos CBH’s ainda não é uma realidade para todo o território nacional, sobretudo para 

o Maranhão. 

Até os dias atuais, o únicos CBH’s existentes no Estado do Maranhão são os das bacias 

do Mearim e Munin (Figura 1), regulamentados por meio das Leis 9.957/2013 e 9.956/2013, 

respectivamente. Estas normas legais marcam um fato histórico e importante para a gestão 

descentralizada e participativa dos recursos hídricos no Maranhão devido a criação destes CBH’s 

terem acontecido 16 anos após a homologação da PNRH - LEI Nº 9.433/1997 (BEZERRA; 

MACHADO; GOMES, 2013). A instituição dos CBH’s no Maranhão ganhou novo impulso com 

a criação da Supervisão de Gestão Participativa junto à Superintendência de Recursos Hídricos da 
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SEMA, com a finalidade de apoiar a criação e fortalecimento de Comitês e o estímulo a gestão 

participativa de recursos hídricos no Estado (AZEVEDO; MACIEL, 2013) 

 

Figura 1. Mapa de localização dos Comitês de Bacias Hidrográficas. MA 1 - CBH do Rio Munin. MA 2 – 

CBH do Rio Mearim. 

 

Fonte: www.cbh.gov.br 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O Estado do Maranhão, apesar de seu grande potencial hídrico, enfrentou dificuldade/ou 

desinteresse apara promulgar e ainda enfrenta de implantar uma política de gestão hídrica, 

levando em conta que a sua lei estadual de recursos hídricos, que só ocorreu em 2004, enquanto, 

a Lei das Águasfoi promulgada em 1997, ficando nítido uma demora em legislar sobre recursos 

hídricos de seu domínio. Este atraso se torna ainda mais perceptível se comparado com o estado 

de São Paulo que promulgou suas legislações hídricas antecipadamente às determinações 

federais, em 1991, e neste mesmo ano ainda criou mais de 10 CBH. 

Outra questão que demonstra o problema do Estado com a implantação de sua política 

com foco na gestão participativa e descentralizada, está relacionado a criação dos CBH, que se 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

103 

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

ISSN 2316-7637 

 

delongou por aproximadamente quase dez anos para ser criados e implantados os primeiros 

CBH’s do estado (CBH do Rio Munin e CBH do Rio Mearim), sendo que estes são de suma 

importância para se promover uma gestão participativa, descentralizada e integrada dos recursos 

hídricos. Assim, é necessário deslumbrar com mais rapidez e eficiência a criação dos demais 

comitês para proporcionar uma gestão participativa para todas as dozes bacias hidrográficas 

existentes no Maranhão. 
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RESUMO  

 

Produtores de viveiros comerciais buscam técnicas que verticalizem a produção de mudas para o 

melhoramento no campo, envolvendo procedimentos adequados para que estas possam 

sobreviver ás condições adversas encontradas no meio em que serão implantadas. Fortemente 

empregado no reflorestamento, o eucalipto por apresentar um rápido crescimento e grande 

capacidade de adaptação, apresenta vários fatores positivos. Neste trabalho, utilizou-se a espécie 

Eucalyptus urograndis na obtenção de mudas em diferentes períodos, com intuito de estudar a 

avaliação da qualidade destas produzidas em um viveiro comercial no município de Paragominas 

– PA, as mudas foram cedidas pela empresa Dacko e encaminhadas para o laboratório de 

Engenharia Florestal da Universidade do Estado do Pará, para realização do experimento 

utilizou-se os parâmetros morfológicos, no qual são considerados os principais e mais utilizados 

para determinar a boa condição das mudas. Os resultados obtidos de acordo com os parâmetros 

apresentou significativos quanto ao quociente da altura da parte aérea e diâmetro do coleto nas 

plantas de 90 dias, sendo este considerado o período ideal para o plantio no campo, o índice de 

qualidade de Dickson neste período variou de 0,12 à 0,29 demostrando um bom padrão de 

qualidade, para a sua robustez e o equilíbrio da biomassa distribuída na muda. 

 

Palavras-chave: Viveiro, Mudas, Parâmetros morfológicos.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Brasil é um dos países fortemente ligado ao reflorestamento comercial, onde para ser 

efetuado com êxito a sua utilização, cuidados são imprescindíveis em relação ao padrão de 

qualidade das mudas, além de que o potencial genético e o sistema radicular das mudas são 

importantes para resistir a condições adversas do meio ambiente, resultando desta maneira em 

uma boa produtividade. Por isso, a geração de mudas de espécies florestais distintas verticaliza-se 

a cada ano como um efeito cadeia, onde este aumento refletirá na matéria prima almejada 

(GOMES & PAIVA, 2006). 

 Sendo uma espécie de elevada utilização para reflorestamento, o eucalipto possui mais de 

5 milhões de hectares plantados em todo o Brasil, correspondendo a 71% da área reflorestadas 

em todo país. No Estado do Pará em 2012, a área reflorestada com as espécies do gênero 

Eucalyptus correspondia a uma área de aproximadamente 159. 657 hectares (NEVES et al., 

2013). Pertencente à família Myrtaceae, o Eucalyptus é uma árvore nativa da Austrália 

considerada uma espécie exótica no mundo inteiro (MARQUES, 1990). O Eucalyptus urograndis 

é um hibrido desenvolvido no Brasil, a partir do cruzamento do E. urophylla S. T Blake x E. 

grandis W. Hill ex Maiden.,onde  o primeiro tem  como objetivo  obter um bom crescimento, e o 

segundo um leve aumento na densidade da madeira e melhorias no rendimento; assim, garantindo 

melhor produtividade de matéria prima para vários fins, adaptação climática e resistência 

(BRAGA, 2008).  

Na região norte o eucalipto apresenta um índice alto de crescimento, produtividade e 

grande capacidade de adaptação, viabilizando a produção de madeira para atender às 

necessidades da sociedade. Hoje a espécie é muito implantada em áreas de reflorestamento no 

município de Paragominas – PA, que atualmente destaca-se como Município Verde pelas ações 

de vários projetos que visam principalmente o controle ao desmatamento, onde acarretará no 

desenvolvimento sustentável. Um dos destinos do plantio do Eucalipto estaria em suprir a 

necessidade por madeira principalmente na fabricação de MDF, valorização da terra 

comercialmente, melhoria da fertilidade e qualidade do solo (SILVA, et al., 2010). 

O cultivo da espécie nos viveiros comerciais tem como objetivo o fornecimento de 

mudas de qualidade e produtividade em grande escala, onde a finalidade está voltada ao 
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reflorestamento, principalmente pelo fator econômico e recuperação de áreas degradadas-

pecuária-agricultura, ou seja, é um meio sustentável, o qual apresenta vários fatores positivos, 

tanto no meio econômico quanto ambiental (PEREIRA et al., 2010). 

Portanto, o objetivo deste estudo foi de avaliar a qualidade das mudas de E. urograndis 

produzidas em um viveiro comercial no município de Paragominas – PA, a partir da utilização de 

parâmetros morfológicos. Realizou-se a coleta de dados em três diferentes tempos de cultivo das 

mudas, sendo que no último as plantas são consideradas prontas para o plantio definitivo no 

campo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A espécie utilizada na pesquisa foi E. urograndis, as mudas foram coletadas no viveiro 

comercial Dacko situado na BR010, km 15 no município de Paragominas - PA, a empresa 

disponibilizou as mudas para o respectivo trabalho. O experimento foi realizado no laboratório de 

multiuso de Engenharia Florestal, da Universidade do Estado do Pará – Campus - VI (PA 125, 

Angelim) Paragominas – PA, sendo o município uma Microrregião e pertence à Mesorregião 

Nordeste Paraense, apresentando as seguintes coordenadas geográficas: Latitude 02 ° 53 ' 40, 

0656 "S e Longitude 47 ° 25 ' 58,4671 "W (IBGE, 2011). 

Ressalta-se que o viveiro deste prólogo, trabalha com produção de mudas por meio de 

estaquia. As plantas coletadas estavam acondicionadas em tubetes (com volume de 50cm3 e uma 

abertura cilíndrica no fundo de 1cm3 de formato cônico) postas em bandejas, ficando suspensas 

em uma altura aproximadamente de 20cm em relação ao solo. O substrato utilizado nas mudas é 

constituído de fibra de coco, casca de arroz carbonizada e vermiculita, na proporção de 33% de 

cada componente.  

Durante os 90 dias de permanência das mudas no viveiro foram feitas coletas de dados 

em períodos de 50, 70 e 90 dias, os dados coletados foram a altura do caule e diâmetro do coleto, 

onde a altura da parte aérea foi avaliada com auxílio de uma régua de 50cm desde o coleto até a 

última folha, esta graduada em centímetros (cm), e o diâmetro do coleto medido com auxílio de 

um paquímetro digital, ao nível da borda do tubete, graduado em milímetro (mm). 

As 20 mudas analisadas durante os três períodos,foram encaminhadas para ao 

laboratório onde foi realizada a retirada destas de seus tubetes, separando o seu corpo total (parte 
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aérea e raiz), sendo que o segundo foi lavado em água corrente para a remoção total do substrato, 

em seguida ambos foram adicionados em sacos de papel devidamente identificados, e submetidos 

à secagem em estufa com circulação de ar forçada com temperatura de 70°C por 72 horas. As 

mudas foram retiradas da estufa e postas em um dissecador por 10 minutos, posteriormente, 

pesou-se a matéria seca da parte aérea e raiz em uma balança analítica, após registrou-se os 

resultados obtidos individualmente. 

Segundo Gomes e Paiva (2006) os parâmetros morfológicos são atributos determinados 

física ou visualmente, sendo os mais utilizados na determinação da qualidade das mudas. 

Pesquisas foram feitas com intuito de mostrar que os critérios que adotam estas características 

são importantes para o desempenho das mudas após o plantio definitivo no campo. Os parâmetros 

morfológicos e os índices resultantes podem ser utilizados isoladamente ou em conjunto, para a 

classificação da qualidade das mudas. 

 Neste trabalho analisou-se a altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), peso da 

matéria seca total (PMST), peso da matéria seca da parte aérea (PMSPA), peso da matéria seca 

das raízes (PMSR), a relação entre a altura da parte aérea e o diâmetro do coleto (RHDC), relação 

entre a altura da parte aérea e o peso da matéria seca da parte aérea (RHPMSPA), relação entre o 

peso de matéria seca da parte aérea e o peso de matéria seca das raízes (RPPAR), e o índice de 

qualidade de Dickson (IQD). 

Priore, a empresa Dacko usufrui em seu viveiro dois tipos de tratamentos (químico e 

biológico), porém, o mesmo não disponibilizou especificamente quais são e como são efetuados; 

alegaram-nos que são normas da empresa assegurando-as. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises de variâncias dos Parâmetros e do IQD de mudas de E. urograndis avaliadas 

após a semeadura, estão organizados a seguir. 

A altura da parte aérea e diâmetro do coleto são considerados uns dos mais importantes 

parâmetros para estimar a qualidade do crescimento inicial das mudas, apresentado no quadro 01, 

os dados neste incluso serviu como base para os cálculos dos demais parâmetros apresentados. 
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Quadro 1. Dados sobre a altura da parte aérea e diâmetro do coleto durante os períodos de 50, 70 e 90 

dias. 

Mudas 

Altura da parte aérea Diâmetro do coleto 

50 dias 70 dias 90 dias 50 dias 70 dias 90 dias 

1 14,9 20 24 1,6 2,3 2,4 

2 14,2 18,5 26 2 2,4 2,8 

3 13,8 19,5 23,9 1,5 1,7 2,1 

4 14,3 19,4 21 1,9 2 2,3 

5 13 16,5 23,1 1,5 2 2 

6 15 19,3 23 1,8 2 2,7 

7 15,8 21,2 27,2 1,8 2,2 2,5 

8 14 20,5 26,3 2 2,6 3 

9 14,7 20 26,5 1,7 2,2 2,5 

10 12,2 19,7 23,5 1,7 2,1 2,3 

11 12,5 20,9 25,4 1,4 2,3 2,3 

12 14,5 19 24,8 1,5 1,9 1,9 

13 13,9 21,9 26,9 1,6 2,3 3 

14 15,1 20,8 21,1 1,4 1,5 2,2 

15 12,4 18,9 25,3 1,5 1,8 2,3 

16 13,4 20,5 24,1 1,6 1,9 2,1 

17 14,4 19,3 25,3 2 2 2,7 

18 14 16,9 23 1,3 2 2,8 

19 15,2 22,2 24,1 1,8 2,2 2,9 

20 13,8 16,5 21,5 1,7 2 2,5 

MÉDIA 14,1 19,6 24,1 1,65 2 2,45 

VARIÂNCIA 0,956289 2,551447 3,427368 0,0445 0,064316 0,109763 

DESVIO 

PADRÃO 0,95314 1,55688 1,804439 0,205609 0,247184 0,322916 

Fonte: Autores (2015). 
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O diâmetro do coleto apresentou uma espessura significativa auxiliando para um melhor 

equilíbrio do crescimento da parte aérea, principalmente quando exige maior rustificação das 

mudas. Desta maneira observa-se no quadro a cima que as médias dos respectivos períodos 

apresentam um crescimento considerável, ou seja, obteve estabilidade no seu incremento 

respectivamente. 

As mudas de 90 dias demonstraram uma otimização em seu crescimento apresentando 

idade ideal para o plantio, logo entende-se que quanto maior for sua rustificação maior será o teor 

de lignina em sua estrutura, como observado no gráfico 01.  

 

Gráfico 1.Relação da altura e diâmetro do coleto, acompanhamento do crescimento da parte aérea das 

mudas de Eucalyptus urograndis. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Observa-se no gráfico 01, que as mudas dos diferentes períodos apresentaram valores 

próximos, porém as plantas de 90 dias obtiveram desenvolvimento considerável, mostrando uma 

estabilidade no seu incremento. 

Outro padrão para analisar a qualidade das mudas encontra-se na divisão entre a altura 

da parte aérea e o peso da matéria seca da parte aérea, pode-se avaliar nesta relação o potencial de 

sobrevivência das mudas no campo, onde quanto menor o índice, mais lenhificada será a muda e 

maior deverá ser sua durabilidade. Conforme apresentado no gráfico 02 e no quadro 02 as mudas 

de 90 dias apresentam melhor adequação nesta análise. 
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Gráfico 2. Relação da altura da parte aérea e o peso de matéria seca da parte aérea. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Quadro 2–Relação entre a altura da parte aérea e peso da matéria seca da parte aérea em seus respectivos 

períodos. 

Relações Altura/PMSPA 

Muda

s  50 dias  70 dias 90 dias 

1 

10,7426099

5 

14,4196106

7 

17,303532

8 

2 

7,60171306

2 

9,90364025

7 

13,918629

6 

3 

11,9068162

2 

16,8248490

1 

20,621225

2 

4 

11,2509834

8 

15,2635719

9 

16,522423

3 

5 

10,2362204

7 

12,9921259

8 

18,188976

4 

6 

12,2749590

8 

15,7937806

9 

18,821603

9 

7 12,1538461 16,3076923 20,923076
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5 1 9 

8 

7,21649484

5 

10,5670103

1 13,556701 

9 

7,71248688

4 

10,4931794

3 

13,903462

7 

10 

7,41190765

5 

11,9684082

6 

14,277035

2 

11 

8,57927247

8 

14,3445435

8 

17,433081

7 

12 

10,0346020

8 

13,1487889

3 

17,162629

8 

13 

6,45311049

2 

10,1671309

2 

12,488393

7 

14 

13,2224168

1 

18,2136602

5 

18,476357

3 

15 

7,54257907

5 

11,4963503

6 

15,389294

4 

16 

10,8766233

8 

16,6396103

9 

19,561688

3 

17 

9,56810631

2 

12,8239202

7 

16,810631

2 

18 

7,94100964

3 

9,58593306

9 

13,045944

4 

19 

10,8185053

4 

15,8007117

4 

17,153024

9 

20 

12,3766816

1 

14,7982062

8 

19,282511

2 

Fonte: Autores (2015). 
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A produção de matéria seca da parte aérea e raiz são as bases para análise de 

crescimento das plantas e suas medições em sequência do crescimento, de acordo com os autores 

Gomes e Paiva (2006) ficou estabelecido que a melhor relação entre o PMSPA e PMSR ficou 

estabelecido equivalente à 2,0. Desta maneira a média do PMST encontrada nas vinte mudas de 

Eucalipto é igual 1,855, ou seja, aproximadamente igual 2,0 o que demonstra ser relativamente 

positivo conforme o quadro 03. 

 

Quadro 3. Relação entre a as matérias seca da parte aérea e raiz das vinte mudas de Eucalyptus 

urograndis. 

MATÉRIA SECA  

Mudas Parte aérea  Raiz PMSPA/PMSR 

1 1,387 0,441 1,828 

2 1,868 0,516 2,384 

3 1,159 0,4 1,559 

4 1,271 0,447 1,718 

5 1,27 0,352 1,622 

6 1,222 0,43 1,652 

7 1,3 0,556 1,856 

8 1,94 0,642 2,582 

9 1,906 0,612 2,518 

10 1,646 0,454 2,1 

11 1,457 0,424 1,881 

12 1,445 0,41 1,855 

13 2,154 0,593 2,747 

14 1,142 0,24 1,382 

15 1,644 0,408 2,052 

16 1,232 0,287 1,519 

17 1,505 0,49 1,995 

18 1,763 0,485 2,248 

19 1,405 0,435 1,84 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

114 

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

ISSN 2316-7637 

 

20 1,115 0,32 1,435 

 MÉDIA 1,8555 

Fonte: Autores (2015). 

 

O índice de qualidade de Dickson é uma fórmula balanceada cujo incluem as relações 

dos parâmetros morfológicos, este averigua o desenvolvimento e comportamento das mudas. 

Desta maneira quanto maior for o valor desse índice, melhor será o padrão de qualidade dessa 

espécie, sendo que, é estabelecido um valor mínimo de 0,20 como bom indicador para a 

qualidade de mudas. Conforme Gomes e Paiva (2006) o IQD, é considerado um bom indicador 

da qualidade das mudas, pois leva em conta para o seu cálculo a robustez e o equilíbrio da 

distribuição da biomassa da planta, ponderando vários parâmetros considerados importantes. 

Desta forma, no quadro 04 observa-se o resultado referente a cada muda analisada. 

 

Quadro 4. Quadro com os resultados da análise do IQD no período de 90 dias.   

IQD 

Mudas 90 dias 

1 0,177167 

2 0,249322 

3 0,132952 

4 0,181183 

5 0,137142 

6 0,186237 

7 0,164136 

8 0,283811 

9 0,230563 

10 0,200129 

11 0,165954 

12 0,139093 

13 0,297231 

14 0,141005 
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15 0,18243 

16 0,129728 

17 0,205756 

18 0,264801 

19 0,213458 

20 0,161472 

MÉDIA 0,181806 

Fonte: Autores (2015). 

 

As mudas individualmente no período de 90 dias alcançaram na maioria o valor mínimo 

estabelecido no IQD, dessa forma, mostrou-se positivo ao valor considerado relativamente bom 

para avaliar a qualidade de mudas. 

  

4. CONCLUSÕES  

 

De acordo com os parâmetros analisados, as mudas no período de 90 dias apresentaram 

resultados significativos no quociente da altura da parte aérea e diâmetro do coleto, também 

apresentou as melhores repercussões na relação da altura da parte aérea e o seu respectivo peso 

de matéria seca, sendo considerado este período o ideal para o plantio das mudas no campo. 

O índice de qualidade de Dickson demostrou-se como um bom indicador da qualidade 

das mudas, resultando em um melhor vigor fitossanitário destas. Já a média da relação entre o 

peso da matéria seca aérea e o peso da matéria seca das raízes encontrou-se aproximado do valor 

considerado adequado. 

Dos parâmetros utilizados para avaliação da qualidade das mudas de Eucalyptus 

urograndis, a mensuração da altura da parte aérea e do diâmetro do coleto são considerados mais 

adequados, pois são de fácil determinação assim não ocorrendo a destruição da planta, o que 

acontece ao contrário em outros parâmetros onde há perda de nutrientes e desidratação para obter 

a matéria seca. 
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RESUMO 

 

O biocombustível surgiu a partir da necessidade de produção de energia de forma sustentável, 

uma vez que é produzido a partir de fontes renováveis, contribuindo para a diminuição dos 

impactos ambientais. Neste contexto, a Amazônia foi vista como uma região estratégica para o 

desenvolvimento de culturas como o dendê, por apresentar vantagens como a disponibilidade de 

terras e clima favorável, proporcionando alta produtividade de óleo de palma. Além disso, as 

políticas pensadas para região também previam a recuperação de áreas degradadas e o 

desenvolvimento local, o que torna de extrema relevância investigar a expansão dessa cultura na 

região. Neste sentido, esta pesquisa de revisão bibliográfica, tem como objetivo discutir a 

substituição dos combustíveis fósseis por biocombustíveis, destacando a experiência da 

dendeicultura na Amazônia. Visando estimular reflexões e subsidiar debates a respeito da 

inserção do dendê nesta região como alternativa para a produção de biocombustíveis. Como 

procedimentos metodológicos, a coleta e análise de dados foi realizada através de observação não 

participante de documentação indireta através de relatórios e periódicos. Os resultados apontaram 

que as condições econômicas são favoráveis para que a Amazônia incorpore o biodiesel 

produzido a partir do dendê, contudo, os impactos ambientais ainda são preocupantes, já que se 

trata de uma monocultura que pode ocasionar vários impactos à biodiversidade e avançar para 

além de áreas degradadas, aumentando o desflorestamento. Concluiu-se que a expansão da 

cultura do dendê na Amazônia vem ocorrendo sem levar em consideração sua real eficiência para 

a sustentabilidade ambiental e desenvolvimento regional. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Energia renovável. Dendê. 

 

Área de Interesse: Bionergia e Biocombustíveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a exigência da inserção de ações sustentáveis ao processo produtivo dos 

países vem crescendo, principalmente quando se trata das fontes de energia. A substituição dos 

combustíveis fósseis tem sido motivada por fatores ambientais, econômicos e sociais, haja vista 

que além de serem recursos não renováveis, emitem uma alta quantidade de poluentes à 

atmosfera.  

A noção de sustentabilidade implica, também, mudança de comportamento individual e 

social, bem como transformações nos processos de produção e de consumo. Contudo, é de 

extrema relevância a evolução de um processo de discussão, o comprometimento de toda a 

sociedade e a incorporação dessas questões na esfera política (PNUD, 2011). 

Neste sentido, a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC (2009), sugere que 

sejam estabelecidos planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas visando 

à consolidação de uma economia de baixo consumo de carbono. O plano nacional de mudança do 

clima (2007), ressalta o fato de o Brasil dispor de diversas alternativas para a expansão da oferta 

de energia elétrica, livres de emissões de CO2. Entre elas, destaca-se a geração a partir de fontes 

renováveis – utilização da biomassa, eólica e solar – e de fontes não convencionais como os 

resíduos sólidos e os efluentes.  

Por conseguinte, os biocombustíveis surgem como uma opção que se ajusta a esse 

processo, uma vez que são produzidos a partir de fontes de energia renováveis, contribuindo para 

a diminuição dos impactos ao meio ambiente e proporcionando uma alternativa promissora para 

diversificar o setor energético (ARAUJO et al., 2012). 

Para César e Batalha (2013), na Amazônia o cultivo do dendezeiro se destaca como uma 

importante alternativa para produção de energia renovável, bem como para o desenvolvimento 

regional por apresentar uma alternativa recuperação de áreas desmatadas, geração de renda e 

empregos, diversificação da produção e substituição da importação. 

Entretanto, este tipo de monocultura apresenta riscos ambientais como pragas e doenças, 

o desflorestamento que pode ocorrer com a expansão da lavoura, o uso de agrotóxicos e 

fertilizantes que podem causar sérios impactos na biodiversidade, além de impactos econômicos 

causados pela ausência de certificação na sua produção, que podem ocorrer desde o declínio das 

vendas, até a suspensão da produção (BECKER, 2010).  
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Portanto, é necessário investigar o processo de produção do óleo de palma através do 

dendê, considerando os impactos econômicos e ambientais decorrentes desta atividade. Desse 

modo, esta pesquisa de revisão bibliográfica, tem como objetivo discutir a substituição dos 

combustíveis fósseis por biocombustíveis, destacando a experiência da dendeicultura na 

Amazônia. 

 

2. O USO DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS  

A revolução industrial no século XVIII foi marcada pelo surgimento da energia elétrica 

e do motor a combustão.  Essas novas formas de produção de energia fizeram com que o 

processo produtivo, principalmente a produção industrial criassem novas formas de ocupação, 

gerando mais empregos,além de fomentar o processo de urbanização (TORRES; FILHO, 2008). 

Neste novo cenário, a produção de energia foi realizada predominantemente através de 

combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás) que representavam ainda no início do século XXI, 

cerca de 80% de toda a energia produzida no mundo (GOLDEMBERG, 2009). Nessa perspectiva 

pode-se perceber que as atividades econômicas estão diretamente relacionadas à produção de 

combustíveis fósseis. 

Segundo Vichi e Mansor (2009) o carvão mineral foi o primeiro combustível fóssil a ser 

usado em larga escala e ainda ocupa uma posição de destaque no cenário mundial. Embora emita 

uma grande quantidade de gases, é a fonte de energia com maior crescimento nos últimos anos. 

Em relação ao petróleo, espera-se um aumento do consumo durante os próximos 30 anos, de 85 

milhões de barris/dia em 2006 para 118 milhões de barris/dia em 2030.  Ressalta-se que o pico de 

produção de petróleo deverá ocorrer entre 2010 e 2020 (HESTER, 2009). 

 Neste sentido, uma crise de segurança energética é agravada, as reservas de petróleo 

não são suficientes para demanda dos países desenvolvidos.  O preço do barril de petróleo saltou 

de US$ 25 em 2000 para US$ 140 em junho de 2008, logo antes da crise do sistema financeiro 

mundial desta década (VICHI; MANSOR, 2009).  Esta nova realidade serviu de alerta para a 

necessidade de se procurar novas fontes de energia com o objetivo de minimizar os impactos 

econômicos e ambientais decorrentes do processo de geração de energia. 
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3.  A QUESTÃO ENERGÉTICA 

 

O processo de geração de energia é considerado um grande marco de referência na 

história da humanidade. Pode ser considerado como forte entrave para o desenvolvimento 

socioeconômico mundial. Existem inúmeras formas de obtenção de energia, desde a 

hidroelétrica, que é a mais comum, até a nuclear, passando pela energia gerada por meio dos 

biocombustíveis (DOVI et al., 2009). 

Segundo o Balanço Energético Nacional de 2015, 59% da energia consumida no 

território brasileiro vem de fontes não renováveis. No mundo o uso de energia não renovável 

representa 87% do total. Nesse contexto, o alto consumo de matéria prima não renovável para a 

geração de energia produz uma série de impactos irreversíveis ao ecossistema.  

Um dos impactos da utilização destes combustíveis é o comprometimento da qualidade 

do ar, a partir da emissão dos óxidos de carbono, óxidos de nitrogênio (NOx) e enxofre (SOx) e 

até substâncias cancerígenas como o chumbo, que são lançados na atmosfera pelos veículos, 

provenientes do processo de combustão incompleta. Os efeitos da poluição do ar podem se 

manifestar na saúde, no bem-estar da população, na vegetação e na fauna (GUARIEIRO; 

VASCONCELLOS, 2011). 

Neste sentido, os países signatários da União das Nações Unidas – ONU, incluindo o 

Brasil, tem buscado estratégias para a manutenção da produção industrial através de novas fontes 

de energia que gerem menos impactos ambientais. Dentre as alternativas encontradas se destaca a 

construção pelo ministério de Minas e Energia do Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 

(2010), visando orientar as decisões dos agentes no mercado de energia, assegurando a expansão 

equilibrada da oferta energética, com sustentabilidade técnica, econômica e ambiental.  

 Segundo o PDE (2010), a demanda de etanol para o país crescerá 90% nos próximos 

dez anos, evoluindo de 33,7 bilhões de litros em 2010 para 64 bilhões de litros em 2019, o que 

estimula produção de milho. Em relação a produção de Biodiesel, não se vislumbra sua utilização 

no horizonte decenal além do percentual obrigatório conforme demonstrado no quadro 1. 
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Quadro 1. Consumo obrigatório de Biodiesel por Região (Ml). 

Regiões do Brasil Ano  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Região Norte 261 276 279 296 313 331 351 371 393 410 

Região Nordeste 360 380 403 427 545 481 511 543 576 605 

Região Sudeste 1.113 1.181 1.253 1.329 1.41 1.496 1.587 1.684 1.787 1,877 

Região Sul 497 521 553 586 622 660 700 743 788 828 

Região Centro Oeste 281 298 316 335 356 377 400 425 452 575 

Brasil  2.506 2.656 2.804 2.974 3.155 3.463 3.55 3.767 3.996 4.194 

Fonte: EPE (2014)  

 

O relatório mostra que 78,3% da matéria prima principal para a produção de biodiesel 

será a soja. Apesar de grandes grupos representantes do agronegócio terem feito investimentos 

astronômicos na produção de soja no Brasil, o preço do biodiesel deverá permanecer superior ao 

do diesel neste horizonte decenal, o que desestimula a utilização deste biocombustível mesmo em 

sistemas autoprodutores. 

Sendo assim, o PDE (2010) recomenda que através do Programa Nacional de Produção 

e Uso do Biodiesel, em termos estratégicos, que sejam desenvolvidos cultivos energéticos 

alternativos para o biodiesel, a preços mais competitivos. 

 

4. A ENERGIA RENOVÁVEL  

 

No cenário internacional, a busca por fontes de energias que garantam o funcionamento 

do setor produtivo capitalista vem sendo acelerada nos últimos anos. Desse modo, as fontes de 

energias alternativas ou renováveis são vistas como excelente alternativa, haja vista que a 

matéria-prima para sua produção é extraída da natureza de forma equilibrada, possui um alto 

poder de renovação e menores custos. 

Segundo Mata et al. (2009), a necessidade de práticas ecologicamente corretas no 

processo de produção de energia, é consequência da crise do petróleo e do agravamento dos 

desastres ambientais, assim os biocombustíveis surgem como uma opção que se ajusta ao novo 

modelo sustentável.  

 Neste contexto, o Brasil demonstra um grande potencial para a produção de energia 

oriunda de fontes renováveis.  Segundo o PDE (2010) 74% de sua energia é gerada a partir das 
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hidroelétricas e fontes alternativas representam apenas 7,4%, no relatório as fontes não 

renováveis representam apenas 12,8% e geração de energia nuclear no Brasil representa apenas 

2,7%. 

Segundo Ramos et al. (2003), o biocombustível se apresenta como excelente opção de 

fonte renovável de energia, haja vista que a longo prazo, pode proporcionar maiores expectativas 

de vida à população e, como consequência, um declínio nos gastos com saúde pública, 

possibilitando o redirecionamento de verbas para outros setores, como educação e previdência. A 

adição de biodiesel ao diesel melhora as características do combustível fóssil, reduzindo os níveis 

de ruído e melhorando a eficiência da combustão pelo aumento de cetano.  

 

5 O DENDÊ COMO BIOCOMBUSTÍVEL NA AMAZÔNIA 

 

O dendezeiro (Elaeis Guineenses) é uma palmeira de origem africana, introduzida ao 

Brasil no século XVI que se adaptou no litoral do sul da Bahia e na região norte, onde a primeira 

semeadura comercial foi no município de Benevides, no Estado do Pará, em 1968. O dendê é a 

oleaginosa que apresenta a maior produtividade de óleo, com rendimento entre 4 a 6 ton/ha, 

correspondendo a 1,5 vezes a produtividade do óleo de coco, a 2 vezes a do óleo de oliva e mais 

de 10 vezes a do óleo de soja (LEBID; HENKES, 2015). 

A produção do óleo de palma no Brasil a partir de culturas como o dendê, em parceria 

com agricultores familiares, está diretamente ligada à estudos realizados acerca do potencial 

biofísico para produção na região amazônica. Temperatura, precipitação e variáveis do solo 

indicaram que quase 2,3 milhões de km2 são adequados para o cultivo de óleo de palma, uma área 

muito maior do que a disponível para a soja mecanizada ou cana de açúcar (STICKLER et al., 

2008).  

No Estado do Pará, foram implantadas diversas ações vislumbrando tornar o cultivo do 

dendê política de Estado. O dendezeiro passou a se visto como uma palma capaz de promover o 

desenvolvimento sustentável, posto que além de produzir energia renovável, recuperaria 

ambientalmente, economicamente e socialmente áreas degradadas pela pecuária (NAHUM; 

SANTOS, 2013). 

Com o objetivo de estimular a produção de energia através dos biocombustíveis, o 

governo brasileiro criou linhas de crédito visando o cultivo de palma em parceria com grandes 
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empresas ligadas ao agronegócio (REPORTER BRASIL, 2013). Assim, um conjunto de ações 

governamentais foi colocado em prática promovendo a dendeicultura, tais como o Programa 

Nacional de Produção e Uso de Biodiesel - PNPB (2005) que propõem saídas para crise da matriz 

energética alicerçada no combustível fóssil e promoção do desenvolvimento regional com a 

inclusão dos agricultores familiares por meio do programa dendê sustentável (NAHUM; 

BASTOS, 2014).  

De acordo com Silva (2013), a institucionalização do dendê na Amazônia como matéria-

prima para biodiesel, dentro do PNPB, ganhou mais consistência a partir de três iniciativas do 

Governo Federal: a publicação do Zoneamento Agroecológico da Palma, a proposição de um 

projeto de lei para regulamentar aspectos ambientais da dendeicultura e um programa de 

incentivos para a produção de palma. 

O dendê é uma cultura que possibilita a geração de uma grande variedade de 

subprodutos e possibilita a incorporação de áreas já alteradas para a produção, aliadas a grandes 

expectativas de ganhos. No Estado do Pará, esses fatores têm motivado os produtores familiares a 

expandir a cultura através de contratos e parcerias com as indústrias de processamento e até 

mesmo a expansão de áreas de influência, apresentando novos municípios como fronteiras de 

expansão produtiva (HOMMA; VIEIRA, 2012). 

No Nordeste do Estado, a produção integrada na dendeicultura regional ocorreu a partir 

de parceria firmada entre poder público, sociedade civil, iniciativa privada e agricultores 

familiares. Anteriormente ao PNPB, o Grupo Agropalma praticamente monopolizava o 

agronegócio do dendê na microrregião de Tomé-Açu, com foco na indústria de alimentos. A 

partir desse momento, outros grupos (Tabela 1) apostam na cultura do dendê para o 

biocombustível através da construção desse novo modelo de parceria, empresas como BIOVALE, 

Petrobrás biocombustível, a portuguesa GALP Energia, a multinacional ADM (Archer Daniels 

Midland Company) dentre outras se estabelecem na região (NAHUM; MALCHER, 2012). 
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Tabela 1. Produção de dendê no Pará 

 

 
Fonte: Repórter Brasil (2013). 

 

Estudos como o de Pena et al. (2011) levantaram a viabilidade econômica da expansão 

das atividades de produção agrícola da cultura do dendê no estado do Pará. Seus resultados 

demonstraram a elevada viabilidade econômica e financeira para unidades de produção acima de 

10 ha em relação a múltiplos aspectos: A garantia de renda média mensal acima de R$ 2.000,00 

para os produtores familiares; a cobertura de diversos custos de oportunidade no comparativo 

com outras atividades já desenvolvidas na região; o estímulo como cultura plantada em áreas já 

alteradas onde atualmente ocorrem a sua expansão e a formulação de politica públicas de 

incentivo específico para a cultura que estabeleçam relações de áreas recomendadas; produtores 

rurais envolvidos; contratos estabelecidos e linhas de financiamentos em condições adequadas. 

Entretanto, segundo Lebid e Henkes (2015), a utilização do dendê na produção do 

biodiesel pode trazer algumas desvantagens.  Caso o consumo mundial seja adotado em larga 

escala, serão necessárias plantações em grandes áreas agrícolas, o que poderá ocasionar um alto 

grau de desmatamento de florestas para dar espaço às plantações de dendê, ou seja, diminuição 

das reservas florestais da região. Para Gemaque et al. (2015) a participação de agricultores 

familiares no mercado do biodiesel é condicionada à utilização da infraestrutura das empresas 

parceiras provocando grande dependência, fato que compromete sua autonomia e 

desenvolvimento.  



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

125 

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

ISSN 2316-7637 

 

Segundo Homma e Vieira (2012), a parceria entre agricultores e empresas na Amazônia 

pode trazer soluções para política ambiental brasileira, que sofre pela ausência de uma política de 

estímulo do uso das áreas degradadas para a produção sustentável. Contudo, deve-se analisar com 

maior profundidade as vantagens e os riscos socioambientais dessa opção energética para essa 

região.  

6. CONCLUSÃO 

 

A Amazônia apresenta uma série de vantagens que a qualificam para liderar a 

agricultura e o mercado da bioenergia em escala mundial. A disponibilidade de terras cultiváveis 

e a possibilidade de desenvolver essa região através da geração de renda a população rural 

colocam essa região no centro das discussões a esse respeito. 

As condições econômicas são favoráveis para que a região incorpore o biodiesel 

produzido a partir do dendê como um de seus componentes de maior importância.  Seus baixos 

custos e sua alta produtividade reforçam sua viabilidade econômica. Do ponto de vista ambiental, 

sua expansão em áreas já degradadas do nordeste paraense é controversa a medida que  pode 

incentivar o desmatamento através da utilização de áreas de floresta. 

Para que o desenvolvimento desta região ocorra em bases sustentáveis, as políticas 

públicas direcionadas ao setor produtivo deverão buscar a promoção do uso mais eficiente dos 

recursos naturais, científicos, tecnológicos e humanos. Desse modo, analisar a introdução de 

biocombustíveis na região amazônica integra muitos componentes que ainda não foram 

abordados neste estudo e subsidiarão novas pesquisas e discussões visando identificar aspectos 

relacionados a sua eficácia.  
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RESUMO  

 

Ouratea castaneifolia é utilizada como planta medicinal na Amazônia, conhecida popularmente 

como barbatimão em comunidades do salgado paraense. Entretanto, este termo barbatimão é a 

denominação popular utilizada para uma variedade de espécies, gêneros e famílias botânicas. 

Nesse contexto, objetivou-se objetivou contribuir para identificação e autenticidade botânica de 

Ouratea castaneifolia, por meio da anatomia e histoquímica, subsidiando estudos 

farmacognósticos. As plantas foram coletadas na restinga do Município de Crispim, região do 

salgado paraense. Para caracterização anatômica, as folhas foram submetidas às técnicas usuais 

em anatomia. Para os testes histoquímicos foram usados os reagentes de Lugol, Sudan IV e 

Cloreto Férrico 10%. Foi possível observar que anatomicamente as lâminas foliares de O. 

castaneifolia são anfiestomática, com estômatos no mesmo nível das células epidérmicas, que são 

unisseriadas com células de formato retangular, contendo células da face abaxial menores que 

aquelas da face adaxial. A cutícula é lisa e espessa nas duas faces da lâmina foliar.  O mesofilo 

apresenta parênquima paliçádico na face adaxial, bem como, parênquima lacunoso. Esclereídes 

são observados justapostas entre a epiderme adaxial e abaxial, atravessando o mesofilo de uma 

face à outra, além da presença de idioblastos e drusas. A nervura principal apresenta a superfície 

abaxial mais proeminente que a superfície adaxial. O seu tecido vascular tem o formato elipsóide, 

é contornado por fibras e frequentemente observa-se a presença de câmbio vascular e início de 

crescimento secundário. O pecíolo possui formato elíptico, côncavo-convexo, epiderme 

unisseriada e cutícula espessada e inúmeros idioblastos. Os testes histoquímicos foram negativos 

para o Lugol e positivos para Sudam IV e Cloreto Férrico no pecíolo. A análise anatômica e de 

alguns componentes histoquímicos forneceram elementos importantes para caracterização das 

folhas de Ouratea castaneifolia, auxiliando trabalhos posteriores que objetivem o 

aprofundamento do estudo farmacognóstico da espécie. 

 

Palavras-chave: Barbatimão. Anatomia. Histoquímica. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A família Ochnaceae possui uma distribuição pantropical, compreendendo cerca de 30 

gêneros e 500 espécies (KANIS, 1968). No Brasil ocorrem 13 gêneros, 198 espécies, 2 

subespécies e 5 variedades, com ocorrência nos domínios fitogeográficos Amazônia, Caatinga, 

Cerrado e Mata Atlântica (CHACON &   YAMAMOTO, 2014). Dentre os gêneros de 

Ochnaceae, Ouratea Aubl. é o maior da família, composto por aproximadamente 119 espécies 

(SALVADOR et al., 2010; CHACON & YAMAMOTO, 2014). 

No estado do Pará, Ouratea tem sido representado por 20 espécies, e constitui um dos 

gêneros ocorrentes nas restingas do litoral paraense, conforme observado por Amaral et al. (2008) 

e Chacon e Yamamoto, (2014). Destacando a espécie Ouratea castaneifolia, planta de porte 

arbóreo-arbustivo variando de 8 a 14 metros, copa arredondada, com folhas simples, glabras, 

coriáceas e com espinhos no bordo (LORENZI,2000). De acordo com Pio-Corrêa (1984), O. 

castaneifolia é utilizada na ornamentação, em construção civil, e como planta medicinal na 

Amazônia, conhecida popularmente como barbatimão em comunidades do salgado paraense.  

Entretanto, este termo barbatimão é a denominação popular utilizada para uma variedade 

de plantas de diferentes espécies, gêneros e famílias botânicas (SHANLEY& LUZ, 2003). Entre 

as espécies designadas de barbatimão, além da espécie de interesse neste estudo, encontram-se 

árvores dos gêneros Abaremae Stryphnodendron, (Fabaceae), Connarus (Connaraceae) (IGANCI 

& MORIM, 2010). Akerreta et al. (2007) afirmam que o fator cultural do uso das espécies tem-se 

sobressaído à sua distribuição ecológica, o que pode explicar a existência de muitas espécies 

conhecidas por uma mesma designação popular. É importante salientar que o barbatimão é 

amplamente comercializado, inclusive sob a forma de droga vegetal ou produto fitoterápico 

tradicional.  

Neste sentido, aprofundar os conhecimentos sobre as espécies mencionadas torna-se 

importante. A anatomia pode subsidiar a identificação e a diferenciação das espécies entre si.  

Diante disso, o presente trabalho objetivou contribuir para identificação e autenticidade 

botânica de Ouratea castaneifolia, por meio da anatomia e histoquímica, subsidiando estudos 

farmacognósticos.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1.  ÁREA DE ESTUDO 

 

Foram coletados espécimes da Ouratea castaneifolia na restinga do Município de 

Crispim, região do salgado paraense (Figura 1). A identificação ao nível de espécie foi realizada 

através de comparação com coleções herborizadas e com auxílio da literatura especializada. Após 

a identificação, o material foi depositado no Herbário João Murça Pires do Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MG). O estudo anatômico e histoquímico foi desenvolvido no Laboratório de 

Anatomia Vegetal, na Coordenação de Botânica, do Museu Paraense Emílio Goeldi – 

LAVEG/MPEG e envolveu os métodos usuais nesta subárea de pesquisa, descritas a seguir.  

 

Figura 1. Ouratea Castaneifolia. a) Vista geral da restinga. b) Folha. c) Ramo. 

 

Fonte: Autores (2014). 
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2.2.  TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

O material foi fixado em FNT (Formalina Neutra Tamponada 50%) e FAA 

(Formaldeído Acido Acético e etanol 50% GL) por 24 horas (JOHANSEN, 1940). 

Para a confecção de lâminas histológicas permanente, os cortes seriados foram 

realizados em toda a extensão do pecíolo e na nervura principal e bordo do terço mediano da 

lâmina foliar, que após esse processo seguiu a série de desidratação etílica crescente até álcool 

puro e a incluídos em solução de infiltração (O’BRIEN, 1968). Os blocos prontos foram cortados 

no micrótomo rotativo e corados com azul de toluidina e montados em resina sintética Além 

disso, parte do material foi cortada á mão livre. (GERLACH, 1977).   

Para a realização de testes histoquímicos, foram feitos cortes histológicos à mão livre da 

somente no pecíolo com auxílio de lâminas de barbear. Os cortes foram submetidos aos testes 

histoquímicos de Sudam IV para lipídios, Lugol para amido, Cloreto férrico para fenólicos em 

geral. (JOHANSEN 1940).  

As fotos micrografias das lâminas obtidas foram realizadas em vários aumentos com 

auxílio de foto microscópio Zeiss, com micrométricas projetadas nas mesmas condições ópticas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1. ANATOMIA  

 

As lâminas foliares de O. castaneifolia são anfiestomática, com estômatos no mesmo 

nível das células epidérmicas. Os estômatos da face adaxial se concentram sobre a nervura 

principal, que segundo Solereder (1908), é uma característica do gênero Ouratea.  

A folha possui epiderme unisseriada com células de formato retangular, contendo 

células da face abaxial menores que aquelas da face adaxial. A cutícula é lisa e espessa nas duas 

faces da lâmina foliar (Fig. 2d). A espessura da cutícula é uma resposta à variação da condição 

ambiental e está diretamente relacionada às condições de água no ambiente (Wilkinson, 1979) e 

proteção contra o excesso de luminosidade por se tratar de uma camada brilhante e refletora 

(Dickison, 2000).  

O mesofilo apresenta parênquima paliçádico na face adaxial,bem como, parênquima 

lacunoso(Fig. 2d). Esclereídes são observadas justapostas àepiderme da face adaxial 
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prolongando-se em direção à abaxial, podendo atravessar o mesofilo de uma face à outra. 

Esclereídes semelhantes também foram observadas em algumas espécies de cerrado, pertencentes 

à Erythroxylaceae e Celastraceae (BIERRAS&SAJO, 2004; GOMESet al., 2005). Scatena e 

Scremin-Dias (2006) descrevem esclereídes parecidos, como esclereídes colunares, presentes em 

plantas de caatinga e cerrado. Em O. castaneifolia a presença da grande quantidade de esclereides 

pode estar associada à história de vida da espécie relacionada ao cerrado, com solos pobres em 

nutrientes (HANDRO, 1966; HARIDASSAN, 2000). Essa característica é fortemente associada à 

conservação denutrientes, prevenção de danos e a longevidade das folhas (CORNELISSENet 

al.,2003; WYKA et al., 2007), características presentes na espécie estudada. 

A presença de idioblastos contendo drusas cristalíferas no mesofilo ocorre 

principalmente no parênquima lacunoso. A função que os cristais desempenham pode ser variada 

e inclui regulação de cálcio nos tecidos, equilíbrio iônico, proteção contra herbívora e suporte 

tecidual (FRANCESCHI, 2001). A proteção contra herbívora é,provavelmente, a melhor função 

que se aplica para O. castaneifolia uma vez que o suporte tecidual é desempenhado pela grande 

quantidade de esclereides, tornando a folha extremamente rígida. 

A nervura principal apresenta a superfície abaxial mais proeminente que a superfície 

adaxial. O seu tecido vascular tem o formato elipsoide, é contornado por fibras e frequentemente 

observa-se a presença de câmbio vascular e início de crescimento secundário. Observa-se 

esclereides distribuídos por toda região cortical e idioblastos contendo drusas na região medular. 

Feixes vasculares colaterais encontram-se imersos no parênquima lacunoso, com fibras voltadas 

para a superfície adaxial e abaxial (Fig. 2 a,b,c). As folhas de O. castaneifolia são típicas 

esclerófilas devido à presença de esclereides dispersos e fibras associadas às nervuras (ESAU, 

1965; FAHN, 1992).  

 O pecíolo possui formato elíptico, côncavo-convexo, com epiderme unisseriada e 

cutícula espessada, possuindo duas projeções pontiagudas laterais voltadas para a superfície 

adaxial, cada uma contendo fibras, assim como a região cortical, contendo feixes centralizados do 

tipo colateral e no parênquima cortical observa-se a presença de muitos idioblastos. 
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Figura 2. Secção transversal da Lâmina foliar de Ouratea castaneifolia (DC) Engl. a) Vista geral da 

lâmina foliar evidenciando a nervura central. Barra: 100 µm; b) Detalhe da nervura central. Barra: 50 µm; 

c) Detalhe das células parenquimáticas do córtex. Barra: 40 µm; d) Mesófilo foliar. Barra: 50 µm. 

Cutícula (CT), drusas (DR), esclereides (Esc), epiderme (EP), feixe vascular (FV), fibra (FI), parênquima 

lacunoso (PL), parênquima paliçádico (PP). 

Fonte: Autores (2014). 
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Figura 3. Secção transversal do pecíolo de Ouratea castaneifolia (DC) Engl. a) Vista geral. Barra:100 µm 

; b) Detalhe da região cortical. Barra: 50 µm ; c) Detalhe das células do parênquima cortical com 

idiolastos (seta). Barra: 40 µm. 

 

 

Fonte: Autores (2014). 

 

3.2. TESTES HISTOQUÍMICOS 

 

Os resultados para os testes histoquímicos são mostrados na tabela 1. No pecíolo o 

reativo Sudan IV indicou a presença de lipídios na cutícula secretada pela epiderme, com 

coloração alaranjada (Fig. 4 d, e, f), sendo esta uma característica de planta do cerrado (Ventura, 

2008).  

O teste com lugol para amido apresentou reação negativa. 

A reação com cloreto férrico para substâncias fenólicas mostrou-se positiva para o 

pecíolo, com coloração enegrecida (Fig. 4 a,b,c). Nas células da epiderme, na bainha do feixe 

vascular e no parênquima. Neste teste, simplificadamente, para detecção de fenóis simples, os 

orto-dihidroxifenóis complexam com o íon ferro, originando precipitados intensamente corados 

(Ascensão, 2004). Compostos fenólicos são citados como substâncias detergentes, alelopáticas, 

protetoras contra os raios ultravioletas do sol, entre outras funções (Taiz&Zeiger 2004). 
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Tabela 1.Resultados das análises histoquímicas do pecíolo de O. castaneifolia. O sinal (+) indica presença 

e (-) ausência do constituinte químico. 

 

Grupo 

Químico 

Reativo Coloração Resultado Epiderme Parênquima Feixes 

vasculares 

 

Lipídios 

Sudan 

IV 

vermelho  

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

Amido 

 

Lugol 

 

 verde 

- - - - 

 

 

Fenólico

s 

 

Cloreto 

férrico 

10% 

 

 

negro 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Fonte: Autores (2014). 

 

Figura 4. Resultados das análises histoquímicas do pecíolo de O. castaneifolia.a),b) e c) Teste para 

compostos fenólicos positivo; d), e), f) Teste para lipídios positivo. Barras: 40µm. 

 

 

Fonte: Autores (2015). 
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4. CONCLUSÕES  

 

A análise anatômica e de alguns componentes histoquímicos forneceram elementos 

importantes para caracterização das folhas de Ouratea castaneifolia, auxiliando trabalhos 

posteriores que objetivem o aprofundamento do estudo farmacognóstico da espécie 
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RESUMO  

 

A couve é uma hortaliça, de consistência herbácea, que possui fonte de vitaminas, sais minerais e 

fibras. O cultivo de hortaliças é uma das alternativas para agricultura familiar visando uma 

produção com retorno econômico rápido. Na região Norte, ao longo do ano as altas temperaturas 

e o excesso de umidade se tornam um fator limitante na produção de determinadas hortaliças, 

assim, o uso de bandejas é muito comum na produção de mudas devido a facilidade operacional; 

com uso de menor quantidade de sementes; uniformidade de mudas; facilidade de manuseio no 

campo; melhor controle fitossanitário, boa germinação e a colheita mais precoce, essas atividades 

associadas ao uso de substratos produz alternativas para um melhor desenvolvimento na 

germinação até a fase adulta. Neste sentido, com o presente trabalho objetivou-se testar a 

germinação de sementes de couve em função de diferentes combinações de substratos. O 

experimento foi conduzido na área experimental da Universidade Federal Rural da Amazônia, 

Campus Belém-PA, em casa de vegetação em delineamento inteiramente casualizado, com oito 

tratamentos e cinco repetições, sendo a unidade experimental feita em bandeja de poliestireno 

com os substratos de húmus de minhoca (H), casca de arroz (C) e solo (S) em diferentes 

percentagens. Os Tratamentos testados T-1: 100% S; T-2: 50% S + 25% C + 25% H, T-3: 50% S 

+ 50% H; T-4: 50% S + 50% C; T-5: 75% H + 25% S; T-6: 75% C + 25% S; T-7: 100% H; T-

8:100% C. Os resultados indicam que T7 e T8, foram os que obtiveram pior desempenho de 

germinação de couve e os tratamentos T1 e T2 obtiveram melhor tempo para germinação.  

 

Palavras-chave: Brassica oleracea var. acephala.Cascas de arroz carbonizado. 

Húmus de minhocas.   

 

Área de Interesse do Simpósio:  Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO  

A couve folha manteiga (Brassica oleracea var. acephala) é uma hortaliça, de 

consistência herbácea, possui cultivo de ciclo curto e manejos intensivos. A folhosa é utilizada no 

consumo humano, crua ou cozida, possui fonte de vitaminas, sais minerais e fibras. A produção 

de hortaliças está diretamente ligada a uma das alternativas para agricultura familiar, 

contribuindo no seu valor nutricional, além de boa adaptação a pequenas áreas, facilidade de 

consórcio com diferenciadas culturas, produção e retorno econômico rápido e a necessidade de 

grande mão-de-obra (AMARO et al., 2007). 

Na região Norte, ao longo do ano as altas temperaturas e o excesso de umidade se 

tornam um fator limitante na produção de determinadas hortaliças. Assim, o uso de bandejas é 

muito comum na produção de mudas devido a facilidade operacional; menor quantidade de 

sementes; uniformiza as mudas; facilita o manuseio no campo; melhor controle fitossanitário e a 

colheita mais precoce. Esta atividade juntamente com o uso de substrato tem o objetivo de 

desenvolver o crescimento na produtividade, qualidade, em menor tempo e baixo custo no 

manuseio das plantas (FILGUEIRA, 2008). Meneses Júnior (1998) afirma que mistura de 

diferentes componentes na formação do substrato estável e adaptado para a obtenção de mudas de 

espécies de hortaliças, em substituição ao uso de solo, tem gerado crescimento na qualidade de 

mudas (SMIDERLE et al., 2001). 

Segundo Saidelleset al. (2009) a casca de arroz carbonizado é utilizada como 

componente em substratos, por permitir a penetração e a troca de ar na base das raízes. Os 

substratos têm sido bastante utilizados como alternativa na produção de mudas de hortaliças, 

como as de alface, onde Freitas et al. (2010) encontrou que a casca de arroz, associada ao 

húmus de minhoca constituem-se materiais com potencial para serem utilizados como 

substratos para a produção de mudas de alface.  

Neste sentido, objetivou-se testar a germinação de sementes de couve em função de 

diferentes combinações de substratos, assim como as mais adequadas proporções entre seus 

constituintes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS   

O trabalho foi conduzido em casa de vegetação localizada no Instituto de Ciências 

Agrárias da Universidade Federal Rural da Amazônia, Campus Belém-PA, cuja a latitude é de 

01º27’S e longitude é de 48º26’W, no período de julho a agosto de 2015. 

O delineamento utilizado foi o inteiramente casualizado, com oito tratamentos e cinco 

repetições, sendo a unidade experimental feita em bandeja de poliestireno constituído por 128 

células, com volume de 40cm3. Foram utilizadas sementes de couve manteiga adquiridas no 

comércio local, assim como a casca de arroz carbonizado e o húmus de minhoca. Os substratos 

utilizados foram húmus de minhoca (H), casca de arroz (C) e solo (S) em diferentes percentagens, 

nos tratamentos testados conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos utilizados na germinação de couve manteiga (Brassica oleracea var. 

acephala). Húmus de minhoca (H), casca de arroz (C) e solo (S). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

A irrigação foi realizada de forma manual, mantendo a umidade, observando a 

capacidade de campo do substrato. 

A velocidade de emergência foi calculada de acordo com a metodologia seguido por 

(EDMOND & DRAPALA, 1958). 

 

T-1 100% S 

T-2 50% S + 25% C + 25% H 

T-3 50% S + 50% H 

T-4 50% S + 50% C 

T-5 75% H + 25% S 

T-6 75% C + 25% S 

T-7 100% H 

T-8 100% C 
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Onde: VE = velocidade de emergência (dias); G = número de plântulas emergidas 

observadas em cada contagem; N = número de dias da semeadura a cada contagem. 

As avaliações foram realizadas diariamente após a semeadura (DAS), quando se obteve 

a velocidade de germinação. Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, 

utilizando para comparação entre as médias o teste de Tukey (p < 0,05). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após análise dos dados, verificou-se no Gráfico 1 semelhança em relação à velocidade 

de germinação nos tratamentos T1 e T2 em comparação com T3, T5, T6, T7 e T8, sendo que em 

T1 e T2 observaram-se o menor e o melhor tempo para germinação, com respectivamente 3,2 e 

2,2 dias. No entanto, os tratamentos T7 e T8, foram os que obtiveram pior desempenho de 

germinação de couve, com respectivos 12,0 e 12,5 DAS (Gráfico 1). Este fato pode ser explicado, 

provavelmente, devido ao não incremento do solo na combinação do substrato. Os resultados 

deste experimento demonstram que o solo é um componente principal de grande importância na 

germinação e ainda, que, combinado com húmus e casca de arroz carbonizada melhora o 

desempenho da germinação. Segundo MARTINS et al. (1999), uma rápida e uniforme 

germinação de sementes, com boa emergência das plântulas são condições desejáveis, evitando a 

permanência nos estádios iniciais de desenvolvimento e consequente vulnerabilidade às 

condições do meio. De acordo com Minami (1995), os substratos precisam possuir características 

que auxiliem no bom desenvolvimento da planta. Medeiroset al. (2001), pode observar que os 

substratos húmus de minhoca + casca de arroz carbonizada em diferentes misturas mostrou-se 

superior a todas as características avaliadas. Em estudos realizados por Cerqueira, et al. (2015) o 

substrato com casca de arroz carbonizada, não foram favoráveis para o desenvolvimento de 

mudas, não sendo viável sua utilização como substrato na forma pura. Resultado similar foi 

observado no T8. 
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Gráfico 1. Velocidade de germinação (VG) em diferentes misturas de substratos. T1 (100% solo); T2 

(50% solo + 25% casca de arroz + 25% húmus de minhoca); T3 (50% solo + 50% húmus de minhoca); T4 

(50% solo + 50% casca de arroz); T5 (75% húmus de minhoca + 25% solo); T6 (75% casca de arroz + 

25% solo); T7 (100% húmus de minhoca); T8 (100% casca de arroz). 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os substratos compostos somente por solo e a combinação com húmus de minhoca 

(25%) + casca de arroz carbonizada (25%) + solo (50%) foram os que propiciaram desempenho 

superior na germinação de couve, devido principalmente a melhor estruturação e textura do solo, 

proporcionando melhor porosidade, além de quantidades adequadas de macro e micronutrientes. 
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RESUMO 

 

Este trabalho objetivou realizar um breve ensaio sobre a gestão das unidades de conservação 

como instrumento para a preservação de recursos hídricos como um bem comum.Trata-se do 

caso amapaense, estado cujo percentual de áreas protegidas (70% do seu território) é o maior do 

país. Para tanto, realizou-se levantamento bibliográfico teórico que pudesse interpretar o clássico 

dilema da Tragédia dos Comuns (The TragedyoftheCommons), de Garrett Hardin, com o caso das 

unidades de conservação do Amapá, no tocante,à preservação dos recursos hídricos, juntamente 

com levantamento dos dispositivos legais que abrangem o tema.Sendo um dos estados mais 

preservados do país, o Amapá abriga UCs que são protetoras de algumas das bacias hidrográficas 

mais importantes do Estado e para a capital Macapá. Para tanto, utilizou-se os exemplos do 

Parque NacionalMontanhas do Tumucumaque e da Área de Proteção Integral do Rio Curiau, 

duas categorias de UCs pertencentes a grupos diferentes, segundo a legislação, quais sejam: 

proteção integral e uso sustentável, respectivamente.Nota-se que tanto o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação quanto a Política Nacional Recursos Hídricosse demonstram como 

instrumentos eficientes da gestão ambiental, os quais podem ser executados sinergicamente, a fim 

de evitar o mau uso de um bem comum como a água. 

 

Palavras-chave:Unidades de conservação; Recursos hídricos; Amapá. 

 

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

 

A proteção da natureza tem se constituído em um dos desafios mais antigos das 

sociedades humanas cuja premência se acentua nos dias de hoje (MEDEIROS; IRVING; 

GARAY, 2004). No entanto, há motivações e contradições complexas resumidas em abordagens 

com perspectivas antagônicas: a natureza a serviço do homem ou o homem subordinado a ela? 

Em síntese, a natureza como externalidade ou internalidade? Esta natureza que abordamos não é 

somente a do verde intocável, mas de um espaço institucionalizado em forma de área protegida, 

neste caso, as unidades de conservação (UCs), uma das tipologias de áreas protegidas junto com 

terras indígenas e remanescentes quilombolas, segundo o Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP – criado pelo Decreto n. 5.758/06). 

O dilema da “Tragédia dos Comuns”, embora tenha sido editada em 1968 por Garrett 

Hardin, é tão contemporâneo quanto à discussão sobre a gestão dos recursos hídricos, sobretudo 

em áreas urbanas. 

Em que pese geralmente os danos provocados nos rios aconteçam no decorrer do seu 

curso, discutir a preservação20 de sua nascente é tão importante que qualquer outra ação de 

intervenção no leito. 

A proteção das nascentes é um argumento suficiente como “característica natural 

relevante” para estabelecer na área uma unidade de conservação, de preferência do grupo 

proteção integral, como descreve o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC (Lei 

9.985/00), que caracteriza as UCs como: 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes (grifo nosso), legalmente instituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (BRASIL, 2000). 

 

Antongiovannni et al. (2002) definem as unidades de conservação como áreas que: 

Além de preservar belezas cênicas e bucólicos ambientes históricos para as gerações 

futuras, as áreas protegidas assumiram objetivos como a proteção de recursos hídricos, 

                                                           
20 Notem que o termo mais viável a ser utilizado é preservação e não conservação, pois entendemos que a 

nascente é a parte mais importante do rio a ser protegida. 
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manejo de recursos naturais, desenvolvimento de pesquisas cientificas, manutenção do 

equilíbrio climático e ecológico, preservação de recursos genéticos e, atualmente, 

constituem o eixo de estruturação da preservação in situ da biodiversidade como um 

todo. 

 

Ainda no bojo do embasamento legal, a Constituição Federal de 1988 também ofereceu 

um trato especial, no seu artigo 225, in verbis: 

 

I - Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; (...) 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes 

a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos 

que justifiquem sua proteção (BRASIL, 1988). 

 

Há pelo menos três décadas a Amazônia passou a ser a válvula de escape do país quanto 

ao cumprimento de metas e acordos internacionais de conservação da biodiversidade, o que para 

Becker (2009), interpreta a região como “a fronteira do capital natural”. O presente trabalho teve 

o objetivo não só de desenvolver um ensaio sobre a gestão dos recursos hídricos na perspectiva 

da Tragédia dos Comuns, mas, sobretudo, apresentar alguns exemplos de como as UCs podem se 

demonstrar como um instrumento de uma gestão eficiente dos recursos hídricos. 

Os exemplos a seguir não se tratam de impactos alarmantes como se tem visto pela 

mídia nos últimos meses na região Sudeste do país. Mostraremos como o estabelecimento de 

áreas protegidas é imprescindível na proteção da fonte dos recursos hídricos, a fim de se evitar o 

mau uso dos bens/recursos comuns, nesse caso, a água. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se baseou em levantamento bibliográfico sobre as unidades de 

conservação do Amapá, a legislação que as rege, instrumentos jurídicos como a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e a própria 
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Carta Magna, bem como a interpretação sinérgica com a Tragédia dos Comuns e as 

consequências na gestão ambiental.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E UCS À LUZ DA CONSERVAÇÃO DOS BENS 

COMUM 

 

O Código Civil vigente declara serem bens públicos de uso comum do povo os rios, os 

mares, as estradas, ruas e praças. O uso dos bens públicos, por sua vez, pode ser comum, exercido 

em igualdade de condições por todas as pessoas, ou privativo, praticado com exclusividade, 

mediante título conferido pelo Estado. A ideia é a utilização gratuita dos bens públicos de uso 

comum, embora seja permitida a cobrança pelo Código Civil. Daí a expressão “compensação 

financeira”, constante na Constituição Federal, e a terminologia “recurso hídrico”, utilizada na lei 

sobre aPolítica Nacional de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997), que declara a água na condição 

de bem econômico ou recurso de uso comum (TOTTI & AZEVEDO, 2013). A Constituição 

Federal estabelece que os recursos hídricos são de domínio da União e dos Estados. 

A Tragédia dos Comuns representa a exploração excessiva de recursos de propriedade 

comum, isto é, a maioria dos problemas ambientais provém de uma causa única: a utilização 

inadequada de recursos que são de propriedade comum. Vivacqua e Vieira (2005), assim 

resumem a obra de Hardin sobre a superexploração de áreas de pastagem na Inglaterra medieval 

através de um hipotético regime de apropriação de recursos comuns: 

A busca de lucros individuais por cada pastor faz com que adquiram gradativamente um 

número excessivo de gado. Porém, considerando o grau de subtrabilidade dos recursos 

comuns, o número de gado acabaria superando a capacidade de suporte do pasto, de 

modo que a superexploração dos recursos comuns se torna um resultado inevitável, ou 

seja, uma tragédia. 

 

Como o ar, a água, a maioria das espécies animais e vegetais não tem um proprietário 

definido, as pessoas tendem a se comportar como se todos tivessem direitos sobre esses bens, 

porém, ninguém se responsabiliza pelas obrigações de preservação de tais recursos (COSTA, 

2005). 
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Quando algo não tem propriedade definida, ou seja, não tem dono, como por exemplo, a 

nascente de um rio, não costumamos atribuir valor a esse bem e, em consequência, não nos 

preocupamos em mantê-lo. 

Nesse sentido, percebe-se que instrumentos como a criação de áreas protegidas, mais 

especificamente as unidades de conservação, se demonstram como ferramentas para a regulação 

dos recursos naturais comuns. A ação predatória antrópica, decorrente do nosso padrão de 

consumismo e às demandas de mercado, resulta como reação a necessidade de institucionalização 

de espaços para controlar e proteger esses recursos. 

A questão da água é tão elementar que a gestão desse recurso se transformou em 

preocupação fundamental em outros dispositivos legais, como o SNUC, que em seu art. 4, item 

VIII, dentre vários objetivos, contempla “proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos” 

(BRASIL, 2000). O SNUC prevê ainda a necessidade de compatibilizar interesses de manutenção 

e recuperação da diversidade biológica e dos recursos hídricos. 

O Amapá é o Estado da federação com maior percentual de áreas protegidas 

proporcionalmente ao seu território. Setenta por cento estão destinados às UCs (62%) e Terras 

Indígenas (8%), aproximadamente (DRUMMOND; DIAS; BRITO, 2008) (Figura 1). O Estado 

possui um dos menores índices de remoção florestal da Amazônia e isso faz com que ainda não 

tenham grandes conflitos ambientais e sociais inerentes à região. Algumas destas UCs, das quais 

exemplificaremos a seguir, são responsáveis por proteger bacias hidrográficas vitais para o 

Estado e são genuinamente amapaenses (Anexo), ou seja, nascem e desembocam no próprio 

território amapaense. 
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Figura 1. Mapa geral das UCs do Amapá. 

 

Fonte: Drummond; Dias; Brito (2008). 

 

A bacia hidrográfica é a unidade territorial para se implementar a PNRH. Dentre os 

objetivos e diretrizes estabelecidos na Política em comum com a gestão de UCs, estão a 

preocupação em assegurar à atual e às gerações futuras necessária disponibilidade de água, com 

vistas ao desenvolvimento sustentável; integração da gestão das bacias com sistemas estuarinos e 

costeiros, como é o caso da área em comento. 
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A boa qualidade da água, com volume suficiente para atender aos diversos usos da 

sociedade, constitui um dos principais serviços ambientais21 prestados por uma UC (IBASE, 

2006). Órgãos públicos e empresas privadas que se beneficiam da proteção hídrica, devem fazer 

pagamento à UC, por assegurar a disponibilidade desse serviço ambiental. O recurso econômico 

obtido por essa cobrança deve ser revertido em benefícios aplicados na unidade. Ainda de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – IBASE, as unidades que protegem 

um maior volume de recursos usados obterão maior benefício, já que a cobrança tem base na 

quantidade da água, e, a qualidade e o fluxo da água são parâmetros importantes para o cálculo 

do valor dos serviços ambientais gerados pelos ecossistemas naturais. 

 

3.2 AS UCS AMAPAENSES E A PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

3.2.1 O CASO DO PARNA DO TUMUCUMAQUE 

 

O primeiro exemplo é o Parque Nacional (PARNA) Montanhas do Tumucumaque, uma 

unidade de conservação federal22, categoria que faz parte do grupo proteção integral, criada em 

2002, com mais de 3,2 milhões de hectares. Ocupa um terço de todo o território do Amapá, sendo 

o segundo maior parque de florestas tropical do mundo e na categoria parque nacional, é o maior 

do Brasil. À época que foi criado, ostentava o título de maior parque de floresta tropical do 

mundo e a maior UC entre todas as categorias do país(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Serviços ambientais – ou serviços ecossistêmicos – são todos os tipos de benefícios diretos ou indiretos 

proporcionados pelos ecossistemas naturais. Todas as pessoas são beneficiadas com a disponibilidade de 

água de boa qualidade, a regulação do clima, o potencial da diversidade biológica que envolve todas as 

espécies de plantas e animais terrestres e aquáticos, as paisagens, a fertilidade e a proteção do solo. Dar 

um preço a esses serviços é uma forma de reconhecer seu valor para a sociedade, regular seu uso e criar 

mecanismos econômicos eficientes que auxiliem a conservação ambiental (PAGIOLA et al., 2005 apud 

IBASE, 2006). 
22 Ou seja, sob a gerência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 
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Figura 2. Localização do PARNA Montanhas do Tumucumaque. 

 

Fonte: Drummond; Dias; Brito (2008). 

 

O PARNA do Tumucumaque abriga as nascentes dos três maiores rios genuinamente 

amapaense: rio Jari (fronteira entre Amapá e Pará), rio Oiapoque (fronteira entre o Amapá e 

Guiana Francesa) e rio Araguari (nasce no sudeste do Parque e desemboca no extremo leste do 

Estado, confluência com a foz do rio Amazonas, e o oceano Atlântico, responsáveis pelo 

fenômeno da pororoca). Os rios são margeados por floresta em excelente estado de preservação. 

O Parque está situado na região Noroeste do Estado do Amapá, onde faz limite com a 

Guiana Francesa e o Suriname, área pouco habitada e de difícil acesso. O PARNA faz parte do 

Planalto ou Escudo das Guianas, que se estende do Brasil à Venezuela, uma região de enorme 

biodiversidade com elevado número de espécies endêmicas. A paisagem do Parque exibe um 

relevo suave-ondulado e é composta por áreas mais acidentadas como a Serra do Tumucumaque 

e a Serra Lombarda, apresentando morros do tipo “pão-de-açúcar”, com cerca de 600 metros de 
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altitude. A vegetação predominante é a floresta densa de terra firme, mas ocorrem manchas de 

vegetação menos desenvolvida, dominadas por arbustos, gramíneas, bromélias e cactos. 

É sabido que na região há ocorrência de alguns garimpos clandestinos, sobretudo na 

fronteira com a Guiana Francesa. A necessidade de preservação das nascentes dos corpos d’água 

da região é para evitar que o restante dos milhares de quilômetros em curso seja contaminado. 

 

3.2.2 O CASO DA APA DO CURIAÚ 

 

O segundo caso se trata da Área de Proteção Ambiental (APA) do rio Curiaú (Figura 

3a), localizada na malha periurbana da capital Macapá (Figura 3b). 

 

Figura 3. (a) Localização da APA do Rio Curiaú; (b) Limite com área urbana de Macapá. 

 

Fonte: (a) Drummond; Dias; Brito (2008);(b) Google Earth (2015). 

 

A APA do Curiaú é uma unidade de conservação estadual, gerenciada pela Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente (SEMA),categoria de uso sustentável, criada em 1992. Possui uma 

área de 21.676 hectares que abrange 40% da bacia hidrográfica do rio Curiaú, ameaçada pelo 

crescimento urbano, de um município com 377.551 habitantes na sua área urbana (IBGE, 2010). 

A região do Curiaú é habitada por remanescentes de escravos e constitui importante 

legado da cultura afro-brasileira para o Amapá. Em 2008 foi reconhecida como área 
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remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. Vivem na APA do Curiaú ou em 

seu entorno imediato aproximadamente 180 famílias, perfazendo cerca de 2.000 habitantes que 

moram em seis comunidades. 

Na APA existem três tipos de ambiente predominante: cerrado, floresta densa de várzea 

e campo inundável. A integridade dos ecossistemas da APA é afetada tanto por atividades 

urbanas quanto rurais. Há queimadas e desmatamentos para exploração de madeira e o cultivo de 

roçados. A criação extensiva de búfalos, além de afetar a vegetação e os cursos dos rios e 

igarapés, contamina os recursos hídricos. Verifica-se caça e pesca predatória. Alguns 

proprietários individuais, que não fazem parte das comunidades locais, mantêm atividades que 

não são compatíveis com os objetivos da unidade. Ocorre também a disposição inadequada de 

lixo, gerado por moradores e turistas. 

A flexibilidade da APA –categoria de UC com menos restrições, em termos de 

permissão de atividades humanas, segundo o SNUC – e a proximidade com a sede do município 

de Macapá, reforçam a necessidade de atenção para uma área que sofre com a pressão da 

expansão urbana. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

No bojo da discussão sobre valoração ambiental, a água é componente fundamental dos 

serviços ecossistêmicos que uma unidade de conservação pode oferecer. 

É dever do Estado, como vimos por meio de instituição de dispositivos legais, proteger o 

meio ambiente e assegurar que as gerações futuras usufruam dos benefícios da conservação, pois 

o meio ambiente é um bem comum de todos, como prevê a Constituição Federal. 

O acesso democrático a um serviço básico, como a água, resulta da qualidade dos 

processos participativos, e não da promoção de ações unilaterais. Uma rede de usuários não se 

sustenta sobre componentes estritamente orientados por critérios unilaterais de planejamento, 

centralizados nas agências governamentais. A gestão tanto das UCs quanto dos recursos hídricos 

perpassa a lógica da sustentabilidade local e da endogenia, ou seja, participação ativa daqueles 

que se beneficiam e sofrem com o uso deste bem comum. 

Ainda que a racionalidade humana não consiga proteger a água como um bem vital à 

vida e serviço básico comum, deve ao menos, pensar a água como um recurso de valor 
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econômico. A conservação e as consequências pelo uso deste recurso é responsabilidade de 

todos. 
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RESUMO  

 

O estudo de vulnerabilidade do solo à erosão serve de base para uso e manejo da área de forma 

adequada. Portanto o presente trabalho teve como objetivo mapear o potencial de erosão da bacia 

hidrográfica do rio Tutui, no município de Uruará, tendo como base 3 dos principais fatores para 

vulnerabilidade erosiva: declividade, vegetação e tipo de solo. A bacia localiza-se no município 

de Uruará, na mesorregião do Sudoeste Paraense e à microrregião de Altamira. A sede municipal 

apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 03º 42' 54" de lat Sul e 53º 44' 24" de long a 

Oeste de Greenwich.  O trabalho envolve a integração dos principais fatores vulnerabilidade das 

terras: solo, declividade e vegetação, tendo como método para a análise multicritério a álgebra de 

mapas, através da superposição temática em Sistema de Informação Geográfica (SIG) e 

atribuição de pesos de importância a cada um dos fatores da análise. Todo o processo foi 

realizado no programa Arcgis 10.1 e a metodologia aplicada neste trabalho baseia-se em Crepani 

et al. (2001). O estudo teve como resultado uma vulnerabilidade estável e moderadamente estável 

em 78,75% da bacia e a presença de irrisória de grau máximo de vulnerabilidade na área, mesmo 

estando ao lado da Transamazônica, área de intensa ocupação, a bacia pode ser considerada 

estável. 

 

Palavras-chave: Declividade. Erosão. Vulnerável. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo Christofoletti (1980), a bacia é composta de um conjunto de canais de 

escoamento inter-relacionados onde ocorre a drenagem d’água em um determinado rio ou em um 

sistema fluvial. A quantidade d’água disponível em um canal fluvial depende do tamanho da área 

da bacia, bem como, o grau de precipitação e infiltração sobre essa área, determinado pela 

geologia e pelo solo da bacia. 

As análises geomorfológicas e as técnicas de geoprocessamento permitem realizar 

mapeamentos temáticos das características ambientais, integrando e relacionando diversas 

variáveis, possibilitando a identificação de áreas propensas à ocorrência de erosão e na 

identificação de feições erosivas. Segundo Donha et al. (2006), na análise de fragilidade os 

componentes que dão suporte à vida (solos, relevo, geologia, água, clima e vegetação) devem ser 

avaliados de maneira integrada, considerando-se sempre as intervenções antrópicas 

modificadoras dos ambientes naturais. 

Segundo Pruski (2009), a erosão consiste no processo de desprendimento e arraste das 

partículas do solo, ocasionado pela ação da água e ou do vento, constituindo a principal causa da 

degradação das terras agrícolas. Sendo importante incluir ao planejamento do uso do solo, o 

estudo da erosão, incluindo os fatores relacionados à ação dos processos erosivos e à detecção 

das áreas mais suscetíveis (atual e potencial), com o objetivo de regular as ações sobre as 

mesmas, buscando uma incidência mínima de uso para evitar os prejuízos sobre as atividades 

humanas e sobre o meio ambiente (MAFRA,1997). 

Há a necessidade de priorizar a conservação dos recursos do solo promovendo sua 

utilização de maneira adequada. Assim, para atingir tal objetivo o planejamento, a conservação e 

o gerenciamento de bacias hidrográficas são essenciais. Na realização e execução dessas etapas é 

importante a identificação de características específicas de cada localidade, haja vista a 

diversidade de fatores que desencadeiam os processos erosivos (PANDEY et al., 2007). 

Considerando a importância de conhecer e buscar medidas de controle para a erosão do 

solo, o presente estudo teve como objetivo mapear o potencial de erosão da bacia hidrográfica do 

rio Tutui, tendo como base 3 dos principais fatores para vulnerabilidade erosiva: declividade, 

vegetação e tipo de solo. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

A bacia do rio Tutui, com extensão de 88.546,04 ha, fica localizada no município de 

Uruará, na mesorregião do Sudoeste Paraense e à microrregião de Altamira. A sede municipal 

apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 03º 42' 54" de latitude Sul e 53º 44' 24" de 

longitude a Oeste de Greenwich. Seus limites são ao norte com os municípios de Prainha e 

Medicilândia, a leste municípios de Medicilândia e Altamira, ao sul - município de Altamira, a 

oeste do Município de Santarém e Placas. O clima é equatorial e quente, apresentando uma 

densidade pluvial média anual de 2.000 mm, uma temperatura média entre 25 a 28°C e umidade 

relativa acima de 80%, quase todo o ano.Apresenta níveis topográficos expressivos, notadamente 

na faixa sul do município, com topografia tabuliforme e colinosa. Os solos são representados pelo 

Latossolo Amarelo distrófico textura média, argilosa e muito argilosa, Concrecionários 

Lateriticos Indiscriminados distróficos textura argilosa, Podzólico Vermelho-Amarelo textura 

argilosa, Latossolo Podzólico Vermelho-Amarelo equivalente eutrófico textura argilosa, solos 

Litólicos distróficos textura indiscriminada e afloramentos rochosos (IDESP, 2014). 
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Figura 1. Mapa de localização da bacia do rio Tutui. 

Fonte: Autores (2015). 

 

A avaliação da vulnerabilidade ambiental baseou-se nos trabalhos de Batjes & Bridges 

(1997), Isric e Fao (2000) e Ross (1994), com adaptações. Envolvendo a integração dos 

principais fatores considerados permanentes, indicadores de fragilidade e vulnerabilidade das 

terras. Para isso, combinou-se a análise multicritério com o método de álgebra de mapas, através 

da superposição temática em SIG e atribuição de pesos de importância a cada um dos fatores da 

análise, com valores específicos para cada parâmetro, segundo o grau de importância dos fatores 

em relação à vulnerabilidade ambiental. No presente trabalho foram utilizados os fatores de solo, 

vegetação e declividade, atribuindo-lhes os seguintes pesos a partir da formula: (("declividade") * 

0,04) + (("solo") * 0,03) + (("vegetação") * 0,03). Todo o processo descrito acima foi realizado 

no programa Arcgis 10.1 no Laboratório de Geoprocessamento, Análise Espacial e 

Monitoramento por Satélite (LAGAM) da Universidade Federal Rural da Amazônia. 
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As camadas vetoriais da vegetação e do solo foram obtidas a partir do Zoneamento 

Ecológico e Econômico (ZEE) da rodovia BR-163. Para a obtenção da declividade da bacia foi 

utilizado uma imagem de RADAR adquirida no site do TOPODATA. 

A metodologia aplicada neste trabalho baseia-se em Crepani et al. (2001) que consiste 

em apresentar um intervalo de valores de estabilidade/instabilidade (ou vulnerabilidade) 

distribuídos entre as situações de predomínio dos processos pedogenéticos (valores próximos de 

1,0), passando por situações intermediárias (valores ao redor de 2,0) e situações de predomínio 

dos processos de morfogênese (valores próximos de 3,0), conforme a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classes de vulnerabilidade e/ou estabilidade à degradação. 

Escala de Vulnerabilidade Grau de Vulnerabilidade 

1,0 a 1,3 Estável 

1,4 a 1,7 Moderadamente Estável 

1,8 a 2,2 Medianamente Estável/Vulnerável 

2,3 a 2,6 Moderadamente Vulnerável 

2,7 a 3,0 Vulnerável 

Fonte: Crepani et al. (2001) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo a classificação de Crepani et al. (2001) a maior parte da Bacia é estável e 

moderadamente estável com relação a vulnerabilidade erosiva. Essas classes estão presentes em 

uma área de 69.728,07 ha do total de 88.546,04 ha, significando 78,75% da Bacia, estando 

presente na escala de vulnerabilidade entre as faixas de 1,0 a 1,7 (tabela 2). 

Cerca de 21,25% da Bacia tem grau de vulnerabilidade medianamente estável/vulnerável 

e moderadamente vulnerável, um total de 18.813, 44 ha (tabela 2). Sendo importante ter um certo 

cuidado no manejo dessas áreas, pois o manejo inadequado poderá resultar na ocorrência de 

erosão. 

A partir do alto índice da Bacia no intervalo de 1,0 a 1,7 de vulnerabilidade constata-se 

que mesmo a Bacia do Rio Tutui estando localizada ao lado da Transamazônica, rodovia de 
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intensa ocupação ao longo de sua extensão, ainda possui uma grande área de floresta nativa e 

secundaria. Junto aos outros fatores como o solo e declividade, constatou-se que a bacia não 

apresenta alto risco de erosão. Sua estabilidade é comprovada visivelmente a partir do mapa 

gerado (figura 2). 

Apenas 4,53 ha, cerca de 0,0051 %, da Bacia possui grau máximo de vulnerabilidade, 

faixa de 2,7 a 3,0, podendo considera insignificante comparado ao tamanho da Bacia (tabela 2). A 

pequena área, 4,53 ha, considerada vulnerável que foi detectada na análise de vulnerabilidade 

pode ser desconsiderada do estudo, pois é considerada insignificante comparado a extensão da 

Bacia (figura 2). 

 

Tabela 2. Área ocupada por classe de vulnerabilidade. 

Classes  
Área ocupada  

Há % 

Estável 29193,95 32,9704 

Moderadamente Estável  40534,12 45,7775 

Medianamente Estável/Vulnerável 12117,67 13,6852 

Moderadamente Vulnerável 6695,77 7,5619 

Vulnerável 4,53 0,0051 

Total 88546,04 100 

Fonte: Autores (2015). 
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Figura 2. Mapa de vulnerabilidade erosiva da Bacia do Rio Tutui. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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4. CONCLUSÕES  

 

O uso da metodologia de Crepani et al. (2001) permitiu o conhecimento da 

morfodinâmica e a classificação em unidades de paisagem de acordo com o grau de 

vulnerabilidade natural à perda de solo por erosão da bacia.  

Ao longo da bacia do rio Tutui estão presentes diversos estágios de vulnerabilidade, mas 

grande parte de sua área, 78,75%, possui uma estabilidade com relação erosão, podendo 

considerar a bacia estável. No entanto, deve-se tomar cuidado com áreas com vulnerabilidade 

média, pois são propícias a erosão. 
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RESUMO 

 

Os jardins filtrantes são considerados soluções interessantes para auxiliar nos processos naturais 

de depuração da água, por se tratar de um tipo de fitorremediação, no qual utiliza-se plantas e as 

suas interações com a microbiota associada na remediação de ambientes contaminados visando 

reduzir a contaminação orgânica e inorgânica presentes especialmente nas águas superficiais. Os 

jardins filtrantes possuem possui vastas possibilidades de aplicação, tratando desde águas de 

escoamento superficial urbano até efluentes de esgotos ou indústrias. Neste sentido, este artigo 

objetiva contribuir na discussão do tema através de uma revisão teórica com a análise da 

viabilidade da aplicação de plantas como purificadores de efluentes em contato com mananciais. 

Como procedimento metodológico, utilizou-se o levantamento bibliográfico, de abordagem 

exploratória, com intuito de avaliar os benefícios da utilização de plantas fitorremediadoras como 

agentes de purificação das águas escoadas provindas das áreas urbanas. O artigo tem como 

limitação a análise teórica da eficiência na remoção de contaminantes dos efluentes. Por essa 

razão, recomenda-se futuros estudos que possam comprovar na prática a eficiência da remoção 

dos poluentes em comparação com as técnicas convencionais. 

 

Palavras-chave:Efluentes. Fitorremediação. Biofiltros 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e urbanismo. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

167 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água ocupa, aproximadamente, 75% da superfície terrestre, constituindo-se também 

no solvente universal, podendo modificar e ser modificada de acordo com a substância. Além 

disso, a água é o constituinte inorgânico de maior quantidade na matéria viva, constituindo cerca 

de 67% do corpo humano a até 98% de certos animais aquáticos, legumes, frutas e verduras 

(LIBÂNIO, 2010). 

Com o crescimento da industrialização e urbanização, a natureza como um todo é 

prejudicada, fazendo com que a qualidade de seus elementos (ar, solo, alimentos e água) seja 

negativamente atingida, sendo que um exemplo disso é a água, que após passar por diversas 

transformações, muitas vezes é devolvida à natureza sob a forma de efluente (LEÃO, 2013).   

Oliveira, Pinto e Souza (2012) afirmam que o escoamento superficial que lava a 

superfície da terra move para a rede drenadora uma alta quantidade de sedimentos e diversos 

elementos biológicos e químicos, os quais alteram a composição da água, comprometendo a sua 

qualidade para consumo humano e animal. Esses sedimentos concentrados formam o lodo e a 

concentração do mesmo causa, principalmente no ponto de lançamento, um grande desequilíbrio 

ambiental (SANTOS et al, 2014). 

De acordo com Silva (2014) a conservação na área de entorno dos corpos d’águas 

promoveria a preservação da qualidade das águas para o abastecimento, resultando em menores 

custos de tratamento para o consumo humano.  

Neste contexto, ressalta-se a importância dos jardins filtrantes para auxiliar nos 

processos naturais de depuração da água e atendimento de seus padrões de qualidade. Os jardins 

filtrantes são um tipo de fitorremediação, no qual se utiliza plantas e as suas interações com a 

microbiota associada na remediação de ambientes contaminados para degradar, extrair, conter ou 

imobilizar contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes nos solos, águas superficiais e águas 

subterrâneas (PINHEIRO, 2015). 

Dentre as vantagens da técnica de jardins filtrantes ou wetlands, enquadra-se a melhoria 

da qualidade ambiental, além da diminuição do calor, elevação da umidade, diminuição da 

erosão, melhor drenagem da água, preservação ambiental e atração da avifauna (GENGO e 

HENKES, 2013). 
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Segundo Rocha et al.(2012), o ramo de aplicação de plantas filtrantes (macrófitas) 

possui vastas possibilidades, tratando desde águas de escoamento superficial urbano até efluentes 

de esgotos ou indústrias. Ainda segundo os autores, algumas espécies de macrófitasaquáticas e de 

vida flutuante e livre ocorrem em muitos casos em meios com altos valores de biomassa. 

Este artigo visa analisar a viabilidade da aplicação de plantas como purificadores de 

efluentes em contato com mananciais localizados em metrópoles urbanas. Além disso, é 

importante identificar os motivos e a importância de se utilizar jardins filtrantes em efluentes. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Na elaboração deste trabalho utilizou-se o levantamento bibliográfico, o qual foi 

feitoinicialmente com uma pesquisa em artigos provenientes de revistas científicas qualificadas. 

A pesquisa também contou com uma abordagem exploratória, com intuito de avaliar os 

benefícios da utilização de plantas fitorremediadoras como agentes de purificação das águas 

escoadas oriundas das áreas urbanas. O artigo tem como limitação a análise teórica da eficiência 

na remoção de contaminantes dos efluentes. Além disso, a avaliação foi feita apenas com base 

nas literaturas encontradas. 

A partir da revisão bibliográfica realizada, procedeu-se a leitura e análise das 

informações coletadas a fim de saber se há viabilidade ou não para a implementação de jardins 

filtrantes em áreas urbanas, bem como para obter o conhecimento das vantagens de sua 

utilização. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A necessidade crescente de melhorias no saneamento básico tem incentivado o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas para sanar as deficiências e dificuldades encontradas no 

setor (PEREIRA, 2013). Uma das soluções propostas é a utilização de biofiltros, que é uma 

alternativa barata e ecológica quando comprada aos sistemas tradicionais (MARMO et al., 2014).   

Os jardins filtrantes (wetlands), são definidos segundo Mendonça et al. (2012), como 

mecanismos que realizam a filtração e degradação microbiana da matéria orgânica, absorção de 

nutrientes pelas raízes das vegetações e também por microrganismos envolvidos (por meio dos 
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fenômenos da adsorção e desorção).  

O funcionamento dos jardins filtrantes ocorre devido a processos biológicos, químicos e 

físicos, através dos quais poluentes são removidos por meio de macrófitas e do meio filtrante. 

Entende-se por poluente não só matéria orgânica, DQO, nutrientes e coliformes totais, como 

também metais pesados. Além disso, os custos de construção e operação são mínimos (KOZAK, 

2014).  

Neste estudo, são destacados os principais tipos de jardins filtrantes e suas 

características, visando identificar o potencial de cada sistema e sua adequação para as condições 

encontradas em áreas urbanas. Os sistemas selecionados estão descritos a seguir.  

 

Jardim filtrante com plantas flutuantes 

 

De acordo com Salati (2006), essa modalidade de jardim filtrante ou wetland, é formada 

por um grupo de plantas de várias espécies, sendo que a mais empregada é a Eicchorniacrassipes, 

mais conhecida como aguapé, baroneza, mururé, pavoá, rainha do lago, uapé e uapê por 

apresentar alta capacidade de crescimento vegetativo. É adequado para canais rasos.  

A figura 1A apresenta um desenho esquemático de um canal com plantas aquáticas 

flutuantes. São construídos normalmente canais longos e estreitos com aproximadamente 0,70 m 

de profundidade. 

 

Jardim filtrante com plantas emergentes 

 

Neste tipo de jardim, o sistema radicular é fixado ao sedimento e tanto o caule quanto as 

folhas ficam semi submersos. As espécies mais utilizadas são Phragmitesaustralis, 

Scirpuslacustris e Tiphalatifolia. Essas espécies são adaptáveis a situações em que está entre 50 

abaixo e 150 cm acima do nível do solo. 

A figura 1B apresenta um desenho esquemático de um sistema com macrófitas 

emergentes com fluxo superficial. A água a ser tratada escorre pela superfície do solo cultivado 

com plantas emergentes. Geralmente são construídos canais longos, sendo a lâmina de água 

variável. 

O desenho esquemático de um sistema com macrófitas emergentes com fluxo sub-
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superficial está representado na figura 1C. A água a ser tratada é mantida com fluxo horizontal 

em substrato formado por pedras, sendo cultivadas plantas emergentes. Em geral são construídos 

canais longos, sendo a espessura da camada das pedras variável, porém da ordem de 0,50 cm. 

O desenho esquemático que apresenta o sistema com macrófitas emergentes com fluxo 

vertical está representado na figura 1D. A água a ser tratada deve ter um fluxo vertical em uma 

camada de solos sobre brita, no qual são cultivadas plantas emergentes. O desenho é variável, 

porém predominam os sistemas de canal longo com pouca profundidade. 

 

Jardim filtrante com macrófitas fixas submersas 

 

Por ficarem cobertas pela água, ao serem expostas diretamente à luz solar, os tecidos 

responsáveis pela fotossíntese são destruídos. As plantas empregadas são a Elodeacanadensis, 

LobeiadortmannaeEgériasp.  

Esses vegetais são utilizados em corpos hídricos com alto teor de nutrientes, 

absorvendo-os. A técnica de macrófitas fixas submersas é empregada para "polimento" de águas 

residuárias pós-tratamento secundário, por meio de mineralização da matéria carbonácea. A única 

contra indicação do método é em tratamento de esgoto urbano, por apresentarem 

desenvolvimento aceitável somente em aguas com presença de oxigênio. Também há 

incorporação de nutrientes nas raízes da planta e na microbiota ali presente. 

Desenho esquemático de um sistema com macrófitas fixas submersas está representado 

na figura 1E, no qual as macrófitas são cultivadas em um substrato com solo especial. A lâmina 

de água varia em torno de 1 m. A forma geomética é normalmente um canal longo. 

 

Jardins filtrantes com solos filtrantes 

 

Novamente segundo o autor, os sistemas de jardins filtrantes são sistemas constituídos 

por camadas postas umas sobre as outras de brita, pedrisco e solo cultivado com arroz. As 

dimensões no geral variam de acordo com a eficiência que se deseja atingir.  

Acerca do funcionamento desse tipo de sistema, Salati (2006) indica: 

“O sistema de solo filtrante com fluxo ascendente é normalmente utilizado no 

tratamento secundário e terciário de esgoto urbano. As vantagens do 
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funcionamento com fluxo ascendente são: diminui os custos do tratamento 

primário convencional associando-se esta tecnologia à fossas sépticas ou 

simplesmente caixas de decantação; evita o contato direto com o efluente a ser 

tratado, eliminando desta forma problemas de mau odores e proliferação de 

insetos.” 

Na figura 1, representa-se esquematicamente os tipos de jardins filtrante apresentados 

neste estudo na seguinte sequência: A) Jardim filtrante com plantas flutuantes. B) Jardim filtrante 

com plantas emergentes com fluxo superficial. C) Jardim filtrante com plantas emergentes com 

fluxo sub-superficial. D) Jardim filtrante com plantas emergentes com fluxo vertical. E) Jardim 

filtrante com macrófitas fixas submersas. 

Figura 1. Tipos de jardins filtrantes 

 

Fonte: Salati (2006, p.6). 

Bregunce et al (2011) afirmam que o desenvolvimento rápido e grande crescimento das 

plantas filtradoras é produto da intensa absorção dos nutrientes e que as mesmas favoreceram a 

despoluição da água, sem contar no fato de que seu manejo é feito com procedimentos de 

controle muito simples, de forma semelhante ao cuidado de um jardim. 

Com base nos resultados obtidos por Eustáqui Júnior (2012), em experimentos de jardins 

filtrantes à base de aveia preta, a remoção de DBO e DQO alcançou taxas de remoção de 70,5% e 

70,2% respectivamente; enquanto que a remoção de nutrientes (nitrogênio, fósforo, sódio e 

potássio) foi baixa devido à alta carga de nutrientes aplicados; e a matéria orgânica não sofreu 

taxas de remoção perceptíveis.  

De acordo com Leonel, Martelli e Silva (2013), embora os jardins filtrantes promovam 

melhora na qualidade da água residuária, ainda se trata de um sistema novo e que precisa de 

ajustes.  
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Em termos relacionados com a aplicação dos tipos de jardins filtrantes, é possível notar a 

sua alta eficiência e uma ótima relação custo e benefício. Em se tratando dessa relação, a 

utilização de jardins filtrantes se conceituaria como uma atividade de prevenção, a qual seria 

muito mais viável economicamente. Tal fato poderia resultar em uma diminuição dos custos de 

tratamento dos efluentes de abastecimento, por exemplo, já que o lançamento de resíduos em nos 

mananciais superficiais promove a redução da qualidade da água bruta (SANTOS, 2012). 

Outro fator intimamente integrado à aplicação das plantas filtrantes é a capacidade de 

proporcionar um aumento na eficiência do sistema de drenagem, já que a mesma aumentaria as 

áreas verdes nas localidades urbanas. Isso se torna relevante quando se pensa na grande 

quantidade de áreas impermeabilizadas nos centros urbanos (OLIVEIRA & PEREIRA,2015). 

 

4. CONCLUSÃO  

 

Após o estudo foi possível compreender que contar com uma tecnologia natural e de alta 

eficácia como os jardins filtrantes é imprescindível em qualquer cenário. Primeiramente, os 

custos de instalação e manutenção são mínimos, frente aos benefícios adquiridos. Além disso, 

este sistema é aplicável não só como agente depurador de águas contaminadas por, desde matéria 

orgânica, até metais pesados, como também é responsável por um belíssimo efeito paisagístico. 

 É adaptável para receber cargas de poluição seja em vários tipos de ambientes. Em meio urbano, 

por exemplo, é possível de ser instalado até mesmo em áreas com intenso estresse ambiental, 

como em margens de rodovias, sem comprometer sua utilidade. 

Com esses resultados, espera-se que sejam desenvolvidos novos estudos investigando a 

eficiência de um dos tipos mencionados de jardins filtrantes na prática, ao longo do tempo, a fim 

de avaliar sua replicabilidade e também possibilitar uma análise custo-benefício comparando-os 

com as alternativas tradicionais dadas as mesmas condições físicas e de carga poluente.   
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RESUMO 

 

O rio Benfica é localizado no município de Benevides, Pará, Brasil. As características 

hidrológicas e composição microfitoplanctônica desse rio nunca foram exploradas. Tais 

esforçoscontribuem para a consolidação dolimitado conhecimento acerca da biodiversidade 

amazônica. O presente trabalho procuradeterminar os parâmetros físico-químicos da água e 

analisar qualitativamente e quantitativamente a biomassa da comunidademicrofitoplanctônicado 

rio Benfica. A coleta foi realizada em maio de 2014 em seis pontos amostrais marcados por GPS. 

Foi feita medição in situ dos parâmetros físico-químicos poruma sonda HANNA HI9828. A 

análise da concentração de clorofila “a” seguiu o método espectrofotométrico monocromático. As 

amostras para o levantamento taxonômico foram obtidas por arrastos superficiais com rede de 

plâncton de 20 µm de abertura de malha. A densidade microfitoplanctônica foi estabelecida pela 

sedimentação das amostras, com resultados expressos em organismo/litro. A frequência de 

ocorrência foi definida através de cálculo especializado.Os parâmetros físico-químicos, bem 

como os dados sobre a clorofila “a”, foram, em sua maioria, condizentes com os padrões 

estabelecidos por legislação para águas doces.Foram identificadas 53 espécies inclusas nas 

divisões Myzozoa, Euglenophyta, Charophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta e Bacillariophyta, 

com prevalência dasdiatomáceas e clorofíceas. A densidade variou consideravelmente entre os 

pontos amostrais. Quanto à frequência, houve predomínio de espécies esporádicas. Assim, esse 

trabalho busca contribuir com novas informações a respeito da comunidade fitoplanctônica de 

rios amazônicos.  

 

Palavras-chave:Rio Benfica. Parâmetros físico-químicos. Microfitoplâncton.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A água mantém os seres relacionados à produção primária, os quais compõem a fonte 

alimentar dos demais membros da teia trófica, de modo a manter sua estabilidade (LOSADAet 

al., 2003). Nesse contexto, as comunidades fitoplanctônicas de rios amazônicos recebem atenção 

quanto à presença de cinco táxons centrais ao ramo ecológico, representados por Myzozoa, 

Euglenophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta e Bacillariophyta (WETZEL, 1993). 

O rio Benfica é um dos principais representantes da hidrografia a oeste do município de 

Benevides-PA, localizado na Região Metropolitana de Belém. Essa região é destacada pela perda 

de parte da cobertura florestal, o que leva a danos na biodiversidade (DUDGEONet al., 2006). 

Apesar da importância dos rios amazônicos,permanece escasso o conjunto de dados 

sobre as comunidades aquáticas de rios do Pará. A composição do microfitoplâncton é pouco 

explorada; quanto ao rio Benfica, não há literatura em estudos anteriores a este. Estudos de Paiva 

et al. (2004) e Paiva et al. (2006) incluem apenas o rio Guamá, cuja influência é a que mais se 

destaca em território benevidense. 

Assim, torna-se claro que há necessidade de maior empenho no que tange ao 

detalhamento do microfitoplâncton da Amazônia. Levantamentos fitoplanctônicos qualitativos e 

quantitativos, além de noções sobre as características físico-químicas da água, colaboram com 

parte do esclarecimento da ficoflora aquática nos rios, abrindo possibilidades para futuros 

aprofundamentos no conhecimento ecológico dos ecossistemas fluviais dessa região. 

Dessa forma, o presente trabalho objetiva informar sobre a composição, densidade e 

frequência de ocorrência microfitoplanctônica do rio Benfica, além de determinar os parâmetros 

físico-químicos da água e concentração de clorofila “a” do rio. A proposta é trazer informações 

novas sobre rios da Amazônia, que possam ser trabalhadas e correlacionadas a outros dados com 

a finalidade de incrementar a compreensão acerca do microfitoplâncton amazônico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A coleta foi realizadaem maio de 2014em seis pontosamostrais: P1 (latitude: -1.319653º; 

longitude: -48.315601º), P2 (latitude: -1.323917º; longitude: -48.321136º), P3 (latitude: -
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1.324812º; longitude: -48.326229º), P4 (latitude: -1.328198º; longitude: -48.328838º), P5 

(latitude: -1.329370º; longitude: -48.335125º) e P6 (latitude: -1.328460º; longitude: -48.339344º). 

 

2.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS E CONCENTRAÇÃO DE CLOROFILA “A” 

A medição in situ dos parâmetros físico-químicos – temperatura, pH, oxigênio 

dissolvido (OD), sólidos totais dissolvidos (STD), condutividade elétrica e salinidade – foi 

realizada por meio de sonda HANNA HI9828. As amostras de água para análise de clorofila “a” 

foram depositadas em frascos estéreis de polietileno, sendo feita conforme Parsons&Strickland 

(1963), onde são usados os comprimentos de onda 630, 645, 665 e 750 na leitura em 

espectrofotômetro. 

 

2.2 DENSIDADE FITOPLANCTÔNICA 

As amostras de água superficial foram acondicionadas em frascos estéreis de polietileno 

e mantidas sob formol neutro até a concentração final de 4%. A quantificação seguiu o protocolo 

de sedimentação de Uthermöhl (1958). As amostras foram sedimentadas por 24 horas e contadas 

em microscópio invertido. O corante Rosa de Bengala foi utilizado para melhor visualização das 

espécies e os resultados foram definidos em número de organismos por litro (org/L). 

 

2.3 COMPOSIÇÃO FITOPLANCTÔNICA 

 

As amostras para o levantamento taxonômico foram obtidas por arrastos superficiais 

com rede de plâncton de 20 µm de abertura de malha. As amostras foram inseridas em frascos 

estéreis de polietileno e fixadas com formol neutro até a concentração final de 4%. A composição 

do fitoplâncton foi determinada por lâminas não-permanentes, observadas em microscópio óptico 

binocular. A identificação das espécies foi retirada do banco de dados do siteAlgaeBase (2015). 

 

2.4 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

Determinada por uma adaptação do cálculo de Mateucci e Colma (1982). A fórmula é: F 

= (P * 100) / T, onde P equivale ao número de amostras contendo a espécie; T expressa o número 

total de amostras coletadas; F significa a frequência de ocorrência. Em função de “F” foram 
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listadas quatro categorias: MF = Muito frequentes (≤ 80%); F = Frequentes (< 80% --- 50%); PF 

= Pouco frequentes (<50% --- 20%) e E= Esporádicas (< 20%). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS DA ÁGUA 

Os valores das variáveis abióticas, determinadas a partir da análise local da água do rio 

Benfica, são listados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros físico-químicos da água. 

Ponto 

amostral 

Temperatura 

(ºC) 

pH OD 

(mg/L) 

STD 

(mg/L) 

Condutividade 

elétrica 

(µS/cm) 

Salinidad

e 

(%) 

Clorofila 

(μg/L) 

1 27,7 5,6 4,3 21 42 0 0,71 

2 27,9 6,1 4,7 20 40 0 0,43 

3 27,5 5,2 4,9 21 41 0 0,32 

4 28,3 6,3 4,1 22 43 0 0,8 

5 28,6 6,1 4,7 25 50 0 0,44 

6 29,0 5,9 4,4 26 52 0 0,34 

Média 28,2 5,9 4,5 22,5 44,7 0 0,5 

Fonte: Autores (2015). 

O rio foi caracterizado como um ambiente dulcícola. Percebeu-se homogeneidade 

térmica, com temperaturas entre 27,5 e 29°C. As águas são ácidas. Segundo o CONAMA (2005), 

o pH de águas doce destinadas à pesca e recreação, atividades realizadas no rio Benfica, deve 

estar entre 6,0 e 9,0, estando apenas alguns dos valores inclusos nessa faixa e abrindo a 

possibilidade de verificação se, conforme tal parâmetro, o rio está em condições adequadas. 

As taxas de oxigênio dissolvido foram pouco variantes entre os pontos. Os dados fogem 

dos padrões do CONAMA (2005), que citam valores inferiores a 5 mg/L como inadequados às 

águas doces. Nesse caso, há indícios de poluição no rio, o que afeta o uso direto das águas. 

O ponto 2 teve a menor quantidade de STD, o que pode estar ligado à redução da 

densidade populacional nesse ponto. Já que a taxa de STD foi menor, pode ter havido maior 

suspensão de sedimentos, reduzindo a camada luminosa e diminuindo a ação fotossintética. 
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A condutividade elétrica foi maior nos pontos 5 e 6. A Companhia Ambiental do Estado 

de São Paulo - CETESB (2008) afirma que níveis de condutividade superiores a 100 µS/cm 

indicam ambientes impactados, estando os dados obtidos conforme o estabelecido. 

Os valores nulos de salinidade estão de acordo com o CONAMA (2005), que define 

águas doces com salinidade igual ou inferior a 0,5‰. A clorofila “a” teve média de 0,5 μg/L; os 

teores desta não foram diretamente proporcionais às variações no número de organismos/litro. 

Ressalta-se que o pigmento feofitina “a” é um produto da degradação da clorofila "a”, ou seja, o 

resultado desta pode ser superestimado, pois abrange a quantificação da feofitina “a” (CETESB, 

2008). 

 

3.2 DENSIDADE MICROFITOPLANCTÔNICA 

A densidade do microfitoplâncton no rio Benfica variou entre 16.182 org/litro (ponto 2) 

e 44.727 org/litro (ponto 3), conforme dados do Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Variação da densidade do microfitoplâncton do rio Benfica em maio de 2014. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Rodrigues et al. (2015) relatam as alterações nos parâmetros hidrológicos, obedecendo 

ao gradiente temporal entre a estiagem e a época chuvosa, como provável fator causador da 

variação da densidade fitoplanctônica no rio tropical pré-amazônico Pindaré (Maranhão, Brasil). 

No rio Benfica, esse fator pode ser determinante na grande variação observada na densidade. 
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3.3 COMPOSIÇÃO MICROFITOPLANCTÔNICA 

  

A microficoflora do rio Benfica foi constituída por 53 espécies, distribuídas em 9 

classes, 17 ordens, 28 famílias e 38 gêneros, pertencentes às divisões Myzozoa, Euglenophyta, 

Charophyta, Cyanobacteria, Chlorophyta e Bacillariophyta (Quadro 1). A menor ocorrência foi 

de Myzozoa, com apenas 3,8% do número de táxons, com duas espécies do gênero Peridinium. 

Euglenophyta representou 9,4% (5 spp.) do total de espécies, sendo evidenciada pelos 

gêneros Euglena e Lepocinclis. Charophyta trouxe 15,1% (8 spp.) das espécies estudadas, onde 

Closterium e Staurastrum dominaram sobre Cosmarium, Desmidium, Euastrum e Staurodesmus. 

A divisão Cyanobacteria mostrou 18,9% (10 spp.) do microfitoplâncton. O gênero 

Planktothrix foi representado por duas espécies, enquanto Asterocapsa, Chroococcus, Eucapsis, 

Gloeocapsa, Leptolyngbya, Limnothrix, Lyngbya e Microcystis tiveram uma espécie cada. 

Chlorophyta foi representada por 24,5% (13 spp.) do total de espécies. O gênero 

Desmodesmus foi o mais expressivo (três espécies), seguido por Dimorphococcus e 

Scenedesmus(duas espécies) e Ankistrodesmus, Crucigenia, Dictyosphaerium, Pediastrum, 

Pleodorina e Selenastrum (uma espécie cada). 

Bacillariophyta foi a divisão mais abundante, exibindo 28,3% (15 spp.) do total de 

espécies. Surirella foi o gênero mais representativo, com três espécies. Aulacoseira e Eunotia 

tiveram duas espécies, e Actinocyclus, Coscinodiscus, Cyclotella, Gyrosigma, Melosira, 

Navicula, Pinnularia e Pleurosigma tiveram uma espécie cada. 

 

Quadro 1. Composição taxonômica do microfitoplâncton do rio Benfica em maio de 2014. 

MYZOZOA 

 DINOPHYCEAE 

  PERIDINIALES 

  PERIDINIACEAE PeridiniumpenardiformeLindemann 

    Peridinium sp. 

 

EUGLENOPHYTA 

 EUGLENOPHYCEAE 
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 EUGLENALES 

 EUGLENACEAE Euglena acus(O. F. Müller) Ehrenberg 

    E. caudataK. Hübner 

    E. oxyurisSchmarda 

    E. spirogyraEhrenberg 

 PHACACEAE LepocinclisnayaliiConrad 

 

CHAROPHYTA 

 CONJUGATOPHYCEAE 

 DESMIDIALES 

 CLOSTERIACEAE ClosteriumcalosporumWittrock 

    C. kuetzingiiBrébisson 

 

 DESMIDIACEAE CosmariumdecoratumWest & G. S. West 

    Desmidiumelegans(Raciborski) Grönblad 

    EuastrumabruptumNordstedt 

    StaurastrumleptocladumNordstedt 

    S. rotulaNordstedt 

    Staurodesmusconvergens(Ehrenberg ex Ralfs) S. Lilleroth 

 

CYANOBACTERIA 

 CYANOPHYCEAE 

 CHROOCOCCALES 

 CHROOCOCCACEAE Asterocapsa sp. 

  Chroococcus sp. 

 MICROCYSTACEAE Gloeocapsa sp. 

  Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 

 OSCILLATORIALES 

 MICROCOLEACEAE Planktothrixagardhii(Gomont) Anagnostidis&Komárek 

  P. mougeotiiAnagnostidis&Komárek 
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 OSCILLATORIACEAE LyngbyasplendensN. L. Gardner 

 SYNECHOCOCCALES 

 LEPTOLYNGBYACEAE  Leptolyngbyafoveolara(Gomont) 

Anagnostidis&Komárek 

 MERISMOPEDIACEAE  Eucapsis sp. 

 PSEUDANABAENACEAE Limnothrix sp. 

 

CHLOROPHYTA 

 CHLOROPHYCEAE 

 CHLAMYDOMONADALES 

 VOLVOCACEAE PleodorinaillinoisensisKofoid 

 CHLORELLALES 

  CHLORELLACEAE Dictyosphaeriumpulchellum  H. C. Wood 

 SPHAEROPLEALES 

  HIDRODICTYACEAE Pediastrum duplexMeyen 

  SCENEDESMACEAE Desmodesmusacuminatus 

   D. opoliensisP. G. Richter 

   D. perforatus(Lemmermann) E. Hegewald 

   DimorphococcuscordatusWolle 

   D. lunatusA. Braun 

   Scenedesmusacuminatus(Lagerheim) Chodat 

   S. denticulatusLagerheim 

  SELENASTRACEAE Ankistrodesmusfalcatus(Corda) Ralfs 

   SelenastrumbibraianumReinsch 

 TREBOUXIOPHYCEAE 

  TREBOUXIOPHYCEAE ORDO INCERTAE SEDIS 

   TREBOUXIOPHYCEAE 

INCERTAE SEDIS 

 Crucigeniapulchra (West & G. 

S. West) Komárek 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

183 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

BACILLARIOPHYTA 

 BACILLARIOPHYCEAE 

  EUNOTIALES 

   EUNOTIACEAE EunotiaasterionelloidesHustedt 

    E. curvata(Kützing) Lagerstedt 

   

NAVICULALES 

   NAVICULACEAE Gyrosigmawansbeckii(Domkin) Cleve 

    Navicula sp. 

   PINNULARIACEAE PinnulariaacrosphaeriaW. Smith 

   PLEUROSIGMATACEAE Pleurosigmaangulatum(Quekett) W. Smith 

  SURIRELLALES 

   SURIRELLACEAE SurirellaangustaKützing 

    S. linearisW. Smith 

    S. teneraW. Gregory 

 COSCINODISCOPHYCEAE 

  AULACOSEIRALES 

   AULACOSEIRACEAE AulacoseiracalypsiTremarin 

    A. granulata(Ehrenberg) Simonsen 

  COSCINODISCALES 

   COSCINODISCACEAE Coscinodiscusrothii(Ehrenberg) Grunow 

   HEMIDISCACEAE Actinocyclus sp. 

  MELOSIRALES 

   MELOSIRACEAE MelosiranummuloidesC. Agardh 

 MEDIOPHYCEAE 

  THALASSIOSIRALES 

   STEPHANODISCACEAE  Cyclotellastriata(Kützing) Grunow 

Fonte: Autores (2015). 
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O Gráfico 2 mostra a quantidade de espécies por ponto no rio Benfica. O maior número 

de espécies foi visto nos pontos 1 e 5, com 25 cada. O Gráfico 3, por sua vez, traz o percentual 

do microfitoplâncton por ponto amostral. Percebe-se a predominância das espécies da divisão 

Bacillariophyta, estando presente em sempre mais de 30% do microfitoplâncton em cada ponto. 

 

Gráfico 2. Número total de táxons por ponto amostral no rio Benfica em maio de 2014. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Gráfico 3. Composição percentual do microfitoplâncton por ponto em maio de 2014. 

 

Fonte: Autores (2015).  

 

No rio Benfica, observou-se o predomínio das diatomáceas, em termos de riqueza de 

espécies microfitoplanctônicas. Reviers (2006) se refere à ampla distribuição das diatomáceas na 

natureza, e cita a capacidade desse grupo na colonização de todos os meios aquáticos.  

O resultado condiz com o trabalho de Paiva et al. (2006), realizado na baía do Guajará e 

foz do rio Guamá. As algas verdes (Charophyta e Chlorophyta) foram dominantes no lago Água 

Preta em estudo de Costa et al. (2010). Cogita-se que essa diferença pode ser devido ao ambiente 

lótico possuir alta velocidade de corrente e maior circulação de nutrientes em relação ao lêntico. 
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Myzozoa, Euglenophyta e Charophyta tiveram menor relevância. Os dinoflagelados 

foram os menos influentes no microfitoplâncton total; Cardoso & Torgan (2007) afirmaram que 

em águas continentais dulcícolas, os dinoflagelados, quando comparados aos outros grupos 

algais, possuem baixa riqueza, já que algumas espécies são frágeis, sendo eliminadas pela 

fixação. 

Microcystisé um gênero colonial, tipicamente planctônico e formador de florações em 

corpos d’água eutrofizados (Bicudo & Menezes, 2006). M. aeruginosa (Kützing) Kützing, 

cianobactéria potencialmente tóxica, foi detectada no levantamento com considerável frequência. 

A evidente heterogeneidade da microficoflora permite inferir o grau estuarino ou 

limnético de cada local de coleta. O rio Benfica, ao mostrar destaque de clorofíceas e 

diatomáceas, sugere a existência dos dois ambientes, cuja extensão pode variar conforme os 

períodos de precipitação pluviométrica, dentre outros fatores (Monteiro et al., 2009). 

 

3.4 FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

A categoria que contém maior número de táxons é a Esporádica (Tabela 2), com 22 dos 

53 observados na coleta deste trabalho. 

 

Tabela 2. Frequência de ocorrência do microfitoplâncton do rio Benfica em maio de 2014. 

Categorias Espécies 

 

 

Muito frequentes (≤ 80%) 

 

Aulacoseiragranulata, Cyclotellastriata, 

Desmodesmusopoliensis, Gyrosigmawansbeckii, 

Peridinium sp., Pleudorinaillinoisensis, 

Pleurosigmaangulatum, Scenedesmusacuminatus, 

Surirellalinearis.  

 

 

 

Frequentes (< 80% - 50%) 

 

Actinocyclussp., Aulacoseiracalypsi, 

Desmodesmusacuminatus, Dimorphococcuscordatus, D. 

lunatus, Microcystisaeruginosa, Naviculasp., Pediastrum 
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duplex, Peridiniumpenardiforme, Pinnulariaacrosphaeria, 

Planktothrixagardhii, Surirellaangusta, S. tenera. 

 

 

Pouco frequentes (< 50% - 20%) 

 

Ankistrodesmusfalcatus, Chroococcus sp., 

Desmodesmusperforatus, Eucapsis sp., Euglena acus, 

Eunotiaasterionelloides, Limnothryx sp., 

Planktothrixmougeotii, Selenastrumbibraianum. 

 

 

 

 

Esporádicas (< 20%) 

 

Asterocapsa sp., Closteriumcalosporum, C. kuetzingii, 

Coscinodiscusrothii, Cosmariumdecoratum, 

Crucigeniapulchra, Desmidiumelegans, 

Dictyosphaeriumpulchellum, Euastrumabruptum, Euglena 

caudata, E. oxyuris, E. spirogyra, Eunotiacurvata, 

Gloeocapsa sp., Lepocinclisnayalii, 

Leptolyngbyafoveolara, Lyngbyasplendens, 

Melosiranummuloides, Scenedesmusdenticulatus, 

Staurastrumleptocladum, S. rotula, 

Staurodesmusconvergens. 

Fonte: Autores (2015). 

 

Foi verificada, na categoria “Muito frequentes”, a predominância de diatomáceas, dentre 

elas a espécie Aulacoseiragranulata (Ehrenberg) Simonsen. Paiva et al. (2004) concederam, na 

mesma categoria, destaque para essa espécie, por apresentar um valor elevado de frequência de 

ocorrência em estudo de composição  na foz do igarapé Tucunduba. 
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4. CONCLUSÃO 

  

O rio Benfica é composto por águas ácidas, com temperaturas ligeiramente elevadas e 

demais parâmetros físico-químicos, com exceção das taxas de oxigênio dissolvido, 

necessariamente condizentes com o que é definido por lei para águas doces. 

A flora planctônica se mostrou formada por 53 espécies distribuídas entre 

dinoflagelados, euglenofíceas, carofíceas, cianobactérias, clorofíceas e diatomáceas, onde a 

notoriedade das duas últimas destaca a coexistência de ambientes limnéticos e estuarinos. Este 

estudo foi pioneiro no rio Benfica e espera agregar dados sobre o microfitoplâncton da região 

Amazônica. 
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RESUMO 

 

Entre as mudanças globais com impactos sobre a biodiversidade, se destacam o desmatamento, 

com a continuação de mesmo uso, tais como, a exploração madeireira, agrosilvepastoril, 

agricultura e uso e ocupação desenfreada têm impactos diretos sobre a biodiversidade; também 

ocorrem impactos indiretos através de mudanças climáticas que são, em parte, resultado do 

desmatamento e outras mudanças na paisagem. Este artigo tem objetivo de inserir a discussão 

sobre o desmatamento na Amazônia brasileira, no estado do Pará mais especificamente no 

município de Igarapé – Açu. Apesar dos agricultores locais possuírem conhecimento básico sobre 

os problemas causados pelo desmatamento, continuam praticando esse processo danoso ao meio 

ambiente.  

 

Palavras-chave: Impactos Ambientais, Tecnologia, Agricultura. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desmatamento pode ser definido como a ação de suprimir a área vegetal de uma 

determinada região, descaracterizando a paisagem do ambiente e causando vários problemas à 

fauna, à flora e ao próprio homem. Esse processo se deve ao corte, capina ou queima que pode 

ser induzido por fogo ou pelo uso de produto químicos, (ALENCAR,2004). 

Trata-se de um processo que ocorre em todo o planeta, pois é fruto do desenvolvimento 

dos modelos produtivos. Também vem sendo influenciado pelos altos índices de densidade 

demográfica que, consequentemente, promovem a retirada da cobertura vegetal primária 

acarretando negativamente a vida no planeta. As consequências são imprevisíveis, mas 

certamente serão catastróficas e poderão comprometer a manutenção da biodiversidade 

(MARGULIS, 2003). 

Este artigo tem como objetivo destacar o problema do desmatamento amazônico, 

especificamente na cidade de Igarapé Açu, no estado do Pará, com o intuído de informar aos 

moradores da região sobre o desmatamento, mostrando suas causas, possíveis consequências e 

novas tecnologias existentes que podem mitigar os problemas causados por essa prática, 

evidenciando assim, a relação do homem com o campo e como essa interação pode contribuir 

tanto para o desenvolvimento como para a melhoria da qualidade ambiental do município. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada por meio de dados obtidos através de questionários aplicados 

aos produtores, no município de Igarapé Açu, bem como a utilização de documentos e materiais 

bibliográficos. Os questionários foram aplicados a 20 produtores do município, compreendidos 

na faixa etária de 40 a 68 Anos. De acordo com Gil (2002), este tipo de pesquisa propõe  

descrever as características do fenômeno ou de determinada população. 

 

2.1.CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

O município de Igarapé Açu possui uma área de 756 Km2 e é o 47º município do Estado 

do Pará em extensão territorial, e possui uma densidade demográfica de 39,12 hab/km2, situa-se 

na zona Bragantina à uma distância de 110 km de Belém. 
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O lugar tem o perfil da Zona Bragantina, caracterizado pela agricultura itinerante de 

derruba e queima, portanto, os ecossistemas que representam o cenário do município podem ser 

descritos como áreas alteradas, compostas por capoeiras raras, ocupadas por pastagens de capim 

quicuio (Brachiaria) invadidas por juquira (ervas daninhas características da região) e inúmeros 

roças de mandiocas e pimenta-do-reino de pequeno porte. 

A área delimitada para este estudo é referente ás mesobacias dos igarapés Timboteua e 

Buiuma, as quais estão localizadas na fronteira entre os municípios de Igarapé Açu e Marapanim, 

ambos na região nordeste do Estado do Pará. 

A introdução de SAF’s nos sistemas agrícolas de agricultores familiares vem se 

configurando como alternativa promissora às famílias, podendo produzir três impactos 

importantes: no próprio agricultor - o qual além das vantagens econômicas terá a harmonização 

com a natureza, no consumidor - com melhor qualidade do alimento e ao ecossistema - pelo 

alívio das pressões causadas pela agricultura convencional (GÕTSCH, 1995). 

Na busca por alternativa ao uso do fogo, em 1991, a Embrapa Amazônia Oriental, em 

parceria com instituições nacionais e estrangeiras, iniciou o projeto Tipitamba. Este utiliza a 

técnica de corte e trituração da capoeira associada à implementação de espécies semi-perenes e 

perenes consorciadas com espécies anuais, assim implantando os Sistemas Agroflorestais (SAFs), 

com objetivo de oferecer bens e serviços ao agricultor familiar, contribuindo para melhorar a 

produção e garantir maior sustentabilidade ao sistema. 

Município de Irituia no Estado do Pará que percebendo a possibilidade de aumentar a 

produção de alimentos oriundo dos quintais agroflorestais, tem ampliado os SAF’s na lógica dos 

quintais agroflorestais (OLIVEIRA, 2006). 

 

3. O HOMEM E O DESMATAMENTO 

 

Segundo Watrim (2009), as áreas de florestas, encontram-se limitadas às margens de 

rios e igarapés, áreas estas definidas como Áreas de Preservação Permanente – APP (Lei Nº 

4.771), o que não vem impedindo a implantação de atividades agropecuárias em detrimento da 

vegetação florestal. A vegetação secundária em diferentes estágios de regeneração é a forma de 

vegetação dominante na paisagem. Esse tipo de vegetação é também chamado de capoeira, a qual 

é parte integrante do processo produtivo que compõe o sistema tradicional de corte e queima, 
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sendo iniciada no processo de pousio e queimada na fase de preparação da terra para as 

atividades de plantio com o objetivo de elevar a produtividade do solo corrigindo sua acidez.  

As atividades de agriculturas também são muito representativas na região de Igarapé 

Açu. O meio ambiente está sendo altamente prejudicados nos seguintes aspectos: uso inadequado 

do solo, queimadas frequentes, uso inadequado de agrotóxicos, tratamento inadequado do lixo, 

falta de saneamento básico,  pesca predatória (uso de bomba e do timbó). 

Conforme o acréscimo populacional, a pressão sobre os recursos florestais foi 

intensificada, podendo ser destacado o aumento da extração madeireira. Com a diminuição dos 

espaços para a agricultura a floresta então passa a ser explorada não somente para e extração e o 

beneficiamento da madeira, mas também para a criação de novos espaços cultiváveis. 

Existem diversas tecnologias a favor de uma agricultura sustentáveis, podendo ser 

destacada a “agricultura sem queima”. A derrubada-e-cobertura morta (em oposição à derrubada-

e-queima) da vegetação segundaria é um processo caracterizado pela introdução de implemento 

triturador da vegetação. O preparo de área sem o uso do fogo é associado ao enriquecimento de 

capoeira, para acelerar o acúmulo de biomassa, aumentando a oferta de nutrientes em menor 

espaço de tempo e diminuindo os custos de produção, resgatando dessa forma a sustentabilidade 

econômica, social e ecológica do município. 

Os dados obtidos com os questionários mostraram que o cultivo da mandioca é realizado 

por 55% dos produtores entrevistados. Já o cultivo da pimenta-do-reino é desenvolvido por cerca 

de 40% dos agricultores. Apenas 5% dos entrevistados afirmaram trabalhar com cultivos 

diversos, como o cupuaçu, feijão, milho e maracujá. Isso ressalta a importância cultivo da 

mandioca dentro do município. Atividade esta exercida pelos primeiros habitantes, sendo esta 

principal atividade agrícola e responsável pela subsistência dos mesmos. 

Os entrevistados quando indagados sobre os prejuízos ocasionados pelo desmatamento 

ao meio ambiente, 80% demonstraram estar cientes e apenas 20% argumentaram negativamente à 

questão. No momento em que foram perguntados se haviam recebidos informações educativas a 

respeito da preservação do meio ambiente, 80% dos agricultores responderam positivamente, 

enquanto 20% responderam nunca ter recebidos esse tipo de orientação. Questionados se sabiam 

que o desmatamento pode ocasionar problemas climáticos, 70% responderam não saberem sobre 

este assunto. Apenas 10% dos entrevistados afirmaram não ter consciência de processos como 

queimada e desmatamento oferecem risco a saúde, enquanto 90%  responderam conhecer. 
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As respostas evidenciam que o público entrevistado apresenta um grau moderado de 

conhecimento sobre o assunto, visto que as respostas positivas foram observadas em grandes 

maiorias. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Através da pesquisa foi possível constatar que apesar dos produtores possuírem um nível 

de instrução básico sobre os problemas causados pelo desmatamento e queimada, os mesmos, 

muitas vezes, continuam utilizando desses mecanismos para tentar elevar a produtividade do 

solo, na verdade acaba degradando os recursos ambientais. 

Que a agricultura familiar que não utiliza o fogo assim como a presença de extensas 

áreas de capoeira pode ajudar na mitigação das alterações indesejáveis nos pequenos igarapés 

ocasionadas pela agricultura de derruba e queima. 

Conforme a análise da necessidade, de informações para os agricultores  parceiros, no 

processo de comunicação e informação para ação e como subsidio para o desenvolvimento  rural 

dos municípios de Igarapé-açu e  Marapanim e, a partir dos resultados, podemos chegar a 

algumas conclusões, relativas a agricultores parceiros do projeto da Embrapa, agricultores 

vizinhos e formadores de opinião. 
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RESUMO 

 

A cidade de Belém, como a maioria dos municípios de porte médio do Brasil, vem apresentando 

um crescimento urbano acelerado sem planejamento com a transformação do uso do solo de áreas 

centrais de lotes residenciais para lotes comerciais e de serviçosocasionando efeitos e impactos 

urbanísticos nos espaços públicos. A arborização da cidade desempenha papel importante na 

melhoria do conforto da população. Porém é necessário ter uma arborização de qualidade e 

conhecer o patrimônio arbóreo existente, sendo o inventário uma ferramenta indispensável para 

identificar a diversidade e a situação dos indivíduos arbóreos de uma determinada área. O 

objetivo da pesquisa foi de inventariar e diagnosticar a diversidade e a quantidade de espécies 

utilizadas na arborização das vias públicas da cidade de Belém-PA. O estudo foi realizado no 

município de Belém, no estado do Pará, no período de fevereiro de 2013 a julho de 2014, com 

dados obtidos a partir de visitas e observações das espécies vegetais usadas na arborização de seis 

avenidas. São elas: Avenida 25 de setembro, Marquês de Herval, Duque de Caxias, Visconde de 

Inhaúma, João Paulo II e Dr. Freitas. Identificou-se a espécie, estimou-se o fuste e mediu-se o 

diâmetro da planta. Os dados foram processados no programa Microsoft Excel 2007 obtendo-se a 

frequência relativa de cada espécie. Nas avenidas inventariadas foram encontrados 1.583 

indivíduos distribuídos em 50 espécies; prevalecendo a mangueira (Mangifera indica L.) com 

25,8%, onde a avenida que apresentou maior diversidade e maior número de árvores foi a 

Avenida 25 de Setembro com 467 árvores e 28 espécies. Diante do inventário realizado conclui-

se que a quantidade e a diversidade de árvores existentes nas vias públicas da cidade de Belém é 

baixa, apontando a necessidade do planejamento da arborização objetivando o plantio de outras 

espécies. 

 

Palavras-chave:Belém. Arborização. Inventário. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Modelagem Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A arborização da cidade desempenha papel importante na melhoria do conforto da 

população, funcionando como elemento essencial para proteção do meio urbano, principalmente 

em cidades localizadas na zona tropical, em função dos efeitos na absorção da radiação solar, 

pois a árvore minimiza as condições do microclima local, esses efeitos são perceptíveis pela 

população por meio do sombreamento propiciado pela copa das árvores, pela ventilação e pela 

redução da luminosidade (PORTO et al, 2013). 

O problema maior da arborização urbana está no conflito que se estabelece entre as 

árvores e os demais elementos que compõem o ambiente , pois Segundo Paiva (2000), para 

implantar a arborização é necessário escolher as espécies e avaliar alguns critérios, como o ritmo 

e as exigências para o crescimento, o tipo de copa, o porte, a folhagem, as flores, os frutos, os 

troncos, as raízes, a rusticidade, a resistência, a origem das espécies; além de considerar outros 

fatores relevantes, entre eles, a largura da calçada, a rede de infraestrutura, o clima, o solo e a 

umidade. 

A vegetação presente nas cidades tem numerosos usos e funções no meio urbano. Pode-

se perceber, as diferenças entre as regiões arborizadas e aquelas desprovidas de arborização 

(MILANO; DALCIN, 2000). Segundo Eckbo (1981) a qualidade de vida de uma população que 

mora em uma cidade pode ser medida pela relação existente entre o número de árvores plantadas 

em ruas, praças e parques pelo número de habitantes que nela vivem.  

Para que os benefícios da arborização possam ser obtidos por meio do desempenho de 

suas funções ecológicas, é necessário ter uma arborização de qualidade, oriunda geralmente de 

um planejamento ou replanejamento adequado, mas para isso é preciso conhecer o patrimônio 

arbóreo existente, que pode ser feito por meio de um inventário (MAZIOLI, 2012). 

A cidade de Belém, como a maioria dos municípios de porte médio do Brasil, vem 

apresentando nos últimos anos um crescimento urbano acelerado sem planejamento. Além disso, 

existe uma transformação do uso do solo nas áreas centrais de lotes residenciais para lotes 

comerciais e de serviços, bem como de edificações residenciais, ocasionando efeitos e impactos 

urbanísticos na qualidade dos tecidos urbanos, particularmente dos espaços públicos 

(PARANAGUA et al. 2003). 
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Portanto o inventário da arborização urbana é uma ferramenta muito útil para que se 

conheça a diversidade e a situação dos indivíduos arbóreos de uma determinada área, e consiste 

na observação em campo de vários parâmetros referentes às árvores e ao meio físico (MAZIOLI, 

2012). O objetivo da pesquisa foi de inventariar e diagnosticar a diversidade e a quantidade de 

espécies utilizadas na arborização das vias públicas da cidade de Belém-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no município de Belém, no estado do Pará, no período de 

fevereiro de 2013 a julho de 2014, com dados obtidos a partir de visitas e observações das 

espécies vegetais usadas na arborização de seis avenidas selecionadas aleatoriamente. São elas: 

Avenida 25 de setembro, Marquês de Herval, Duque de Caxias, Visconde de Inhaúma, João 

Paulo II e Dr. Freitas, na região metropolitana da cidade de Belém, 1º24’ S e 48º28’ O. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

Foi utilizada uma planilha de campo para coleta de dados, onde se buscou identificar a 

espécie (nome vulgar, nome científico e família); estimou-se o fuste; e mediu-se o diâmetro da 

planta com o auxílio de uma trena. A identificação das espécies, sempre que possível, foi feita em 

campo por um técnico de botânica do museu paraense Emilio Goeldi e aquelas não identificadas 

coletou-se ramos e flores para posterior identificação.  

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram processados no programa Microsoft Excel 2007. A frequência relativa 

de cada espécie foi calculada através da razão entre o número de indivíduos da espécie e o 

número total de indivíduos, multiplicada por 100. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Nas avenidas inventariadas foram encontrados 1.583 indivíduos distribuídos em 50 

espécies; prevalecendo a mangueira (Mangifera indica L.) com 25,8%, seguida pelo oiti (Licania 

tomentosa (Benth.) Fritsch.) com 15,2 % e a castanhola (Terminalia cattapa L.) com 14,2 % 

(tabela 1).  
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Tabela 1. Espécies encontradas nas vias públicas da cidade de Belém-PA 

Espécie Nome vulgar 

Nº de 

individuos Frequência % 

Mangifera indica Mangueira 409 25,8 

Licania tomentosa Oiti 241 15,2 

Terminalia cattapa Castanhola 225 14,2 

Clitoria racemosa Palheteira 170 10,7 

Tabebuia heptaphylla Ipê-rosa 108 6,8 

Ficus maxima Ficus 75 4,7 

Cocos nucifera Coqueiro 48 3,0 

Euterpe oleraceae Açaizeiro 46 2,9 

Syzygium cumini Ameixeira 30 1,9 

Pachira aquatica Mamorana 29 1,8 

Cassia siamea Acacia 25 1,6 

Andira surinamenses Uxi de morcego 22 1,5 

Eugenia malaccensis Jambeiro 21 1,2 

Archontophoenix 

cunninghamiana Palmeira real 17 1,1 

Tabebuia serratifolia Ipê-amarelo 16 1,0 

Delonix regia Flamboyant 12 0,8 

Anacardium occidentale Cajueiro 11 0,7 

Inga laurina Ingá banana 10 0,6 

Ceiba pentandra Samauma 8 0,5 

Elaeis guianensis Dendezeiro 4 0,3 

Spondias mombin Taperebazeiro 4 0,3 

Swietenia macrophylla 

 

4 0,3 

Adenanthera pavonina Falso tentro 3 0,2 

Calycophyllum spruceanum Escorrega macaco 3 0,2 

Cenostigma tocantinum Pau preto 3 0,2 
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Cinnamomum zeylanicum Canela 3 0,2 

Euterpe precatoria Açai do Amazônas 3 0,2 

Stryphnodendron 

pulcherrimum  Falso barbatimão 3 0,2 

Averrhoa carambola Carambola 2 0,1 

Caryota urens 

Palmeira rabo de 

peixe 2 0,1 

Cassia grandis Cassia rosa 2 0,1 

Erythrina indica  Brasileirinho 2 0,1 

Eschweilera ovata Beribá 2 0,1 

Eucalyptus globulus Eucalipto 2 0,1 

Genipa americana Jenipapo 2 0,1 

Persea americana Abacateiro 2 0,1 

Azadirachta indica Nim 1 0,1 

Cassia pilosa Pingo de ouro 1 0,1 

Hura crepitans Assacu 1 0,1 

Hymenaea courbaril Jatobá 1 0,1 

Inga edulis Ingá cipó 1 0,1 

Inga quadrangularis Inga chato 1 0,1 

Leucaena leucocephala Leucena 1 0,1 

Morinda citrifolia Noni 1 0,1 

Phitecellobium dulce Mata fome 1 0,1 

Pithecellobium dulce Ptecelobium 1 0,1 

Psidium guajava Goiabeira 1 0,1 

Schefflera morototoni Morototó 1 0,1 

Tamarindus indica Tamarineiro 1 0,1 

Tectona grandis Teca 1 0,1 

SOMA   1583 100 

Fonte: Ribeiro et al. (2015). 

A mangueira, o oiti e a castanhola juntos representam 55,2 % de todos os indivíduos 

levantados, indicando uma baixa diversidade entre as espécies arbóreas existente nas vias 
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públicas da cidade de Belém. O fato destas espécies apresentarem frequência maiores é indicativo 

da falta de planejamento durante o processo de arborização da cidade, pois durante as visitas para 

coleta de dados os moradores afirmaram que algumas árvores foram plantadas por eles mesmo 

sem nenhuma orientação técnica , evidenciando a falta de planejamento no plantio de espécies 

para sombreamento e a inserção de espécies inadequadas para centros urbanos, haja vista que a 

espécie com maior ocorrência é a Mangifera indica , que segundo Silva et al. (2015) é uma 

árvore que pode atingir até 30 m de altura, possuindo copa globosa, densa de até 25 m de 

diâmetro, com fruto do tipo drupa, de peso variável de menos de 100 g a mais de 1 kg e sistema 

radicular bastante desenvolvido. Características estas que podem causar inúmeros malefícios para 

o ambiente urbano; tais como: destruição de calçadas, problemas em cercas elétricas, acidentes 

causados pela queda do fruto ou pelo tombamento da árvore tanto em automóveis como para o 

homem entre outros. No entanto, se houvesse o manejo destas árvores todos estes problemas 

seriam evitados. 

Gráfico 1. Número de indivíduos por avenida na cidade de Belém. 

 

Fonte: Ribeiro et al. (2015). 

 

A avenida que apresentou maior número de indivíduos e maior diversidade de espécies 

arbóreas foi a Avenida 25 de setembro com 467 indivíduos e 28 espécies e a avenida que 

apresentou menor número de indivíduos e menor diversidade de espécies foi a Avenida João 

Paulo II com apenas duas espécies e 125 indivíduos (gráficos 1 e 2). A predominância de poucas 
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espécies tem se tornado um grande problema, pois contribui para a monotonia estética da 

paisagem e o aparecimento de problemas fitossanitários. 

 

Gráfico 2. Número de espécies por avenida na cidade de Belém. 

 

Fonte: Ribeiro et al. (2015). 

 

4.CONCLUSÕES  

 

Diante do inventário realizado conclui-se que a quantidade e a diversidade de árvores 

cultivadas nas vias públicas da cidade de Belém é baixa, onde algumas avenidas apontam a 

necessidade de um planejamento da arborização objetivando o plantio de outras espécies que 

apresentem o sistema radicular pouco agressivo e o crescimento moderado, pois a espécie com 

maior frequência (mangueira) tem causado inúmeros danos, além de transtornos no trânsito 

ocasionado pelo tombamento das mesmas devido à ausência de práticas de manejo. Recomenda-

se que a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) realize e incentive os moradores a praticar ações 

de manutenção e conservação das mesmas. 
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RESUMO 

 

A Teca (Tectona grandis Linn. F.) é uma planta de origem asiática cultivada no Brasil, de grande 

interesse econômico no mercado madeireiro internacional. O objetivo do presente trabalho é 

registrar a nova ocorrência da ferrugem da Teca para o Estado do Pará. Foram observados 

sintomas de ferrugens em folhas de Teca, no município de Belém (PA), no período de março de 

2012 a novembro de 2013. Análises das microestruturas fúngicas sob microscópio óptico 

confirmaram a presença de uredínios com paráfises e urediniósporos de Olivea neotectonae (T.S. 

Ramakr. & K. Ramakr) Salazar-Yepes, fungo da ordem Pucciniales. Com a evolução dos 

sintomas foi observado a intensa desfolha das plantas, o que pode contribuir para a redução da 

taxa fotossintética do vegetal. Este é o primeiro registro de O. neotectonae sobre Teca no Estado 

do Pará. São apresentadas a descrição, ilustrações, comentários taxonômicos e distribuição 

geográfica da ferrugem. 

 

Palavras-chave: Fungos. Pucciniales. Tectona grandis. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

No mercado internacional de produtos madeireiros a Teca (Tectona grandis Linn. F.), 

tem boa aceitação devido a madeira ser de excelente qualidade, estabilidade, resistência em 

relação ao peso, durabilidade e beleza (BONALDO et al. 2011). A madeira da espécie apresenta 

diversas finalidades, tais como: móveis para uso externo, construção naval, produtos esculpido 

para decoração interior e exterior, utensílios domésticos, e também é utilizada para áreas de 

reflorestamento (MALDONADO; LOUPPE, 1999). 

Esta espécie vegetal classificada na família Lamiaceae é originária do continente asiático 

e cultivada em várias regiões da África e das Américas (PELISSARI et al. 2014). No Brasil 

devido ser uma planta de interesse econômico, seu cultivo encontra-se em expansão, 

principalmente nas regiões Norte e Centro Oeste (HACKBARTH et al. 2014). 

A ferrugem na Teca, causada pelo fungo Olivea neotectonae (T.S. Ramakr. & K. 

Ramakr.)Buriticá& Salazar-Yepes, é um parasita obrigatório e especializado que pertence a 

ordem Pucciniales, família Chaconiaceae. Causa intensa desfolha nas plantas, contribuindo para a 

redução da taxa fotossintética e consequentemente compromete a produção da madeira. É uma 

espécie autoécia, e seu ciclo de vida é desconhecido (MASSOJA JUNIOR; KRUGNER, 2011; 

PIERI et al.2011). 

Segundo Hackbarthetet al. (2014) a ferrugem da Teca é uma doença que tem aparecido 

em diversas plantações comerciais ou naturais em diferentes partes do mundo. No Brasil a 

ferrugem da Teca foi relatada pela primeira vez como Olivea tectonae (T.S. Ramakrishnan & K. 

Ramakrishnan). J.L. Mulder & I.A.S. Gibson por Ferrari (2011), seguido por Bonaldo et al. 

(2011), citando coletas realizadas no Mato Grosso, porém esta espécie nomenclatural é um 

sinônimo de O. neotectonae. PIERI et al.( 2011), ampliaram as novas ocorrências de ferrugem 

sobre Teca para os Estados do Maranhão, São Paulo e Tocantins, além de apresentarem uma 

revisão taxonômica para O. neotectonae no Brasil. 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a nova ocorrência da ferrugem da Teca para 

o Estado do Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os espécimes foram observados e coletados na cidade de Belém (PA), na Ilha de 

Cotijuba e em área do Campus da Universidade Federal Rural da Amazônia (Belém), no período 

de março de 2012 a novembro de 2013. 

As coletas foram feitas pela observação das plantas com sintomas e sinais de ferrugens, 

como manchas foliares. Seguindo as técnicas de coleta e preservação citadas por Cummins e 

Hiratsuka (2003). As amostras de plantas coletadas foram prensadas e secas em estufa elétrica à 

temperatura entre 50-60ºC.  

Para a identificação da ferrugem, foi adotada a metodologia apresentada por Cummins e 

Hiratsuka (2003), que considera a determinação da família, gênero e espécie da planta 

hospedeira, análise das microestruturas dos fungos e literatura especializada. As manchas foliares 

foram observadas em estereomicroscópio, e a partir dos soros visualizados foram preparadas 

lâminas semipermanentes em solução de lactoglicerol e as microestruturas observadas em 

microscópio óptico (M.O), onde também foram realizadas medições e ilustrações (Figura 1). Para 

observação e ilustrações, em microscopia eletrônica de varredura (MEV) os métodos adotados 

foram os citados por França e Sotão (2009). Os sinônimos estão de acordo com o site Index 

Fungorum (2015) 

A identificação das plantas hospedeiras foi realizada com a colaboração de técnico em 

botânica do MPEG. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este é o primeiro registro da espécie no estado do Pará. Para a mesma são apresentadas 

descrições, ilustrações, comentários taxonômicos e distribuição geográfica. 

 

Olivea neotectonae (T.S. Ramakr. & K. Ramakr.) Buriticá& Salazar-Yepes, Revista Facultad 

Nacional de Agronomía Medellín 60 (1): 3652 (2007) 

= Chaconia tectonae T.S. Ramakr. & K. Ramakr., Indian Phytopath. 2: 19 (1949) 

= Olivea tectonae (T.S. Ramakr. & K. Ramakr.) J.L. Mulder, CMI Descriptions of Pathogenic 

Fungi and Bacteria37: no. 365 (1973) 
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= Tegillum neotectonae (Buriticá & Salazar-Yepes) Doweld, Index Fungorum 36: 1 (2013) 

= Tegillum tectonae (Racib.) Doweld, Index Fungorum36: 1 (2013) 

= Uredo tectonae Racib., Parasit. Alg. Pilze Java's (Jakarta) 1: 28 (1900) 

 

Anamorfo 

 

Uredo tectonae Racib., Parasitische algen und pilze Javas 1: 28, 1900. a"Olivea tectonae 

(Racib.) Thirum., Current Science 18: 178, 1949.  

Espermogônios e écios desconhecidos. Uredínios hipófilos, amarelos, pulverulentos, 

subepidermais, irrompentes, paráfises densas e marginais; paráfises cilíndricas, encurvadas, 27-

55 x 7-13µm, unidas na base, lisas, paredes engrossadas distalmente, hialinas. Urediniósporos 

pedicelados, subglobosos, globosos, obovóides a elipsóides, (19,5−) 20−23 (−26,5) x 

16,5−20,5µm; quando novos, apresentam conteúdo amarelo-alaranjado, e quando velhos são 

hialinos, parede 1 µm de espessura, hialina, uniformemente equinulada, poros germinativos 

obscuros. Télios não encontrados no material examinado. 

 

Material estudado: Brasil, Pará, Belém, Campus da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), sobre Tectona grandis Linn. F. (Lamiaceae): 30/III/2012, Brito, F. M.; 

Carmo, L. T.  (MG213445), 15/VI/2013; Oliveira, J. R. (MG213653), 12/XI/2013; Ilha de 

Cotijuba, sobre Tectona sp. Sotão, H.M.P.; Carmo, L.T.; Brito, F.M. (MG213649). Soro II. 

 

Distribuição geográfica: Índia, Paquistão, Taiwan, Austrália, China, Costa Rica, Cuba, 

Indonésia, Panamá, Tailândia, Vietnã, Japão (FARR;ROSSMAN, 2014), Colômbia (CÉSPEDES; 

YEPES, 2007), México (NAPPO, 2005 apud FERRARI, 2011) e Brasil (FERRARI, 2011). No 

Brasil, é registrada nos estados do Maranhão, Mato Grosso, São Paulo, Tocantins (BONALDO et 

al. 2011; PIERI et al. 2011). 

 

Comentários: A espécie é caracterizada por produzir urediniósporos de coloração 

laranja vivo, em preparações de material fresco, que se mostram hialinos quando secos. A parede 

dos urediniósporos apresenta equínulas uniformemente dispostas e pequenas. Ela caracteriza-se 
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também pela presença de poucas paráfises cilíndricas, encurvadas, hialinas, com parede distal 

espessa, organizadas em feixes. 

Soros téliais não foram observados no Brasil, entretanto, segundo Thirumalachar (1949) 

os teliósporos são formados tardiamente a partir dos uredínios, ou em soros independentes, 

subepidemais, de coloração amarela, com paráfises, sendo semelhantes às dos uredínios, 

inicialmente cobrindo os esporos; teliósporos são clavados, fusi-claviformes, sésseis, em grupos 

sobre células basais, com conteúdo amarelo alaranjado, 38−51 x 6−9 µm, com paredes hialinas, 

delgadas; quando maturos, estes esporos germinam intra-soro; promicélio externo, 4 células, 

originando basidiósporos globulares. 

Na revisão taxonômica apresentada por Pieri et al. (2011), foi discutido o nome 

específico desta espécie, pois havia na literatura dois nomes de teleomorfos para a mesma 

espécie, O. tectonae e Chaconia tectonae; estes autores adotam O. neotectonae (Ramakrishnan & 

Ramakrishnan) Buriticá & Salazar, como nome correto para descrever o patógeno em questão, 

pelo princípio III (da prioridade) do Código Internacional de Nomenclatura Botânica.  

Esta ferrugem ataca as folhas, produzindo na face superior (adaxial) manchas 

arredondadas evidentes amareladas, com os uredínios pulverulentos na face inferior (abaxial). O 

ataque induz a rápida secagem da folha, que acaba se enrolando unilateralmente, até chegar a 

desfolha da planta. As plantas ficam enfraquecidas e a produção de madeira é lenta e de baixa 

qualidade (CÉSPEDES; YEPES, 2007). 
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Figura 1.Olivea neotectonae: A – foco médio dos urediniósporos em M.O; B- Foco da superfície dos 

urediniósporos, em M.O; C- paráfises, em M.O; D – urediniósporo em MEV; E Folha de T. grandis 

parasitada por O. neotectonae.. 

 

 

Fonte: Autores (2014). 
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4. CONCLUSÕES  

 

O primeiro relato oficial da ferrugem da Teca (O. neotectonae) no Estado do Pará, 

amplia a distribuição geográfica do patógeno no Brasil. Por ser uma planta de interesse 

econômico, esta contribuição alerta os produtores e órgãos governamentais para um trabalho de 

prevenção e controle deste fungo nos plantios da região. 
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RESUMO 

 

Objeto de estudo: Estado Nutricional de Adolescentes. Formulação do problema: Nos países 

em desenvolvimento, devido à industrialização e à urbanização, a população passou a ter 

mudanças negativas no seu hábito alimentar. Como consequência, houve o aumento da 

prevalência do sobrepeso e obesidade e de alterações metabólicas. Dessa forma, os adolescentes 

formam um grupo de risco, trazendo então à necessidade de traçar estratégias de promoção à 

saúde e de prevenção de patologias para está população.Justificativa: O conhecimento do estado 

nutricional é relevante, pois proporcionará a comunidade científica um maior conhecimento sobre 

fatores que podem influenciar no estado nutricional destes adolescentes levando em consideração 

o estilo de vida e as condições socioeconômicas e demográficas. Objetivos: Identificar as 

características socioeconômicas e demográficas, estilo de vida e antropométricas de adolescentes 

atendidos em um ambulatório de Nutrição. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo e 

transversal, realizado com 217 prontuários de indivíduos de 10 a 19 anos, de ambos os sexos. 

Dados demográficos, socioeconômicos, de estilo de vida e antropométricos foram coletados dos 

prontuários. Resultados: Da amostra estudada, 61,8% era do sexo feminino e com faixa etária 

predominante de 10 a 14 anos (58,1%). Quanto à escolaridade, 58,3% frequentavam o ensino 

fundamental e em relação à renda, 50% apresentaram renda familiar de 1 salário mínimo. A 

maioria dos adolescentes não consumia bebida alcoólica (97,2%) e 59,8% eram sedentários. Dos 

adolescentes pesquisados 70,5% não possuíam algum tipo de patologia pregressa, mas dentre as 

patologias apresentadas pelos adolescentes 13,4% eram DCNT. Quanto ao IMC, 45,6% dos 

adolescentes possuíam excesso de peso e com relação a CC 55,6%, encontrava-se em risco para 

DCV. Conclusões: O sobrepeso e a obesidade parecem contribuir de maneira negativa sob o 

estado nutricional dos adolescentes, sendo necessárias políticas de promoção de saúde para essa 

população. 

 

Palavras-chave: Características socioeconômicas.Estado Nutricional. Adolescentes.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A adolescência é o período de transição entre a infância e a idade adulta, fase que se 

caracteriza pelo crescimento acelerado e mudanças físicas e psicológicas, assim como mudanças 

nos hábitos alimentares e estilo de vida (PRIORE, 2010). Nessa nova etapa os adolescentes 

começam a adquirir responsabilidades e independência, o que tem efeito sob os hábitos 

alimentares poucos saudáveis e na maioria das vezes são influenciados por valores sociais, 

familiares, financeiros e pela mídia (LEVY et al., 2010). 

Este ciclo de vida tem sido apontado como período estratégico de prevenção de doenças 

e promoção de saúde, pois muitas doenças que acontecem na idade adulta poderiam ter sido 

prevenidas na adolescência (SOUZA; ENES, 2013). 

Nos países em desenvolvimento, devido à industrialização e à urbanização, houve uma 

mudança no padrão alimentar das famílias. A população começou a consumir gorduras, açúcares, 

guloseimas e bebidas com baixo valor nutricional em excesso, diminuindo a ingestão de cereais 

integrais e os outros tipos de alimentos, como verduras, frutas e legumes (SODER et al., 2012). 

Como consequência dessas mudanças houve o aumento da prevalência do sobrepeso e da 

obesidade e de alterações metabólicas, como as carências nutricionais e resistência à insulina 

(PRIORE, 2010). 

Dessa forma, esses indivíduos formam um grupo de risco, trazendo então à necessidade 

de traçar estratégias de promoção à saúde e de prevenção de patologias para esta população. 

Eisenstein e Coelho (2004) relatam a importância dos adolescentes terem um acompanhamento 

dietético e que este deve ser estabelecido através de metas constituídas juntamente com o 

adolescente, por meio de uma linguagem compreensível e dinâmica. Somado a isso, ressalta-se as 

atividades nutricionais em grupo que podem permitir as trocas de ideias, facilitando a correção 

dos hábitos alimentares inadequados (BOTELHO et al., 2010).  

Mediante tal contexto, este estudo teve como objetivo identificar as características de 

adolescentes atendidos em um ambulatório de Nutrição, com descrição das características 

socioeconômicas e demográficas, estilo de vida e antropométricas, de modo a contribuir para o 

melhor planejamento da assistência nutricional.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Realizou-se um estudo retrospectivo e com coleta de dados secundária, em um 

ambulatório de nutrição de uma Clínica Escola vinculada a Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE), localizada em São Luís - MA. 

A população foi constituída por prontuários de adolescentes de 10 a 19 anos, atendidos 

no setor da nutrição que estavam devidamente preenchidos. A amostra foi de conveniência e 

compreendeu 217 prontuários de adolescentes, de ambos os sexos, que foram atendidos no 

período de janeiro 2010 a junho de 2015. Por se tratar de um estudo retrospectivo, envolvendo 

análise de prontuários foi solicitado dispensa do Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

(TCLE). 

Foram excluídos prontuários de adolescentes com algum tipo de limitação física que 

inviabilizasse aferição de medidas antropométricas, prontuários de pacientes portadores de algum 

tipo de deficiência mental, assim como os prontuários de gestantes adolescentes. 

A coleta de dados foi realizada no mês julho de 2015 através da busca retrospectiva dos 

prontuários de adolescentes. Utlizou-se as fichas de anamnese do adolescente, protocolo que é 

utilizado pelos profissionais que atendem no setor da Nutrição e foram analisados dados 

socioeconômicos e demográficos, estilo de vida e antropometricos. 

A análise descritiva das variáveis quantitativas foi apresentada por meio de médias e 

desvio padrão e as variáveis qualitativas foram descritas por frequências simples e percentuais. O 

presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital São Domingos, com 

parecer consubstanciado sob protocolo de número de 973.773/2015. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Foram pesquisados 217 prontuários de adolescentes, sendo 61,8% do sexo feminino, 

com idade de 10 a 14 anos (58,1%), a média de idade foi de 13,9 ± 2,8 anos, quanto a 

escolaridade, 58,3% dos adolescentes estavam no ensino fundamental e 54,8% dos pais tinham o 

ensino médio incompleto ou completo. Em relação à renda familiar, 50% recebiam um salário 

mínimo (Tabela 1).  
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tabela 1. características socioeconômicas e demográficas de adolescentes atendidos em ambulatório de 

nutrição de uma clínica escola em são luís - ma, 2015 

Variáveis n % 

Sexo    

Masculino 83 38,2 

Feminino 134 61,8 

Idade   

10 - 14 anos 126        58,1               

15 - 19 anos 91        41,9 

Escolaridade do adolescente   

Ensino fundamental 122 58,3 

Ensino médio 87 41,7 

Escolaridade dos pais   

Ensino fundamental 

incompleto e completo 

52                  31,3 

Ensino médio incompleto e 

completo 

91 54,8 

Ensino superior incompleto e 

completo 

23 13,9 

Renda   

1SM 103 50,0 

2 SM 61 29,8 

≥3 SM 42 20,2 

SM: Salário mínimo  

Fonte: Barbosa et al. (2015). 

 

Resultados semelhantes foram encontrados em estudo realizado por Gomes e Salles 

(2010), ao analisar o gênero da amostra estudada, no qual observou-se que houve maior procura 

de atendimento nutricional pelas mulheres (84%). Koehnlein et al. (2008) também relataram que 

a maioria dos pacientes entrevistados pertencia ao sexo feminino. Para Santos et al. (2012), a 

maior parte da procura de atendimento nutricional é do sexo feminino representando também 
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maior assiduidade nas consultas que o sexo masculino em todos os tipos de consultas 

relacionadas a saúde, independente da faixa etária. 

Com relação à escolaridade, 58,3% dos adolescentes desse estudo tinham escolaridade 

até o ensino fundamental. No estudo de Oliveira et al. (2008) foi analisado o grau de escolaridade 

dos pacientes também atendidos em uma clínica-escola e observaram que a maior parcela das 

pessoas apresentou ensino médio completo. A identificação do grau de escolaridade do paciente é 

fundamental para uma educação nutricional eficaz, dessa forma é possível individualizar o 

atendimento, com termos e conceitos para cada grau de escolaridade (OLIVEIRA; PEREIRA, 

2014). 

Com relação a escolaridade dos responsáveis, Leal et al. (2012) relatam que a falta de 

grau de instrução dos pais e a inserção das mulheres chefas de família no mercado de trabalho, 

facilitam a influência da mídia e de terceiros sob hábitos alimentares não saudáveis de crianças e 

adolescentes. 

Quanto a renda familiar, maior parte dos adolescentes referiram ter renda de 1SM 

assemelhando-se a pesquisa de Martins et al. (2014), um estudo representativo realizado no 

estado do Maranhão, que teve como objetivo verificar os alimentos consumidos por adolescentes, 

no qual 42,5% dos entrevistados afirmaram ter renda mensal familiar de 1 SM. Os pacientes aqui 

pesquisados são usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) o que pode justificar a baixa renda 

familiar; vale ressaltar que em um atendimento nutricional os dados de renda familiar são 

importantes devido à relação entre o poder aquisitivo e poder de compra de alimentos, este por 

muitas das vezes está comprometido devido à baixa renda. 

Verificou-se o estilo de vida dos adolescentes, os quais 97,2% não consumiam bebida 

alcóolica. Com relação à prática de atividade física, 59,8% relataram não praticar atividade física. 

Quanto às características clínicas, 29,5% possuíam alguma patologia, dentre essas 13,4% eram 

DCNT. Em relação ao funcionamento do intestino, 76,9% tinham o funcionamento normal 

(Tabela 2).  
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Tabela 2. Estilo de vida dos adolescentes atendidos em ambulatório de nutrição de uma clínica escola em 

São Luís - MA, 2015. 

Variáveis n % 

Álcool   

Não 209 97,2 

Sim 6 2,8 

Atividade física   

Não 128 59,8 

Sim 86 40,2 

Patologias    

Não  153 70,5 

Sim 64 29,5 

Tipo de patologia   

DCNT 29 13,4 

Gastrointestinais 15 6,9 

Outras 20 9,2 

Funcionamento do intestino   

Normal 165 76,9 

Constipado 52 23,1 

Fonte: Barbosa et al. (2015). 

 

Quanto ao uso de bebidas alcóolicas, o presente estudo corroborou com a pesquisa 

realizada por Paixão e Fernandes (2009) que encontraram 6,1% dos adolescentes consumiam 

bebida alcóolica. Assemelhando-se aos dados da pesquisa realizada por Caram e Lamazi (2012), 

na qual 7,9% dos adolescentes tinham o hábito de ingerir bebida alcoólica. 

Em relação à prática de atividade física, o presente estudo assemelha-se ao realizado por 

Melo et al. (2004), no município Porto Alegre - SC, que teve como objetivo de comparar duas 

estratégias de manejo a obesidade: prática ambulatorial e educação nutricional, e encontraram 

44,4% dos adolescentes praticantes de algum tipo de atividade física. Para Enes et al. (2009), a 

redução da prática de atividade física associada ao aumento das atividades de pouca intensidade 

exerce papel fundamental no ganho de peso dos adolescentes. 
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Ao se analisar as patologias que os adolescentes possuíam, dados semelhantes foi 

encontrado por Avozani e Spinelli (2014) no qual 94% dos adolescentes investigados não 

possuíam algum tipo patologia pregressa. No estudo de Bertin et al. (2010), 63% dos 

adolescentes também não tinham algum tipo de patologia. 

Em relação aos tipos de patologias apresentadas, resultado divergente foi encontrado por 

Tavares et al. (2014), em pesquisa realizada no município de Aliança – TO, com objetivo de 

identificar o sobrepeso e obesidade entre escolares, encontraram 4,5% de adolescentes com 

DCNT (obesidade) e por Avozani e Spinelli (2014), que encontraram 6% dos adolescentes com 

obesidade. Diferença também foi encontrada por Paixão e Fernandes (2009), no qual 4,5% dos 

adolescentes entrevistados apresentaram DCNT (hipertensão arterial). Essas divergências de 

resultados podem ser devido a esses estudos terem sido realizados em escolas e a presente 

pesquisa foi realizada em um ambulatório de nutrição no qual grande parte dos adolescentes 

procura pelo atendimento devido à presença de alguma patologia, sendo as que mais se destacam 

são as DCNT. 

As DCNT têm se tornado um objeto de grande preocupação em função da sua 

magnitude e elevado custo, dessa maneira o aumento das DCNT é um efeito negativo da 

globalização, que reflete uma vida sedentária e de maus hábitos alimentares (MALTA et al., 

2014). 

 Quanto ao funcionamento do intestino, o presente estudo corroborou com a pesquisa  

realizada por Ferreira et al. (2013), no município de Itaperuna – RJ, com objetivo de avaliar a 

constipação intestinal em crianças, e observaram que 80% dos crianças tinham o funcionamento 

do intestino normal. Entretanto resultado diferente foi encontrado por Melo (2011), em pesquisa 

realizada no município de Belo Horizonte-MG, que avaliou a interferência dos hábitos 

alimentares de crianças e adolescentes obesos com constipação crônica funcional, relataram que 

71,4% tinham constipação intestinal e precisavam fazer uso de laxativos. 

Verificaram-se as características antropométricas dos adolescentes, sendo a média do 

IMC/I de 22,5 ± 6,7 kg/m2 e a da CC de 77,3 ± 15 cm. Com relação ao IMC/I, 45,6% encontrava-

se com excesso de peso. Quanto à CC, 55,6% dos adolescentes estavam sem risco para DCV 

(Tabela 3).  
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Tabela 3. Característica antropométrica dos adolescentes atendidos em ambulatório de nutrição de uma 

clínica escola em São Luís – MA, 2015. 

 Masculino                     Feminino                             Total 

 N % n % n % 

IMC       

Desnutrição 13 44,8 16 55,2 29 13,4 

Eutrofia 30 33,7 59 66,3 89 41,0 

Sobrepeso 10 35,7 18 64,3 28 12,9 

Obesidade 30 42,3 41 57,7 71 32,7 

CC       

Sem risco 24 32,4 50 67,6 74 55,6 

Com risco 23 39 36 61 59 44,4 

IMC: Índice da massa corporal; CC: circunferência da cintura. 

Fonte: (BARBOSA et al., 2015). 

 

Quanto às características antropométricas, Pinto et al. (2010), em estudo realizado no 

município de Recife (PE), com objetivo de estimar a prevalência de obesidade abdominal 

segundo os parâmetros antropométricos e associação com a maturidade sexual em adolescentes 

escolares, encontraram resultados diferentes aos nossos achados, onde a prevalência de sobrepeso 

foi de15,9% e 4,5% de obesidade. 

Resultado divergente também foi encontrado por Dias et al (2013), que encontraram 

75% dos adolescentes eutróficos, 13,5% com sobrepeso e 9,6% com obesidade. Souza e Enes 

(2013), também encontraram resultados diferentes: 3,2% de adolescentes desnutridos, 58,4% 

eutróficos, 23,4% com sobrepeso e 14,9% obesos.  

Segundo Lourenço et al. (2011), a nutrição adequada nesta etapa da vida é essencial 

possibilitando aos adolescentes o crescimento e desenvolvimento adequado. Dessa maneira a 

avaliação do estado nutricional passa ser tarefa importante aos profissionais da área da saúde.  

Em pesquisa realizada por Beck et al. (2011), no município de Três de Maio-RS, com 

objetivo de determinar o poder preditivo de indicadores antropométricos e estabelecer seus 

pontos de corte, encontraram a média da CC de 74,5±7,9 para os meninos e 71,1±7,8 para as 

meninas, assemelhando-se ao encontrado no presente estudo. 
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Para Beck et al. (2011), a CC, identifica a gordura na região central do corpo, e tem sido 

amplamente utilizada para detecção de doenças cardiovasculares, além de ser considerada um 

bom indicador para o controle da pressão arterial, entre crianças e adolescentes. Além de ser uma 

medida associada à dislipidemia e a resistência à insulina (SOUZA et al., 2003). 

É provável que o alto percentual de sobrepeso e obesidade aqui encontrados bem como o 

elevado risco para doenças cardiovasculares seja pelo fato desta pesquisa ter sido realizada em 

um ambulatório de nutrição no qual a maioria dos indivíduos procura este serviço com o objetivo 

de perder peso. Santos et al. (2012) ressaltam que a maior parte dos pacientes buscam 

atendimento nutricional com fins de perda de peso ou tratamento de outras patologias. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

É notório o crescimento do sobrepeso e obesidade de maneira alarmante entre essa 

população, que pode ser atribuído aos hábitos alimentares inadequados e ao sedentarismo. 

Apesar de poucos adolescentes apresentarem patologias pregressas, há necessidade de 

um acompanhamento nutricional entre essa população, de maneira a orientar sobre uma 

alimentação saudável e adoção de uma dieta individualizada e equilibrada. 

Sendo assim, verifica-se que há necessidade de implementações de programas de 

prevenção primária, que visem a adoção de hábitos alimentares saudáveis e consequentemente a 

prevenção de futuras patologias, justificando a importância do acompanhamento nutricional 

desses adolescentes não só como forma de tratamento mas também como meio de educação 

nutricional, evitando possíveis danos à saúde dos adolescentes, além de promoção e uma melhor 

qualidade de vida. 
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RESUMO  

 

O presente estudo objetivou analisar a atuação do poder público em relação à gestão dos resíduos 

nos municípios de Barcarena e Marapanim; o primeiro apresenta um pólo industrial; o outro, não. 

Estes foram selecionados com o intuito de comparar estas realidades distintas quanto à gestão 

ambiental. A coleta de dados consistiu na aplicação de formulário estruturado aos secretários da 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Barcarena (SEMADE) e 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Marapanim (SEMMA), a fim de conhecer a 

legislação vigente sobre a gestão dos resíduos sólidos nos municípios, bem como o 

funcionamento dos sistemas de coleta, as ações de educação ambiental aos munícipes sobre a 

problemática e as dificuldades destes órgãos públicos em relação à gestão dos resíduos sólidos. 

Neste contexto, verificou-se que em ambos os municípios a gestão dos resíduos não ocorre com a 

devida obediência às legislações nacionais, nem há leis específicas efetivas locais. Os 

funcionários das secretarias realizam as atividades incumbidas de acordo com suas limitações, 

porém medidas para solucionar as dificuldades da gestão já se encontram em andamento. Sendo 

assim, torna-se necessário o desenvolvimento de estudos, principalmente onde ocorre intensa 

atividade industrial, articulação entre os segmentos sociais para regularização perante a legislação 

vigente para promover a educação ambiental junto à população. Ressalta-se que a reciclagem dos 

resíduos e/ou logística reversa poderiam ser alternativas para geração de renda para as famílias 

mais humildes e abrandar os impactos socioambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As tecnologias foram desenvolvidas para facilitar as atividades humanas, tornando-as 

mais simples e adaptáveis à medida que estes recursos tecnológicos foram sendo aprimorados 

(CANÇADO et al., 2012). Concomitantemente, a produção de resíduos aumentou principalmente 

a partir da intensificação do processo industrial aliado ao crescimento populacional e à 

consequente demanda insustentável por bens de consumo, com fundamentos numa política inerte 

ao seu descarte em detrimento ao ambiente (LEITE et al., 2004; JACOBI & BESEN, 2006; 

GUARNIEIRI, 2011), sobretudo, em relação aos produtos eletroeletrônicos – particularidade 

dentre os resíduos sólidos – que são vistos como geradores de graves danos desde a produção ao 

descarte (ANDRADE et al., 2010).  

Em particular, os resíduos eletroeletrônicos, amplamente necessários e populares, ao 

término da vida útil culminam no acúmulo de resíduos físicos, tais como: monitores, relógios, 

baterias, carcaças de celulares, eletrodomésticos, pois estes produtos são constantemente 

substituídos por outros atuais, mais do que realmente necessita, sob influência do consumismo 

incutido pela mídia. Estes produtos são formados por inúmeras substâncias tóxicas e materiais de 

difícil decomposição que podem influenciar negativamente no meio ambiente e ameaçar a saúde 

humana (JACOBI & BESEN, 2006; SANTOS & SOUZA, 2009; PADILHA et al., 2009; 

AGUIAR et al., 2010; SIQUEIRA & MARQUES, 2012; SILVA et al., 2013).  

Neste sentido, uma das grandes preocupações ambientais é a geração acentuada de 

resíduos sólidos por uma sociedade contemporânea e consumista (LEITE et al., 2004), onde estes 

materiais em condição de pós-consumo geralmente são descartados em vias impróprias, alguns, 

porém, retornam ao ciclo produtivo. Este aproveitamento, inclusive, pode minimizar os impactos 

da deposição incorreta destes resíduos e das perdas de potenciais matérias-primas secundárias 

propícias a uma reinserção no processo produtivo (SANTOS, 2014). 

Diante desta problemática, uma alternativa viável é o gerenciamento apropriado e eficaz 

dos resíduos sólidos, principalmente nas esferas municipais, onde não é efetivamente praticado 

em virtude da falta de legislação e fiscalização dos elos da cadeia: governo, indústrias, comércios 

e consumidores. Porém, sabe-se que, no Brasil, a dificuldade para o tratamento de resíduos de 

qualquer natureza ocorre em função da ausência de regulamentação delegislações específicas e de 

uma fiscalização rígida (SELPIS et al., 2012). Em contrapartida, a problemática mencionada 
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pode ser mitigada pelo planejamento e execução de programas de gestão, na forma de 

investimentos em indústrias de coleta, reciclagem e conscientização (ANDRADE et al., 2010).  

Neste cenário, cogitou-se em estudar duas realidades distintas: o município de Barcarena 

que apresenta um polo industrial de transformação mineral e o município de Marapanim, que não 

possui grandes indústrias instaladas. A partir desta análise, pretendeu-se contribuir com as 

pesquisas nesta linha e fomentar o debate entre os membros civis e políticos da sociedade sobre o 

tema abordado. Sendo assim, o presente estudo objetivou realizar um estudo acerca da atuação do 

poder público quanto à gestão dos resíduos sólidos nos municípios de Barcarena e Marapanim no 

estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

Este estudo compreendeu dois municípios paraenses: Barcarena, com uma área de 

1.316,2 km² aproximadamente, pertencente à Mesorregião Metropolitana de Belém e a 

Microrregião de Belém (01° 30’ 24” S e 48° 37’ 12” W) e Marapanim, pertencente à 

Mesorregião do Nordeste Paraense, Zona Fisiográfica da Microrregião do Salgado, que ocupa a 

área de 795,987 km2 (0° 43’52’’ S e 47° 41’54’’ W) (IBGE, 2014).  

Estes municípios foram selecionados levando em consideração a ausência e a presença 

do setor industrial nos mesmos, pois se sugere que a concentração industrial incute na produção e 

consumo de produtos e consequentemente grande descarte de resíduos, sendo o local onde o 

poder público deve atuar efetivamente.  

Neste contexto, o município de Barcarena concentra um pólo industrial de mineração, 

com várias indústrias, como: Alumínio Brasileiro S/A (ALBRAS), que beneficia alumínio 

primário e a Alumina do Norte do Brasil S/A (ALUNORTE), o qual contribuiu para aumentar o 

risco ambiental na área, pois a estrutura administrativa do município sofreu poucos avanços em 

relação à gestão ambiental (NASCIMENTO, 2010). Por outro lado, o atual município de 

Marapanim não apresenta em seu território nenhuma indústria, e as comunidades que o compõem 

praticam a pesca ou a agricultura itinerante, ambas as atividades de caráter familiar (FURTADO 

et al., 2006). 
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2.3 OBJETO DE ESTUDO 

 

O objeto deste estudo compreendeu os órgãos municipais de gestão ambiental: a 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (SEMADE) de Barcarena, cujo 

corpo técnico é composto por 18 (dezoito) profissionais que atuam efetivamente em atividades 

como o licenciamento e fiscalização de todos os empreendimentos passíveis deste tipo de ação na 

jurisdição do município, exceto em atividades de monitoramento ambiental; e a Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Marapanim, formada por 6 profissionais que atuam 

por meio da fiscalização apenas, pois o setor se encontra em inadimplência em relação à Política 

Municipal de Meio Ambiente e regularização da lei de criação da própria secretaria, a qual está 

em fase de planejamento. 

 

2.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este procedimento foi desenvolvido a partir da aplicação de um formulário estruturado a 

cada secretário dos departamentos supracitados, em dias do mês de julho de 2014. Este 

formulário era composto de perguntas objetivas e subjetivas, contemplando os seguintes tópicos:  

 as leis em vigor que regem a gestão de resíduos sólidos em cada município 

estudado; 

 o funcionamento do sistema de coleta de resíduos em cada município; 

 as ações de Educação Ambiental desenvolvidas pelos órgãos de gestão ambiental 

para a minimização da problemática em questão; 

 as dificuldades para consolidar a legislação inerente aos resíduos sólidos em 

âmbito municipal.  

Dados concretos sobre a temática estudada não foram requeridos nas secretarias, em 

virtude da rígida burocracia. Deste modo, consideraram-se apenas as informações verbais dos 

entrevistados, acreditando na seriedade e compromisso destes indivíduos.    

Os resultados obtidos foram analisados qualitativamente e descritos em forma textual, 

estabelecendo uma comparação entre as secretarias alvo do estudo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 LEGISLAÇÃO INERENTE À GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS 

ESTUDADOS 

 

Os municípios são responsáveis pela gestão dos resíduos sólidos e tendo em vista que a 

Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) incumbe à competência comum 

da união, dos estados, do Distrito Federal e das esferas municipais os assuntos relacionados à 

proteção do meio ambiente e ao combate à poluição, obteve-se que as leis que regem o destino 

final dos resíduos sólidos no município de Barcarena é o Código de Postura e a Lei Orgânica, 

enquanto que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos vinculado à Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) encontra-se em processo de licitação para a 

seleção/contratação de empresa especializada para finalizar o diagnóstico da situação atual e 

elaborar o orçamento para a implantação do plano. Já em Marapanim não ocorre nenhuma 

legislação que ordene a coleta e destinação apropriada dos resíduos sólidos. No entanto, a gestão 

atual da SEMMA coordena e elabora planos, ações e leis sobre o tema. Neste sentido, destaca-se 

o projeto de implantação do aterro sanitário e usina de tratamento de resíduos sólidos no km 50 

do município de Marapanim (em fase de planejamento), cujos consorciados serão os municípios 

de São João da Ponta, Curuçá, Terra Alta. Para tanto, cada município terá uma área de coleta na 

sede onde será feita a segregação de resíduos para posterior destinação final. 

Ressalta-se que o Plano Diretor Municipal (PDM) já está implantado em Barcarena, mas 

em processo de reformulação, enquanto que em Marapanim, encontra-se em fase de elaboração 

juntamente com a Política Municipal de Meio Ambiente. Este plano constitui o instrumento de 

planejamento e gestão de municípios e prefeituras, nos dias atuais considerado de importância 

inquestionável, pois atua principalmente em relação aos problemas territoriais por meio de 

etapas: elaboração de leituras técnicas e comunitárias para identificar, mapear e entender a 

situação do município; formular e pactuar propostas com perspectiva estratégica; definir 

instrumentos de viabilidades dos objetivos e estratégias municipais; e sistema de gestão e 

planejamento do município (BRASIL, 2004; REZENDE & ULTRAMARI, 2007). 

Em ambos os municípios não há legislação específica para a destinação e tratamento de 

resíduos de natureza eletroeletrônica, afinal no contexto nacional não existe ainda uma política 

que trate exclusivamente do tratamento do lixo eletroeletrônico, nem a Política Nacional de 
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Resíduos Sólidos sancionada em 2010 se refere diretamente aos REEs, necessitando ser 

implementada (ANDRADE et al., 2010; BACHI, 2013). Como não é realizada a coleta específica 

destes resíduos, os moradores locais geralmente misturam estes materiais com os domésticos, 

cuja destinação, por meio do setor de coleta de resíduos, será os lixões a céu aberto de cada 

município.  

Esta situação é preocupante, pois o ambiente e a população local estão propensos aos 

impactos socioambientais decorrentes desta ação indevida, como descreveu AGUIAR et al. 

(2010) em Mossoró-RN que o procedimento de coleta de resíduos domésticos e REEs é o 

mesmo, ambos encaminhados ao aterro sanitário precário da cidade, provendo um grande risco de 

contaminação edáfica, hídrica e atmosférica. Afinal, os lixões não possuem nenhum tipo de 

controle em relação à diversidade de materiais recebidos e às medidas de segurança necessárias 

contra a poluição ambiental (LEITE et al., 2004). Nestas condições de infraestrutura dos lixões, 

aterros controlados e sanitários inapropriados às substâncias tóxicas presentes nos REEs são 

lixiviadas juntamente com o chorume, além de ocupar espaço nos aterros e afins, os quais muitas 

vezes estão esgotando a sua capacidade de disposição de resíduos e não se configuram como uma 

forma de tratamento e/ou recuperação de materiais (CELERE et al., 2007; MIGUEZ, 2010; 

CARVALHO & XAVIER, 2014). 

Outros estudos, como o de SIQUEIRA & MARQUES (2012) e o de RIBEIRO & 

SILVA (2012), demonstraram, respectivamente, que ações (governamentais ou não) são pontuais 

e pouco divulgadas para minimizar os impactos negativos do descarte incorreto dos REEs, em 

Belo Horizonte e não há nenhum meio, plano ou ação para a solução desta problemática em 

Uruaçu. Além disso, poucas pesquisas desta natureza são realizadas em âmbito municipal e 

nacional, principalmente as que investiguem medidas empresariais para mitigar o impacto dos 

REEs, como a utilização de programas de logística reversa (LR) (SANTOS, 2014). 

 

3.2 FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NOS 

MUNICÍPIOS ESTUDADOS 

 

Atendo-se à coleta de resíduos sólidos em Barcarena, esta é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEMDUR), sendo realizada 

nos bairros urbanos, de quatro a cinco dias por semana, enquanto que na zona rural a frequência 
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de coleta diminui devido à distância das comunidades rurais em relação à sede municipal, porém, 

mais de 50% dos distritos do município são atendidos regularmente pelo serviço de coleta. Em 

Marapanim, a Secretaria Municipal de Obras é encarregada pela organização deste serviço diário 

de coleta de resíduos na cidade e comunidades mais próximas.  

Quanto à segregação de resíduos de acordo com as suas naturezas (domiciliares, 

comerciais, eletroeletrônicos, industriais, tecnológicos, urbanos, de construção civil, de serviços 

de saúde, de portos e aeroportos, nucleares) deve ser definida em legislações específicas e 

precisam de sistemas de coleta, tratamento e disposição final diferenciados (JACOBI & BESEN, 

2006). No entanto, nos municípios alvo do estudo está ocorrendo a articulação entre profissionais 

para melhoramento da gestão local de resíduos. 

Neste contexto, ressalta-se a importância da aplicação da logística reversa (LR), visando 

o recolhimento de produtos e gerenciamento dos mesmos até o descarte adequado. Esta proposta 

promove uma vida extra aos produtos, reduzindo a produção, resíduos, substâncias perigosas em 

REEs, material, energia consumida e a poluição no ciclo de extração de matérias-primas, 

fabricação e descarte/reciclagem (MIGUEZ, 2010). No entanto, este considerável passivo 

ambiental ainda é ignorado por grande parte dos fabricantes no Brasil além de demandar 

conhecimento e tecnologia para a efetiva gestão ambiental (CARVALHO & XAVIER, 2014). 

Desta forma, os órgãos públicos e empresas devem assumir suas responsabilidades para 

a eficácia do processo de gestão de resíduos. Sobre isto já existem resoluções que estabelecem a 

destinação final de baterias e pilhas por meio do Conselho Nacional do Meio Ambiente, como a 

resolução nº 257, de 30 de junho de 1999, que atribui aos fabricantes e distribuidores a 

responsabilidade pelo gerenciamento da coleta, classificação, transporte dos produtos descartados 

e pelo seu tratamento prévio (CONAMA, 1999). Neste contexto, verificou-se que nos municípios 

em questão não existe uma forma de articulação entre os setores públicos e privados, visando a 

resolução da problemática em questão. 

 

3.3 AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EXECUTADAS ENTRE A POPULAÇÃO PARA 

MINIMIZAR A PROBLEMÁTICA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Em relação às ações de Educação Ambiental destinadas à população sobre os resíduos 

sólidos, a SEMADE tem ofertado aos moradores locais palestras de Educação Ambiental de 
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acordo com as demandas, como por exemplo, nos bairros que apresentam recorrentes denúncias 

de queima de resíduos. Estes moradores são visitados, no intuito de instruí-los em relação aos 

riscos ambientais e como proceder corretamente na destinação dos resíduos em geral, situando-os 

sobre os horários de coletas. No entanto, as ações são muito específicas e pontuais nas 

localidades por meio de palestras, reuniões e entrega de panfletos. Por outro lado, a SEMMA, por 

enquanto, não adota medidas para a conscientização ambiental da população, mas pretende-se, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, utilizar a Educação Ambiental por meio dos 

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) para distribuir cartilhas sobre o assunto nas visitas 

domiciliares, e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) por meio da divulgação nas salas 

de aula.  

Neste caso, pode-se inferir que a falta de programas municipais que contemplem ações 

de gerenciamento e de Educação Ambiental capazes de suportar a demanda populacional em 

relação ao descarte dos resíduos sólidos contribui para o descarte inadequado desses materiais 

(BASTOS et al., 2011), associado à ausência de locais ou postos para coleta destes resíduos 

conforme identificado em estudos em Natal-RN (ANDRADE et al., 2010) e Ponta Grossa-PR 

(CELINSK et al., 2011). 

 

3.4 DIFICULDADES DE GESTÃO EM CADA SECRETARIA ALVO DE ESTUDO 

 

Quanto às dificuldades da gestão de resíduos mencionadas pelos gestores, destacam-se 

em Barcarena: a falta de políticas que regem a coleta e o reaproveitamento dos resíduos; a não 

finalização do Plano Gestor de Resíduos; a falta de coleta seletiva que favoreça a distinção dos 

resíduos eletroeletrônicos e o fato de que não existir nenhum estudo na região sobre 

reaproveitamento dos REES; em Marapanim o principal entrave é a conscientização dos 

consumidores e principalmente a não regularização do órgão perante a legislação, 

impossibilitando-o de contratar empresas que auxiliem na gestão de resíduos do município. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A gestão de resíduos sólidos em ambos os municípios estudados ocorre por meio de 

ações limitadas e pontuais, não correspondendo devidamente à legislação vigente, em geral, por 
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razões burocráticas. A coleta de resíduos sólidos ocorre efetivamente nestes municípios, sem 

segregação de materiais, sendo destinados a lixões. No entanto, os gestores e suas equipes já 

estão se mobilizando para mitigar as dificuldades da gestão, atender as exigências da legislação 

nacional e realizar efetivamente as atividades afins à problemática dos resíduos sólidos nestes 

municípios.  

Sugerem-se que pesquisas aplicadas sejam desenvolvidas nos municípios, de modo 

particular, em Barcarena, por apresentar um polo industrial. Além disso, torna-se imprescindível 

a realização de parcerias entre os órgãos públicos, privados (quando possível) e a população para 

criar ações que possibilitem efetivar as políticas sobre o gerenciamento adequado dos resíduos 

sólidos, bem como atividades frequentes e eficazes que visem fomentar a conscientização da 

população por meio da Educação Ambiental. O processo de reciclagem dos resíduos e/ou 

logística reversa poderiam ser alternativas para gerar emprego e renda para as famílias mais 

humildes e mitigar os impactos socioambientais decorrentes. 
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RESUMO 

 

A Central de Abastecimento do Pará – CEASA, situada no Município de Belém enfrenta, muitos 

problemas decorrentes da grande quantidade de alimentos, tais como, frutas, verduras, hortaliças, 

desperdiçados dentro de seus domínios, resíduos sólidos esses denominados orgânicos, 

potencialmente aproveitáveis que são descartados todos os dias, além do convívio de situações 

como: acúmulo de lixo, bueiros entupidos, água suja e lama no local. O desperdício alimentar 

gera consequências desastrosas para a economia e principalmente para a sociedade; visto que, o 

cenário mundial, assim como o paraense, é marcado pela fome e miséria abundante. Diante do 

exposto, o presente Artigo tem como problema científico analisar de que forma os alimentos 

hortifrutigranjeiros desperdiçados na Ceasa, em Belém do Pará, podem ser reaproveitados. Este 

estudo está composto em quatro seções: 1- Refletir a sociedade de risco existente, 2- 

Compreender a metodologia utilizada a partir de uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de 

caso, cujo foco da pesquisa é a Central de Abastecimento do Pará. 3 - Entender o que é a CEASA 

e como o desperdício alimentar se faz presente nesse contexto e 4 - Provocar reflexões a respeito 

de possíveis alternativas para o problema. Na última seção, como conclusões, são propostas 

alternativas voltadas para sustentabilidade. 

 

Palavras-chave:Desperdício. Alimentos. Sustentabilidade. 

 

Área de interesse do simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A sociedade, em que os sujeitos se encontram inseridos, produtora de riscos, em especial 

os ambientais e tecnológicos de graves consequências, torna-se cada vez mais, reflexiva, mais 

autocrítica, e o conceito de risco passa a ocupar um papel estratégico para entender as 

características, os limites e as transformações do projeto histórico da modernidade (BECK, 

1997). A nova realidade globalizada da modernidade resulta em crescente incerteza, mutabilidade 

e reflexividade. 

Vive-se sobretudo ainda, desde a I Conferência da Nações Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, em Estocolmo (1972), uma emergência socioambiental, que sinaliza para a 

necessidade de compatibilizar as atividades humanas e o crescimento econômico com a 

manutenção ecossistêmica (VEIGA, 2007). A visibilidade da problemática ambiental tem 

contribuído para fazer emergir no cenário mundial, várias reflexões que colocam em destaque as 

formas de relações sociais, meio ambiente e produção. 

Considera-se que a sociedade pós-industrial, confronta-se com uma crise, que mais do 

que ecológica ou material, é uma crise de valores, do estilo de pensamento, dos imaginários 

sociais, dos pressupostos epistemológicos e do conhecimento que sustentaram a modernidade 

(BECK, 1997). Hoje, a sociedade caracteriza-se como pós-racional, no sentido de que se perdeu a 

certeza na razão instrumental, embora os riscos tenham sua origem na ordem instrumental da 

razão (TRISTÃO, 2005). 

Num contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente, e dos seus 

ecossistemas, destaca-se a prevalência da racionalidade cognitivo-instrumental que agravou a 

situação ambiental do planeta. Expandiu-se a ideia de dominação da natureza e do seu uso, 

ignorando a função do contexto num processo linear compartimentado e compartimentalizador do 

conhecimento e das práticas sociais (JACOBI, TRISTÃO E FRANCO, 2009). 

O desfio da crise ambiental não se resume a economizar a vida e a natureza, mais sim, 

de pensar e construir outra Economia. A construção de uma nova economia requer a construção 

do objeto do conhecimento pela junção de várias disciplinas, a incorporação dos saberes 

desconhecidos e subjugados, ignorados das externalidades econômicas que se transformam nas 
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condições de sustentabilidade do processo econômico e que constituem a complexidade 

ambiental (LEFF, 2010). 

Diante do paradigma da crise ambiental existente, marcada pelas frequentes agressões ao 

meio ambiente, como as queimadas, os lixos químicos domésticos, industriais e hospitalares, que 

são diariamente depositados no solo e nos rios de forma inadequada, sem o devido tratamento. O 

aumento do efeito estufa, o desmatamento desenfreado, a escassez de recursos hídricos, o 

aumento do consumismo exacerbado e da miséria humana, o desperdício alimentar também 

compõe essa crise ambiental existente. E se faz presente em um mundo, que contraditoriamente, 

ainda não foi capaz de alimentar todos os seus habitantes. Quando comparado a imensa 

capacidade de produzir alimentos, em praticamente todas as regiões do planeta, fica ainda mais 

contraditório. 

Enquanto sujeitos individuais e coletivos, é possível exigir práticas sustentáveis para a 

produção, comercialização e reaproveitamento dos alimentos. Segundo dados das Organizações 

das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), ano 2013, estima-se a perda de 1,3 

bilhão de toneladas de alimentos, ou seja, um terço do que é produzido no mundo. Isso reflete o 

desperdício também de águas, adubo, combustível e o esforço de milhares de trabalhadores para a 

produção desses alimentos. Ressalta-se ainda que quando vão para os aterros sanitários, esses 

alimentos produzem o gás metano, contribuindo para o aquecimento do planeta 

(http://issuu.com/ideiasnamesa/docs/revistaideiasnamesa1). 

Diante do exposto, o presente artigo busca refletir acerca dos alimentos 

hortifrutigranjeiros desperdiçados na CEASA, em Belém do Pará e pensar em alternativas 

possíveis para o reaproveitamento dos mesmos. 

 

2. METODOLOGIA: 

 

O objetivo desta pesquisa não está dado na realidade empírica, precisa ser construído 

pelo olhar sensível do pesquisador. Nesse sentido, pesquisar não significa simplesmente 

descrever o real, mas buscar compreender o movimento da realidade à luz de uma organização 

teórica (ARAÚJO, 2008). 

O presente trabalho caracteriza-se como uma Pesquisa Qualitativa, pois o cientista é ao 

mesmo tempo sujeito e o objeto de sua pesquisa e o desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. 
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O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou 

grande, o importante é que a mesma seja capaz de produzir novas informações (ARAÚJO, 2008).  

A pesquisa é do tipo Estudo de caso, pois trata-se de uma abordagem metodológica de 

investigação especialmente adequada quando procura-se compreender, explorar ou descrever 

acontecimentos e contextos complexos, nos quais estão simultaneamente envolvidos 

diversos fatores. 

O foco da pesquisa é a CEASA – PA (Centrais de Abastecimento do Pará), localizada no 

município de Belém, uma vez que este espaço, por se tratar de um centro de distribuição de 

hortifrutigranjeiros para comercialização, os itens que não estão em perfeitas condições para 

venda nos centros comerciais são descartados, mesmo que ainda possam ser consumidos. 

Os procedimentos metodológicos contemplam técnicas de coleta de dados como: 

pesquisa bibliográfica, levantamento e análise de documentos que retratem acerca do 

desperdício de alimentos, no contexto brasileiro e paraense, no que se refere as Centrais de 

Abastecimento e a observação participante. Por fim é feita análise dos dados observados e 

coletados. 

 

3. ALGUMAS DISCUSSÕES: A CEASA E SEUS ASPECTOS CONCEITUAIS, 

CARACTERÍSTICAS E DESPERDÍCIOS  

 

As CEASAS (Centrais Estaduais de Abastecimentos) foram criadas pelo Governo 

Federal Brasileiro na década de 60 com o intuito de solucionar o problema no sistema de 

comercialização de produtos hortifrutigranjeiros em todo território nacional. 

São empresas estatais ou de capital misto cujo objetivo é a promoção, desenvolvimento, 

regulação, dinamização, organização e comercialização da hortifruticultura a nível de atacado em 

uma determinada região. Essas Centrais de Abastecimento alugam seus armazéns, conhecidos 

como boxes, para empresas privadas que comercializam seus produtos diretamente com o 

consumidor final (Vilela, 2003). 

O funcionamento da CEASA caracteriza-se pela participação efetiva de 3 agentes 

principais: 1-comerciantes; que são as empresas privadas que alugam os boxes com o objetivo de 

comercializar e armazenar os produtos. 2- produtores (fornecedores); são os interessados em 

comercializar seus produtos na CEASA através do envio de cargas aos comerciantes e 3- 
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compradores (varejistas); qualquer pessoa ou empresa pode comprar na CEASA, pois o acesso ao 

local é livre. Entretanto, a CEASA é destinada a venda no atacado, sendo que as quantidades 

mínimas de compra são estabelecidas em volumes de atacado. Quanto maior o volume a ser 

comprado, maior a capacidade de negociação de preços (Vilela, 2003). 

No Brasil estima-se que 2% dos 18 milhões de toneladas de alimentos comercializados 

nos 70 postos de CEASAS (Centrais de Estado de Abastecimento) do país são desperdiçados no 

processo de comercialização ainda nas Centrais de Abastecimento. Isso equivale a 360 mil 

toneladas de alimentos desperdiçados por ano (http://issuu.com/ideiasnamesa/docs/revistaidei-

asnamesa1). 

 

Figura 1. Alimentos desperdiçados na CEASA -PA 

 

Fonte: Os autores (2015) 

 

No Pará esses dados também são preocupantes, pois no ano de 2013 cerca de 60 toneladas 

de alimentos foram parar diariamente no lixo. 

(http://www.ceasa.pa.gov.br/search/node/desperdicio). 
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Figura 2. Desperdício de alimentos na CEASA -PA 

 

Fonte: Os autores (2015) 

Os caminhos do desperdício são vários: desde a fase da produção; seja por problemas 

meteorológicos ou infestações biológicas na colheita, no transporte; as longas distâncias 

percorridas entre as estradas brasileiras, locomoção essa feita com meios de transportes muitas 

vezes inadequados, abertos e sem controle de temperatura e recebimento das matérias-primas, 

onde os locais não são apropriados para armazenamento, manuseio ou descarte do produto 

corretamente (http://issuu.com/ideiasnamesa/docs/revistaideiasnamesa1). 

 

Figura 3. CEASA -PA 

 

Fonte: Os autores (2015) 

 

Avalia-se-que no Pará, do total de desperdício de alimentos, 10% ocorre durante a 

colheita; 50% no manuseio e transporte dos alimentos; 30% nas centrais de abastecimento e os 

últimos 10% ficam diluídos entre os supermercados e consumidores, representando valores entre 

7,5 a 10 milhões de toneladas por ano no desperdício de alimentos 

(http://www.ceasa.pa.gov.br/search/node/desperdicio). 
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Figura 4.Desperdício de alimentos na CEASA -PA 

 

Fonte: Os autores (2015) 

 

O nível das perdas alimentares nas cadeias produtivas e do desperdício existente nas 

etapas de comercialização no modelo produtivo predominante contrasta com importante parcela 

da população que se encontra em situação de insegurança alimentar. Neste sentido, a discussão 

sobre iniciativas que reduzem as perdas dos produtos alimentícios, particularmente na etapa de 

distribuição, e que facilitam o acesso aos alimentos às pessoas em situação de vulnerabilidade 

social, torna-se extremamente relevante. 

A distribuição de alimentos é reconhecidamente desigual no mundo, afetando de forma 

relevante os padrões de consumo de uma população. São evidentes as diferenças na distribuição 

de alimentos nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, fato que deixa claro a relevância 

do fator político econômico, assim como as diferenças dentro do próprio país. Nos países 

desenvolvidos há uma abastada oferta de alimentos; porém, o consumo sob o ponto de vista 

nutricional, nem sempre é adequado, podendo ocorrer excessos. Ao mesmo tempo, as populações 

dos países em desenvolvimento convivem com a escassez de alimentos e não dispõem de 

recursos educativos, ambientais e até financeiros para obtenção dos mesmos, tendo como 

consequência a fome e/ou subnutrição (PEKKANIVEW, 1975). 

Conferências internacionais realizadas nas últimas décadas, cujo anseio central foi por 

fim a pobreza, revelaram como todos os problemas primários da humanidade estão inter-

relacionados: crescimento econômico, meio ambiente, desperdício de alimentos, urbanização, 

cuidados com as crianças, desenvolvimento econômico (Silva, 2010). 
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Os seres humanos partindo da sua cotidianidade desarmonizadora, devem ser atores da 

harmonia ambiental através do uso mais humanos de seus recursos, preocupando-se em levantar 

soluções que estão ao alcance de todos e que estão fortemente marcadas por ações de 

sobrevivência e voltadas para uma melhor qualidade de vida. Trata-se de saber vincular os 

problemas socioambientais e suas soluções com a vida cotidiana e com a busca das relações 

harmônicas (GUTIÉRREZ & PRADO, 2013). 

Diante dessas perspectivas, ressalta-se que a construção da sustentabilidade é embasada 

por uma racionalidade ambiental, que emerge em um campo conflituoso de interesses e 

concepções diversas, que põe em jogo uma disputa sobre os sentidos da sustentabilidade, 

problematizando o lugar do conhecimento, do saber e da ética na construção de um futuro 

sustentável, onde o saber ambiental questiona a relação do conhecimento com a objetividade, do 

ser com o saber e do ser com o outro (SILVA, 2010). 

 

4. ALGUMAS CONCLUSÕES:  

 

Combater o desperdício de alimentos não é apenas uma questão de consciência 

humanitária, mais sim, uma questão de sobrevivência. O primeiro dos direitos humanos é o 

direito à vida, uma vez que pressupõe a garantia da própria existência.  

 

Figura 5.Pessoas, na CEASA-PA, separando de alimentos que possam ser reaproveitados 

 

Fonte: Os autores (2015) 
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Para que o ser humano permaneça vivo e que seu corpo e sua mente se desenvolvam de 

forma saudável, o acesso a uma alimentação adequada, a uma quantidade regular de calorias e 

nutrientes são fundamentais.  

Acerca disso a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu Art. 25 cita que: 

 

1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à sua 

família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao 

alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 

direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na velhice ou 

noutros casos de perda de meios de subsistência por circunstâncias independentes da sua 

vontade.  

 

Desta forma, diante do que foi exposto, quais alternativas possíveis para pensar a 

sustentabilidade acerca do desperdício de alimentos num ambiente como a CEASA-PA? É 

relevante que se reflita na proposição de um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Orgânicos nesses espaços, Plano esse que contemple as seguintes ações: 1- Implantação de 

práticas de Educação Ambiental para todos os que trabalham diariamente e residem nas 

proximidades das centrais de abastecimento; 2- Melhoria na eficiência do gerenciamento dos 

alimentos, visando reduzir os desperdícios; 3- Antes de ficarem impróprios para o consumo 

humano, pensar em formas e estratégias de reutilização e distribuição desses alimentos; 4- 

Desenvolver a reciclagem das embalagens e 5- Utilização de biodigestores:os resíduos orgânicos 

poderiam ser tratados em biodigestores para a produção de biogás e posterior energia térmica e 

elétrica como acontece em países desenvolvidos. Essa energia poderia servir para abastecer toda 

a CEASA incluindo suas câmaras frigoríficas. 

Pensar em estratégias para o gerenciamento de resíduos de uma CEASA significa 

apontar alternativas baseadas em sustentabilidade, isto é, pensar na tríade: economia - sociedade - 

meio ambiente. A população que hoje habita o planeta Terra deve atender suas necessidades sem, 

contudo, prejudicar que as populações futuras também atendam suas próprias necessidades. 

Por fim, nesse processo, as pessoas são os principais agentes e beneficiários, isto é, é 

preciso que haja um diálogo entre as diversas políticas públicas afim de que se busque a redução 

da pobreza, possibilite o acesso ao consumo, a democracia, a prática dos direitos humanos, a 

participação. Combater o desperdiço alimentar, em suma, significa propor ações de equidade, 
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justiça e inclusão social, crescimento de renda, satisfação das diversificadas necessidades 

humanas e participação das pessoas em ações que envolvam suas próprias vidas em prol do bem-

estar social de todos. 
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RESUMO  

 

Delonix regia (Bojerex Hook) Raf conhecida como flamboyant pertence à família das 

leguminosas, é uma espécie ornamental exótica adaptada no Brasil. Esta se propaga 

exclusivamente por sementes, assim, apresenta dificuldade ao tratar de sua propagação para o 

cultivo e produção de mudas devido possuir impermeabilidade do tegumento – Dormência, que 

implica diretamente na qualidade e desenvolvimento da muda. Deste modo, o trabalho objetivou 

avaliar a eficiência de diferentes tratamentos utilizados para a quebra de dormência tegumentar 

de sementes de flamboyant, e apontar qual destes possuiu melhor taxa germinativa e se influi no 

desenvolvimento e qualidade. As sementes foram coletadas manualmente e aleatoriamente das 

árvores na Praça Célio Miranda localizada na região central do município de Paragominas-PA, as 

sementes foram selecionadas visualmente, caracterizando-as quanto ao aspecto saudável, 

posteriormente foram submetidas a tratamentos para quebra de dormência. O delineamento 

experimental foi em blocos ao acaso, consistindo em cinco tratamentos, com quatro repetições de 

25 sementes cada, totalizando-se 500, e os parâmetros morfológicos utilizados para o presente 

estudo são características físicas. Na análise germinativa o tratamento que destacou-se com a 

melhor taxa de germinação foi Escarificação mecânica com atrito no cimento; no que refere ao 

IVG o melhor resultado foi do tratamento de Escarificação em água quente em 80°c; em relação a 

qualidade das mudas o tratamento testemunha foi o único que não apresentou o IQD conforme o 

estabelecido como bom indicador de qualidade, ressaltando que os demais tratamentos obtiveram 

resultados acima do mínimo instituído. Portanto, através das análises o tratamento que 

demonstrou melhor aptidão para ser usado em grande escala foi o de Escarificação mecânica sem 

água, pois este no período de desenvolvimento apresentou maior resistência aos fatores naturais. 

 

Palavras-chave: tratamentos. Mudas. Flamboyant. 
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1. INTRODUÇÃO  

Delonix regia (Bojerex Hook) Raf conhecida como flamboyant pertence à família 

fabacea, é uma espécie ornamental exótica adaptada no Brasil, sendo muito utilizada para 

arborização devido as suas belíssimas flores, sua altura média alcança cerca de 7 a 10m com 

sistema radicular superficial, desta forma, o seu plantio é recomendado em lugares com grandes 

espaços como praças e parques (ARALDI et al, 2011). 

O flamboyant se propaga exclusivamente por sementes e também apresentam dificuldades 

na germinação devido à impermeabilidade do tegumento, chamada de dormência exógena que 

impede a semente temporariamente de retomar ao seu crescimento (MISSIO et al, 2011). 

A dormência é um mecanismo de evolução das espécies vegetais que favorecem a sua 

perpetuação nos ambientes que se encontra, entretanto, a dormência possui a desvantagem ao 

tratar do empecilho de propagação para fins de cultivo e produção de mudas, pois sementes que 

apresentam essa característica fisiológica possui um lento e desuniforme crescimento sendo 

necessários tratamentos que tornem o processo mais rápido e uniforme que é o caso comum em 

sementes da espécie de flamboyant que serão tratados neste trabalho ( BOLOGNEZ , 2012). 

Portanto, o objetivo foi avaliar a eficiência de diferentes tratamentos utilizados para a 

quebra de dormência tegumentar de sementes de flamboyant, apresentando qual das 

metodologias aplicadas possuiu melhor taxa germinativa para a espécie e se os tratamentos 

influenciaram no desenvolvimento e qualidade das mudas. 

 

2. METODOLOGIA  

O experimento foi efetuado em parceria com o viveiro comercial Dacko situado na 

BR010, km 15 no município de Paragominas-PA, apresentando as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude 02 ° 53 ' 40, 0656 "S, Longitude 47 ° 25 ' 58,4671 "W (IBGE, 2011), onde 

o estudo foi realizado no laboratório de multiuso de Engenharia Florestal, da Universidade do 

Estado do Pará – Campus - VI (PA 125, Angelim) Paragominas – PA, apresentando as seguintes 
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coordenadas geográficas: Latitude 02 ° 53 ' 40, 0656 "S e Longitude 47 ° 25 ' 58,4671 "W (IBGE, 

2011). 

As sementes foram coletadas manualmente e aleatoriamente no município de 

Paragominas, as coletas ocorreram quando as vagens encontravam-se secas iniciando o processo 

de separação, as sementes não se encontravam ligadas ao hilo, certificando-se que estavam em 

seu estado de maturação completo. 

Em virtude do procedimento de coleta ter sido obtido diretamente das árvores, foi 

necessário selecionar visualmente as sementes, caracterizando-as quanto ao aspecto saudável, 

posteriormente foram submetidas a tratamentos para quebra de dormência.  

O delineamento experimental foi em blocos ao acaso, consistindo em cinco tratamentos, 

com quatro repetições de 25 sementes cada, totalizando-se 500, enquanto que para análise de 

qualidade utilizou-se 10 mudas de cada tratamento, sendo no total 50. Os tratamentos testados 

foram: T1 - Testemunha; T2 - Escarificação mecânica + 24 horas em água; T3 - Escarificação 

mecânica; T4 - Submersão à temperatura de 80ºC permanecendo imersas por 24 horas; T5 - 

Escarificação mecânica no cimento. 

As sementes foram postas em tubetes, adotando proporção 1:1, possuindo volume de 

100ml com uma abertura cilíndrica no fundo de 1cm de formato cônico em bandejas plásticas. O 

substrato empregado para a germinação da espécie consistiu em fibra de coco, estrume de gado, 

casca de arroz carbonizada e vermiculita. A irrigação era realizada três vezes ao dia por dez 

minutos, com o sistema de aspersão fornecendo quantidade de água necessárias as mudas. 

Foram consideradas germinadas as plântulas que emitiram a radícula, conforme a Regra 

de Análise de Sementes (Brasil, 1992). As avaliações a partir do terceiro dia após a semeadura, 

sendo realizadas as demais avaliações a cada três dias durante 30 dias. O índice de velocidade de 

emergência (IVE) foi determinado de acordo com a metodologia empregada por Maguire (1962). 

Para a porcentagem de sementes germinadas, utilizou-se o critério da análise dos números de 

sementes germinadas, retirando suas médias e aplicando regra de três para cada tratamento. 

Segundo Gomes e Paiva (2006), os parâmetros morfológicos utilizados para o presente 

estudo se caracterizam como bons indicadores na qualidade das mudas. Para a análise foram 

utilizados: a altura da parte aérea (H), diâmetro do coleto (DC), peso da matéria seca total 

(PMST), a relação entre a altura da parte aérea e o diâmetro do coleto (RHDC), relação entre a 

altura da parte aérea e o peso da matéria seca da parte aérea (RHPMSPA), relação entre o peso de 
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matéria seca da parte aérea e o peso de matéria seca das raízes (RPPAR), e o índice de qualidade 

de Dickson (IQD). 

Para obtenção dos parâmetros matéria seca, houve a separação da raiz e da parte aérea, a 

primeira foi lavada em água corrente sobre peneira, posteriormente tanto raiz e parte aérea foram 

postas em sacos de papel, identificadas e acondicionadas na estufa com circulação de ar por 48h a 

temperatura de 65ºC, após as amostras foram pesadas em uma balança analítica de precisão.  

Os dados foram submetidos à análise experimental do tipo Delineamento Inteiramente 

Casualizado (DIC), os resultados obtidos foram avaliados através da análise de variância a um 

nível de significância de 1% e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

significância, através do programa estatístico Assistat 7.7 beta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 ANÁLISES GERMINATIVAS 

Os resultados médios de porcentagem total de sementes germinadas de flamboyant, após 

os seus tratamentos pré - germinativos estão demonstrados na tabela 01, onde o tratamento de 

escarificação mecânica atrito no cimento apresentou maior taxa germinativa que equivale à  85%. 

Utilizando tratamentos similares, Bolognez (2012) trabalhando com sementes de flamboyant 

destaca o percentual para a escarificação mecânica seguindo-se pelo aquecimento de água até 

90ºC e posteriormente a imersão das sementes deixando-as esfriar até a temperatura ambiente, 

germinando 63%, deste modo, acentuando o fato que não houve uma diferenciação entre estes 

percentualmente. 

No prólogo de Lucena et al (2006), as sementes do flamboyant foram submetidas a testes 

de quebra de dormência, onde constatou que dentre os procedimentos adotados a escarificação 

das sementes na região dorsal promoveu a maior porcentagem de germinação (46,6%). Zwirtes et 

al (2013), também assegura que a escarificação mecânica proporcionou melhor resultado para a 

quebra de dormência. 
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 Tabela1: Resultados referentes às médias das sementes germinadas em cada tratamento 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

A escarificação com água em 24h obteve um índice mais elevado quando comparado 

com a testemunha sendo 83%, se assemelhando com a escarificação mecânica sem água, a qual 

as sementes submetidas à temperatura de 80ºc alcançaram 79% e o atrito no cimento que teve o 

maior índice alcançado 85%. Esta porcentagem é essencial na hora de calcular quantas sementes 

serão semeadas alcançando a quantidade de mudas desejadas para o plantio. Portanto, essa 

informação é necessária no período da comercialização das sementes. 

Para realização do teste de vigor empregou-se o índice de velocidade de germinação 

(IVG), sendo que o tratamento que obteve maior valor apresentou maior rapidez no processo 

germinativo, demonstrado na tabela 2. Com relação ao IVG, o tratamento em água quente a 80° 

C, teve o maior valor, em relação aos demais tratamentos, visto que apresentou 26,88 % no índice 

de velocidade germinativa. 

                    Tabela 2: O índice de velocidade de germinação de cada tratamento 

ÍNDICE DE VELOCIDADE DE GERMINAÇÃO 

TRATAMENTO IVG (%) 

TESTEMUNHA 6,66  

E. M. COM ÁGUA 24H 20 

E. M. SEM ÁGUA 19,5 

E. M. ÁGUA QUENTE 80°C 26,88 

E. M. COM ATRITO CIMENTO  21,41 

PORCENTAGEM DAS SEMENTES GERMINADAS 

TRATAMENTO PORCENTAGEM (%) 

TESTEMUNHA 77 

E. M. COM ÁGUA 24H 83 

E. M. SEM ÁGUA 83 

E. M. ÁGUA QUENTE 80°C 79 

E. M. COM ATRITO CIMENTO  85 
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Fonte: Autores (2015). 

3.2 ANÁLISE DE QUALIDADE 

3.2.1 ALTURA DA PARTE AÉREA 

As alturas das plantas dos diferentes tratamentos apresentaram um desenvolvimento 

mediano, sendo que, algumas mudas no campo obtiveram crescimento rápido e outros lentos, 

representadas na figura 1 as médias das alturas de cada tratamento durante o período de 50 dias 

após a semeadura. Pois nesse período às mudas estarem em processo de adaptação ao meio, 

para o futuro plantio definitivo no campo, tendo contato com diversos fatores como 

temperatura, clima, umidade e ações bióticas. 

Figura 1: Análise das médias da Altura da parte aérea de Delonix regia (Bojerex Hook) Raf. 

 
 Fonte: Autores (2015). 

3.2.2 Diâmetro do coleto 

Segundo Almeida et al, (2014) o diâmetro do coleto é um bom indicador para o padrão 

de qualidade de mudas como demonstrado na figura 2, tanto que se as mudas apresentarem 

diâmetro de coleto pequeno e altura elevada, estas são consideradas de qualidades inferiores. 
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Figura 2: Análise das médias do Diâmetro do coleto de Delonix regia (Bojerex Hook) Raf. 

 

 

                Fonte: Autores (2015). 

Durante os períodos de 15 a 35 dias os parâmetros de escarificação mecânica sem água e 

o com água + 24 h apresentaram médias semelhantes, no período de 50 dias os tratamentos que 

apresentaram o maior índice de desenvolvimento do coleto foram escarificação mecânica sem 

água e escarificação mecânica em água quente em 80°C. 

3.2.3 Peso da matéria seca total 

Segundo Rudek et al. (2013) afirmam que a realização do parâmetro peso seco total no 

ponto de vista operacional é de difícil exequibilidade, devido à rotina de um viveiro comercial, 

por necessitar de um laboratório para ser executado, por precisar destruir as mudas e pelo tempo 

exigido. Desta maneira, torna-se aplicável somente para condições experimentais e de pesquisa, 

onde através do teste de Turkey apresentou probabilidade significativa a 5%. 

Tabela 3: Demonstração do peso seco total pelo teste de turkey. 

PESO SECO TOTAL 

FV GL SQ QM F 

Tratamentos 4 1.73193 0.43298  4.1533 ** 

Resíduo 45 4.69130   0.10425 

Total 49 6.42323   

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01). 

 * significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01 =< p < .05) ns não significativo (p >= .05). 
 Fonte: Assistant 7.7 beta, (2015). 
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3.2.4 RELAÇÃO ENTRE ALTURA E DIAMETRO DO COLO 

Nesta obtem-se um indice de qualidade importante, no qual quanto menor o seu valor 

melhor será a sua qualidade, esse fator refletirá em seu sucesso quando a muda for estabelecida 

no campo. Na Tabela 4 estão expressos os resultados, onde não demostraram-se singficativos 

assim representados sequncialmente pela letra a ,esclarece que as medias obteram 

desenvolmineto semelhantes não influenciando na escolha qualitativa do tratamento. 

Tabela 4: demonstração das médias de cada tratamento na relação da altura e diâmetro do coleto.  

 Médias de 

tratamento 

1 5.47000 a 
2 5.75100 a 
3 6.01400 a 
4 5.47300 a 
5 5.47400 a 

                                          Fonte: Assistant 7.7 beta, (2015). 

3.2.5 RELAÇÃO MASSA SECA DA PARTE AÉREA E MASSA SECA DA RAIZ 

Esta relação infere no indice de qualidade de  mudas , sendo que quanto menor o seu 

valor, melhor é o seu desenvolvimento no sistema  radial, que apresenta   implicações diretas na 

sobrevivência da mesma no campo. Na tabela a seguir estão expressos os resultados. 

Tabela 5: demonstração das médias de cada tratamento na relação da altura e diâmetro do coleto. 

 Médias de 

tratamento                        

1 2.15800 a                         

2 2.28700 a                         

3 2.08400 a                         

4 2.09300 a                         

5 2.38800 a                         
                                           Fonte: Assistant 7.7 beta, (2015). 

Nesta análise os resultados não tiveram uma diferença significativa quando relacionado à 

massa seca da parte aérea e parte seca da raiz de cada tratamento. Baseadas nas variáveis altura 

da parte aérea, diâmetro à altura do colo, peso seco da parte aérea e do sistema radicular das 

mudas, Bertolini & Brun (2014) em estudos semelhantes constataram que, nos dois meses após a 
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semeadura, as mudas atingiram dimensões adequadas para o plantio (em torno de 25 cm de altura 

e 0,55 cm de diâmetro do colo). 

3.2.6 Índice Qualidade de Dickson 

O mesmo sendo um indicador bom em relação a qualidade de mudas é uma propriedade 

variável, pois  a sua utilização para o cálculo leva em consideração a robustez ( H/DC) e o 

equilibrio da distribuição da biomassa (MSPA/MSR) ponderando diversas caracteristicas  

morfológicas essenciais que influenciam de uma certa forma na sua qualidade, ou seja, o Indice 

varia em função da especie, do manejo, substrato entre outros. Segundo Gomes e Paiva (2006) 

quanto maior for o valor desse índice, melhor será o padrão de qualidade dessa espécie, sendo 

que, é estabelecido um valor mínimo de 0,20 como bom indicador para a qualidade de mudas. 

Desta forma os tratamentos que estão conforme o estabelecido pelos autores acima são os que 

passaram pelo processo de escarificação, onde o único que não se encontrou dentro dos padrões 

foi a Testemunha, como apresentado na figura abaixo. 

      

 Figura 4: Dados referentes ao índice de qualidade de Dickson. 
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4. CONCLUSÃO 

 

 Portanto, com bases nas análises o tratamento que demonstrou melhor aptidão para ser 

usado em grande escala foi o de Escarificação mecânica sem água, pois o mesmo durante as 

observações de seu desenvolvimento e os dados obtidos foi o que manifestou maior resistência 

aos fatores naturais como o excesso de vento e grande incidência de radiação solar. Em relação à 

qualidade das mudas o tratamento testemunha foi o único que não apresentou o IQD conforme o 

estabelecido como bom indicador de qualidade, ressaltando que os demais tratamentos obtiveram 

resultados acima do mínimo instituído. 
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RESUMO 

 

É incontestável a importância da educação como base para o desenvolvimento do indivíduo e da 

sociedade, entendendo-se como condição sine qua non para tal, a sinergia entre a educação 

formal e a não-formal para a construção e consolidação dos saberes. A Educação Ambiental com 

sua transversalidade e interdisciplinaridade transita livremente entre o formal e não-formal 

quando o assunto é educação, e nesse contexto as experiências propostas pelas corporações são 

de grande valia na formação e sensibilização do cidadão. Assim sendo, não é exagero questionar 

como vem sendo a participação das empresas públicas quando o assunto é Educação Ambiental 

de âmbito não-formal de educação? Com o objetivo de analisar como vem sendo a experiência 

relativa a execução do Programa Embrapa e Escola na Embrapa Amazônia Oriental foi aplicado 

um questionário ao gestor do programa, além disso, foi realizado um levantamento bibliográfico 

resultando em uma pesquisa descritiva qualitativa. A qual evidenciou a grande importância desse 

programa no compartilhamento de informações sobre hábitos saudáveis de alimentação e higiene, 

preservação ambiental e novas pesquisas desenvolvidas pela Embrapa. Em contraposição a isso, 

revelou-se a falta de um maior comprometimento pelo nível estratégico da empresa em todos os 

aspectos estrutural, financeiro e de pessoal. Espera-se que as empresas consigam sair, de fato, do 

discurso e passem a rumar para uma condição de real responsabilidade social corporativa que 

contribua diretamente para a formação de uma sociedade mais justa e fraterna na qual o meio 

ambiente ocupe papel de relevo. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Educação Não-formal; Embrapa 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Observa-se que ao longo da história da humanidade as nações que elegeram de maneira 

séria e responsável a educação como sendo uma de suas prioridades passaram a ocupar lugar de 

destaque frente àquelas que a renegaram a segundo plano. Países como Alemanha, Japão e Coreia 

do Sul são exemplos de educação como ferramenta transformadora da sociedade, isso se deu por 

meio da ampliação de seus investimentos a partir da segunda metade do século passado, 

resultando em um salto tecnológico e uma considerável melhoria em seus índices de 

desenvolvimento (AMARAL, 2008). 

Como todos os países são compostos pelo conjunto de seu povo, esses avanços 

percebidos com investimentos em educação, em última análise, podem caracterizar-se pelo maior 

acesso das pessoas aos direitos estabelecidos, pois como ressalta Gadotti (2005) a educação é um 

requisito impreterível para que se possa acessar, individual ou coletivamente, o conjunto de bens 

e serviços disponíveis na sociedade. Qualificando assim, a educação como um direito primeiro, o 

qual possibilita condições para que todo ser-humano venha a usufruir dos mais diversos direitos 

que compõem uma sociedade, sua importância está reconhecida e consagrada na Convenção dos 

Direitos da Infância das Nações Unidas (enfatizado nos artigos 28 e 29), além de comporem a 

legislação de praticamente todos os países. “Negar o acesso a esse direito é negar o acesso aos 

direitos humanos fundamentais. É um direito de cidadania, sempre proclamado como prioridade, 

mas nem sempre cumprido e garantido na prática” (GADOTTI, 2005).  

Pode-se afirmar, também, que a educação tem o papel de preparar o indivíduo para o 

desenvolvimento de suas atividades ao longo de sua existência, pressupondo que somente uma 

educação de forma continuada, durante todo o percurso de sua vida, pode propiciar base prática e 

teórica em diversos aspectos impostos por um mundo globalizado, não sendo suficiente à 

quantidade de conhecimento acumulado pelos seres humanos no começo de sua vida, exigindo 

das pessoas que aproveitem todas as oportunidades para atualizar, aprofundar e enriquecer estes 

primeiros conhecimentos, procurando compreender o mundo em mudança (CASCAIS; TERÁN, 

2011). 

Entendendo a educação como um processo permanente e contínuo, presume-se que a 

educação formal, por possuir vários aspectos estruturantes relativos a modo, espaço e tempo, não 

deva ser a única forma de se relacionar com os indivíduos. Para evidenciar isso basta observar 
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apenas uma dessas variáveis: o tempo. Na educação formal são estabelecidos momentos 

específicos para obtê-la, exigindo com isso que a sociedade utilize outras modalidades de 

educação para fazer parte dessa empreitada, cabendo então lançar mão da educação não formal e 

informal como complementaridade desse processo (CASCAIS; TERÁN, 2011). 

Para Paulo Freire (1989), é imperioso romper definitivamente com a concepção de que 

somente a escola é lugar para estudo, e que o saber presente fora de sua estrutura seja menor ou 

inferior. Sendo papel de todos os agentes envolvidos no processo educacional ressaltar que a 

educação ocorre nos mais diversos espaços, e isso não a faz inferior ou superior à educação 

escolar. A educação deve estar alicerçada em uma concepção crítica na qual o processo ensino-

aprendizagem resulte em formação cidadã que possibilite ao indivíduo ter clareza quanto à 

relevância de seu papel social. Dessa forma, 

“[...] é importante preparar o homem para isso por meio de uma educação autêntica: uma 

educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue. Isto obriga a uma revisão 

total e profunda dos sistemas tradicionais de educação, dos programas e dos métodos.” 

(FREIRE, 1979, p. 22). 

A educação formal, sozinha, dificilmente será capaz de suprir as necessidades de 

formação, exigindo a complementariedade da educação não-formal ao longo da vida dos 

indivíduos.  Gadotti (2005) busca caracterizar a educação formal como sendo possuidora de 

objetivos claros e específicos, embasada em uma diretriz educacional centralizada nacionalmente, 

curricular, hierárquica e burocrática, e é representada principalmente nas escolas e universidades. 

Já a educação não-formal não precisa necessariamente seguir um sistema sequencial e 

hierárquico de “progressão”, é menos burocrática, possui duração variável, podendo ou não ter a 

aprendizagem certificada. 

A socióloga Maria da Glória Gohn coaduna e complementa a caracterização de 

educação formal e não-formal feita pelo professor Mario Gadotti, e para distinguir os campos de 

educação Gohn (2006) idealizou uma matriz contendo seis questionamentos, os quais ao serem 

respondidos de forma direta tendem a facilitar a construção de uma definição sólida sobre o tema. 

Tais perguntas são: 

1. Quem é o educador? Quem educa é o agente do processo de construção do saber? 

2. Onde se educa? Qual é o espaço físico territorial onde transcorrem os atos e os 

processos educativos? 
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3. Como se educa? Em que situação, em qual contexto? 

4. Qual a finalidade ou objetivos de cada um dos campos de educação? 

5. Quais são os principais atributos de cada uma das modalidades educativas que 

estamos diferenciando? 

6. Quais são os resultados esperados em cada campo assinalado? 

 

De forma reduzida, o Quadro 1 – Diferença entre educação formal e não-formal – 

demonstra o pensamento de Gohn (2006) quanto a sua concepção os campos de educação. 

 

Quadro 1 – Diferença entre educação formal e não-formal 

 Educação Formal Educação Não-formal 

Quem é o 

educador

? 

Os professores O “outro”, aquele com quem interagimos 

ou nos integramos. 

Onde se 

educa? 

Nas instituições regulamentadas por 

lei, certificadoras, organizadas 

segundo diretrizes nacionais, as 

escolas. 

Fora das escolas, em locais informais, 

locais onde há processos interativos 

intencionais. 

Como se 

educa? 

Pressupõe ambientes normatizados, 

com regras e padrões 

comportamentais definidos 

previamente. 

Em ambientes e situações interativos 

construídos coletiva e intencionalmente, 

segundo diretrizes de dados grupos. 

Qual a 

finalidade 

ou 

objetivos? 

Ensino e aprendizagem de conteúdos 

historicamente sistematizados, 

normatizados por leis, visando 

formar o indivíduo como um cidadão 

ativo, desenvolver criatividade, 

percepção, motricidade, habilidades, 

competências, etc. 

A transmissão de informação e formação 

política e sociocultural com finalidade de 

abrir janelas de conhecimento sobre o 

mundo que circunda os indivíduos e suas 

relações sociais, baseando-se em 

princípios de igualdade e justiça social, 

fortalecendo o exercício da cidadania. 
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Quais são 

os 

principais 

atributos? 

Requer tempo, local específico, 

pessoal especializado, organização 

de vários tipos (inclusive a 

curricular), sistematização sequencial 

das atividades, disciplinamento, 

regulamentos e leis, órgãos 

superiores etc. Ela tem caráter 

metódico e, usualmente, divide-se 

por idade/classe de conhecimento. 

Não é organizada por séries, idade e 

conteúdos. Fundamenta-se no critério da 

solidariedade e identificação de interesses 

comuns e é parte do processo de 

construção da cidadania coletiva e 

pública do grupo. Desenvolve laços de 

pertencimento, ajudando na construção da 

identidade coletiva.  

Quais são 

os 

resultados 

esperados

? 

Que haja uma aprendizagem efetiva, 

além da certificação e titulação que 

capacitam os indivíduos a seguir para 

graus mais avançados. 

Os mais diversos, tais como: Construir e 

reconstruir uma concepção de mundo e 

sobre o mundo; formar para a 

adversidade da vida e aprender a ler e 

interpretar o mundo que os cerca. 

Fonte: Próprio autor, baseado em Gonh (2006) 

 

A educação não-formal não é, e não deve ser encarrada como a negação ou com 

contraposição à educação formal, pois elas possuem um papel de complementariedade. Como diz 

Paulo Freire (FREIRE, 1997:50) 

“Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que aprendemos ser possível ensinar, 

teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, 

nas praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que 

variados gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam 

cheios de significação.” 

Os legisladores brasileiros, no Art. 1º da Lei 9.795 de 27 de abril de 1999, definiram 

Educação Ambiental como “os 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”. Essa mesma legislação discorre sobre as possibilidades de suas ações e 

práticas ocorrerem em ambientes formais e não-formais de educação. 
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Ao se pensar a Educação Ambiental como um uma forma de educação não-formal, 

imagina-se essa educação dentro da teoria da “Práxis da Libertação” descrita por Freire (1979), a 

qual pressupõe uma ruptura com a lógica de opressão, dependência e marginalidade para que haja 

de fato uma educação que venha a “libertar” o indivíduo. 

Nesse sentido, a Educação Ambiental vem se consolidando como um instrumento 

transformador e gerador de pertencimento nos indivíduos (JACOBI, 2003). Segundo Loureiro 

(2003), para ser transformadora de realidades ela deve estar embasada em valores que 

privilegiem a sustentabilidade global, à justiça social e à preservação da vida, não podendo impor 

condutas de grupos dominantes ou hegemônicos, e tendo como embasamento a significância das 

ações de educação não-formal no tocante à Educação Ambiental que algumas organizações vêm 

incluindo em seus portfólios, ações, projetos, programas, etc. visando contribuir com o processo 

educacional e a sensibilização de seus stakeholders23. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho em tela é balizado no estudo de caso do Programa Embrapa e Escola 

desenvolvido na Embrapa Amazônia Oriental, configurando-se em uma pesquisa descritiva, 

qualitativa e exploratória. Além disso, é constituída de levantamento, sem interferência do 

pesquisador, das opiniões dadas pelo gestor do Programa Embrapa e Escola na Embrapa 

Amazônia Oriental (GIL, 2005). 

Como embasamento teórico foi realizada uma pesquisa bibliográfica fundamentada em 

publicações diversas, materializadas ou virtuais. E as informações referentes ao Programa 

Embrapa e Escola foram obtidas por meio de um questionário estruturado contendo seis 

perguntas abertas e uma de múltipla escolha o qual foi aplicado ao responsável pelo programa na 

Embrapa Amazônia Oriental.(LAKATOS; MARCONI, 2001). 

 

 

 

                                                           
23São constituídos pelos sócios, acionistas, funcionários, fornecedores, clientes, consumidores, 

investidores, comunidades, governos, entre outros agentes – que direta ou indiretamente – afetam a 

empresa ou são por ela afetados. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

260 

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

ISSN 2316-7637 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 UMA EXPERIÊNCIA ESTATAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM AMBIENTE 

NÃO-FORMAL 

 

A experiência aqui retratada se refere ao Programa Embrapa e Escola, criado em 1997 

pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa, vinculada ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a qual tem como missão viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade 

brasileira. A Embrapa está presente em quase todos os Estados da Federação desenvolvendo suas 

atividades nos mais diferentes biomas brasileiros (EMBRAPA, 2015). 

A crescente e vertiginosa urbanização brasileira fez com que as novas gerações 

desconhecessem o que acontece na zona rural, levando muitas crianças e jovens a desconhecerem 

que os alimentos que consomem e as roupas que vestem são, em sua maioria, originárias do 

campo (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2013). 

O Programa Embrapa e Escola é voltado para estudantes dos ensinos médio e 

fundamental, e consiste basicamente em palestras ministradas em escolas e visitas guiadas de 

estudantes às Unidades da Embrapa compartilhando informações sobre hábitos saudáveis de 

alimentação e higiene, preservação ambiental e novas pesquisas desenvolvidas pela Empresa 

(EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2013). 

Este trabalho visa mostrar como a atividade científica, a tecnologia e a agricultura 

podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira e para o 

desenvolvimento do País.  E tem como objetivo (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2013): 

 Restabelecer e fortalecer os laços que unem os ambientes urbano e rural; 

 Mostrar os trabalhos que envolvem a produção e o processamento dos alimentos, 

em toda a cadeia produtiva; 

 Desenvolver, nas crianças, jovens e respectivas famílias, hábitos alimentares 

saudáveis; 

 Estimular ações que visem à preservação do meio ambiente e dos ecossistemas. 
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3.2 O PROGRAMA EMBRAPA E ESCOLA NA EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL 

 

O Estado do Pará abriga uma das 46 Unidades de Pesquisa e Serviços da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a qual tem como missão “Viabilizar soluções de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agropecuária, agroindústria e floresta e 

contribuir para a conservação do capital natural da Amazônia Oriental em benefício da 

sociedade” (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2015). 

A Embrapa Amazônia Oriental é um dos mais antigos centros de pesquisa da região 

amazônica, tem sua origem em 1939, com a criação do Instituto Agronômico do Norte (IAN). 

Suas atividades finalísticas são a Pesquisa, o Desenvolvimento e a Inovação. Possui 536 

empregados e uma estrutura técnico-administrativa de 12 laboratórios, 5 Núcleos de Apoio a 

Pesquisa (NAPT), 11 Campos Experimentais e 5 Núcleos Temáticos (NT), além de um forte 

aparato administrativo que garante um sólido suporte a sua atuação na geração de tecnologias em 

consonância com as diferentes realidades socioambientais com as quais trabalha, e tem na 

construção de seu Plano Diretor o ápice da participação de seus clientes internos e externos,  

prestadores de serviços e fornecedores (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL, 2015). 

Por meio de um questionário estruturado o responsável pelo programa na Embrapa 

Amazônia Oriental discorreu sobre o atual estágio do Programa Embrapa e Escola e seus 

desafios. 

No ano de 2004 o Programa Embrapa e Escola foi implementado na Embrapa Amazônia 

Oriental, e de lá até os dias de hoje não possui nenhum aporte financeiro específico para o 

desenvolvimento das ações relativas ao cumprimento de seus objetivos, além de contar com 

somente um empregado disponibilizado para realizar todas as atividades do programa. Afora isso, 

o programa recebe o apoio do Núcleo de Comunicação Organizacional – NCO. 

Quando questionado sobre qual o grau de envolvimento do nível estratégico (Chefes 

Geral e Adjuntos) da Embrapa Amazônia Oriental com o Programa Embrapa e Escola em uma 

escala de 0 a 10, o responsável pelo programa afirmou que daria nota cinco por entender que tal 

envolvimento poderia ser mais presente. 

Conforme relatado pelo responsável pelo programa, o contato das escolas com a 

Embrapa Amazônia Oriental se dá por meio de reuniões, ofícios e e-mails. Após esse primeiro 

contato, a demanda é analisada e posteriormente encaminhada para os responsáveis das áreas que 
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potencialmente poderão contribuir para o seu pleno atendimento, envolvendo, principalmente, os 

setores de laboratórios e áreas experimentais. 

Nos últimos três anos o programa atendeu 1.677 estudantes, tendo sido realizado dois 

minicursos em feira de CT&I e três oficinas em escolas. As outras demandas foram atendidas no 

âmbito da empresa, totalizando 54 instituições de ensino e duas instituições de intercâmbio. Os 

números posicionam-se dentro do planejado para o atingimento dos objetivos do Programa 

Embrapa e Escola na Unidade, interagindo com a comunidade escolar na transferência de 

tecnologias, na discriminação do trabalho de pesquisa desenvolvido na região amazônica, 

contribuindo na sensibilização de crianças e jovens quanto a utilização de hábitos saudáveis de 

alimentação e higiene, e boas práticas ambientais. 

Esse ano o Programa Embrapa e Escola passará por uma reformulação visando ofertar 

muito mais oportunidades para o público estudantil, levando ainda mais conhecimento sobre a 

ciência e tecnologia na área de ciências agrárias, com um foco mais direcionado à sensibilização 

a questão ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As corporações têm importante papel nesse cenário da Educação Ambiental, não 

somente pelo fato de, comumente, serem as grandes responsáveis pela geração de impactos e 

passivos ambientais nos mais diversos níveis, mas também por concentrarem um imenso capital 

seja ele material ou humano. 

Experiências como a da Embrapa Amazônia Oriental devem ser louvadas e replicadas 

cada vez mais. Contudo, apesar do Programa Embrapa e Escola já possuir mais de uma década e 

ter atendido 1677 jovens – somente nos últimos três anos –, ele ainda não recebe por parte do 

núcleo estratégico da empresa um lugar de destaque. Há toda uma carência relativa ao suporte 

para o desenvolvimento do programa. 

Espera-se que as empresas, o mais rápido possível, consigam sair de fato do discurso e 

passem a rumar para uma condição de real responsabilidade social corporativa que contribua 

diretamente para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna na qual o meio ambiente 

ocupe papel de relevo.  
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RESUMO 

 

Pesquisa a autonomia dos povos e comunidades tradicionais de Reservas Extrativistas Federais 

(RESEX) em alienar seus recursos naturais, madeireiros e não madeireiros de acordo com o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC),Lei nº 9.985 de 2000. Analisa-se os marcos 

legislativos garantidores de direitos à territorialidade e tradicionalidade, como o Decreto 6.040 de 

2007, e a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).Nas Reservas 

extrativistas, há diferentes mecanismos que atuam sobre a autonomia dospovos tradicionais, 

evidenciando os diversificados modelos de intervenção nas áreas de uso comum. Observa-se que a 

autonomia é relativa e relativizada com as ações e interesses do gestor da Unidade de Conservação, 

que não é um morador da RESEX, mas um funcionário público. Nesse aspecto, é previsível que 

surjam conflitos decorrentes das condutas exploratórias das populações tradicionais e a interpretação 

da administração sobre o limite legalmente estabelecido. A gestão deixa de ser exclusiva das 

populações tradicionais e passa a ser do órgão ambiental, representado pelo Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Com exceção das atividades de mineração, as demais 

restrições impostas às comunidades extrativistas destoam dos princípios constitucionais que 

asseguram seus modos de criar, fazer e viver, fundamentados nos art. 215, § 1.º e caput do art. 216 

da Constituição Federal de 1988. A exploração da madeira para fins de uso interno é permitida 

somente em situações especiais, conforme a redação do art. 18, § 7.º da lei 9.985/00, devendo estar 

prevista no Plano de Manejo. É imprescindível que as ações do Poder Público respeitem a 

autonomia desses povos e garantam maior equidade e justiça nos assuntos que os envolvam, 

assegurando que sua autonomia decisória não seja silenciada pelos mecanismos da gestão estatal. 

 

Palavras-chave:Povos Tradicionais, Reservas Extrativistas, Autonomia. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Direito ambiental  
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 1. INTRODUÇÃO 

 

Os povos e comunidades tradicionais compreendem uma diversidade socioambiental. 

Desenvolvem e moldam estilos de vida relacionados a ambientes diferenciados e estabelecem 

vínculos distintos com seus territórios, construindo territorialidades.  

A forma como se desenvolve o manejo tradicional dos recursos naturais renováveis nas 

unidades de conservação deve influenciar positivamente o Direito para assegurar a continuidade 

das atividades tradicionais desenvolvidas. Seus costumes, compreendidos, por exemplo, nas 

diferentesformas de plantar, pescar e explorar recursos florestais apontam direitos expressamente 

assegurados pelos comandos contidos na Constituição Federal de 1988 e normas 

infraconstitucionais. 

As unidades de conservação dividem-seem unidades de proteção integral e as de uso 

sustentável, onde se inclui as reservas extrativistas – RESEX. O manejo e a exploração dos 

recursos naturais ocorre de modo comunitário, direcionadas às populações tradicionais nelas 

residentes.   

O manejo dos recursos florestais, madeireiro e não madeireiro assume diversos arranjos, 

sendo também marcado por conflitos que circundam condutas exploratórias e os limites legais que 

envolvem o direito ao manejo e alienação dos recursos madeireiros24.  

Diante disso,é fundamental compreender qual a autonomia das populações tradicionais das 

reservas extrativistas em alienar os recursos naturais, de acordo com o que institui a política nacional 

dos povos e comunidades tradicionais e demais dispositivos legais, pois a RESEX é de domínio 

público e o usufruto é exclusivo das populações tradicionais. 

Nessa abordagem, o conceito de tradicionalidadereside na estreita relação do homem e da 

mulher e os processos de interação com a natureza, conjunto de saberes empíricos sobre seu 

                                                           
24 Neste texto trabalharemos com a definição de alienação como o poder que as populações tradicionais 

possuem de transferir para outra pessoa os recursos naturais existentes em suas áreas, em particular, 

madeireiro, respeitado as regras de aprovação do plano de manejo. Essa discussão é relevante porque a 

reserva extrativista é uma unidade de conservação de domínio público (afetado para o órgão que administra a 

unidade), mas o manejo e o usufruto dos recursos naturais pertencem aos beneficiários da criação da Resex. 
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território, compreendendo as diversificadas formas de manejo e alienação dos recursos naturais 

florestais. 

O processo constituinte da sociedade brasileira atentouque no país estes grupos 

diferenciados compreendem elementofundamental na construção da identidade nacional. Daí deriva 

e emerge o direito coletivo das populações tradicionais que assim passaram a ser chamadas devido a 

sua diferenciação cultural e seu reconhecimento com o advento da Constituição Federal. 

Nesse recorte, é observada a necessidade imperiosa da consonância do texto constitucional 

com a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT25, da qual o Brasil é 

signatário, e os outros dispositivos que asseguram o direito dessas populações em suas 

particularidades.   

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação é gerenciado por órgãos Federais e 

estaduais, e nas RESEX, em glebas de terra federal, é competência do ICMBio (Instituto Chico 

Mendes de biodiversidade). Conforme o art. 18, § 2º da Lei 9.985/2000, a RESEXserá gerida via 

conselho deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área. É atribuição do conselho a aprovação do plano de manejo da reserva (§5º). 

Nesse contexto, as reservas extrativistas constituem um espaço de exploração racional dos 

recursos naturais. São unidades de conservação adequadas para áreas com atributos ambientais 

relevantes e populações humanas que utilizam os recursos naturais de forma tradicional (BRASIL, 

2000).  

 

 

 

 

                                                           
25Convenção 169 da OIT: [...] Artigo 14. 1) Os direitos de propriedade e posse de terras tradicionalmente 

ocupadas pelos povos interessados deverão ser reconhecidos. Além disso, quando justificado, medidas 

deverão ser tomadas para salvaguardar o direito dos povos interessados de usar terras não exclusivamente 

ocupadas por eles às quais tenham tido acesso tradicionalmente para desenvolver atividades tradicionais e de 

subsistência. Nesse contexto, a situação de povos nômades e agricultores itinerantes deverá ser objeto de uma 

atenção particular. 2) Os governos tomarão as medidas necessárias para identificar terras tradicionalmente 

ocupadas pelos povos interessados e garantir a efetiva proteção de seus direitos de propriedade e posse.3) 

Procedimentos adequados deverão ser estabelecidos no âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar 

controvérsias decorrentes de reivindicações por terras apresentadas pelos povos interessados. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A análise realizada buscou delinear o conceito de autonomia no âmbito do pluralismo 

jurídico definidor dos direitos dos povos e comunidades tradicionais que executam atividades 

ligadas ao extrativismo madeireiro e não madeireiro nas RESEX.  

A análise se desenvolveu a partir de coleta de dados e de pesquisas bibliográficas. As 

informações referentes às RESEX e outras categorias de UC foram coletadas do site do Instituto 

Chico Mendes de Conservação da biodiversidade (ICMBio), Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e Instituto de Terras do Pará 

(ITERPA).  

Os resultados apresentados estão fundamentados na pesquisa realizada no âmbito do 

Projeto “Manejo das Áreas comunitárias: análise da autonomia dos povos e comunidades 

tradicionais na exploração dos recursos naturais renováveis”, aprovado pelo CNPq. 

Listou-se as principais reservas extrativistas existentes e atuantes e quais as ações que são 

impostas a elas quando das intervenções extrativistas nessas áreas de uso comum.  

Também foi aplicado um questionário em forma de entrevista a um analista do ICMBio 

com questionamentos a respeito do gerenciamento das unidades.  

A outra entrevista foi realizada por meio de reunião, marcada antecipadamente, com base 

em um questionário e registrada pelo aplicativo “Gravador de Voz/Mp3”, à presidente do Conselho 

Nacional das Populações extrativistas (antigo CNS). 

Consultou-se os planos de manejo de algumas reservas extrativistas, como a RESEX Chico 

Mendes, dentre outras, para acompanhar como se configura a política de apropriação dos territórios 

no contexto da exploração dos recursos naturais. 

Nesse enfoque, a visão que temos do conceito de autonomia na exploração de recursos 

naturais madeireiros e não madeireiros engloba a concepção de RESEX de forma geral, sem esgotar 

o tema. Analisamos principalmente o plano de manejo da RESEX Chico Mendes (2006), devido sua 

influência histórica no processo de construção dos primeiros debates acerca deste tema. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A RESEX é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 

subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na 

criação de animais de pequeno porte.Seu objetivo é a proteção dos meios de vida, exercício dos 

direitos constitucionais e a cultura dessas populações, buscando assegurar o uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade. 

Conforme salienta Haesbaert (2009), podemos definir território sobre dois níveis 

conceituais. O primeiro conceito, entendido como predominante, é atribuído à terra, o território é 

assumido como materialidade; a segunda concepção concerne aos sentimentos que o território 

desperta, ou seja “[...] medo para quem dele é excluído, de satisfação para aqueles que dele 

usufruem ou com o qual se identificam”. 

A atividade extrativista é caracterizada pela disponibilidade de recursos ofertados pela 

natureza e pela diversificação desses recursos, sejam eles madeireiros ou não madeireiros. No 

Brasil, por exemplo, o processo de ocupação da Amazônia teve extensa ligação com exploração 

da borracha e da castanha, praticada geralmente nas mesmas áreas.  

O aspecto legal que justifica a criação e normatização de uma RESEX, reside na Lei 

Federal nº 9.985/2000 (Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

SNUC) eno Decreto nº 4340/2002 (regulamenta o SNUC) e o Decreto 6.040/2007 (Institui a 

Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais). 

Nestes espaços de uso comum não se admite uso tradicional por população que não seja 

extrativista, assim como não é permitido uso que não seja tradicional por população extrativista. 

O uso tradicional compreende o extrativismo (definido no art. 2º, XII, da Lei 9.985/2000) 

e complementarmente, agricultura de subsistência e criação de animais de pequeno porte.  

As decisões referentes à gestão têm como baliza as normas jurídicas do Estado. Há, 

diante disso, a figura do conselho deliberativo que fomenta as medidas de administração 

compartilhada.  

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, por meio da Instrução 

Normativa N° 02/2007, institui a obrigatoriedade dos membros do conselho deliberativo de 
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Reservas Extrativistas ser maioria dos representantes das populações extrativistas da Unidade. No 

entanto, isso não quer dizer que não haja tensão e disputa entre as associações da RESEX e a 

administração da unidade de conservação. 

Constatou-se também, através de consulta a planos de manejo, principalmente o da RESEX 

Chico Mendes, que há outras atividades que complementam a renda, porém, o extrativismo ainda é 

atualmente a base de sustentação. 

Segundo dados deSilveira (2012), há diversos entraves e fatores limitantes que atuam sobre 

a participação efetiva da população extrativista da RESEX Chico Mendes no que tange à gestão. 

Essas limitações, ressalta-se, são impostas pela intervenção dos órgãos reguladores, principalmente 

após a entrada em vigor do Sistema Nacional de Unidade de Conservação –SNUC, regulado pela 

Lei nº 9.985/2000. O estabelecimento do sistema se deu em um contexto desfavorável às ações 

tradicionais no território da UC, principalmente no que versa ao extrativismo vegetal.    

Uma das grandes limitações presentes no exercício da autonomia na exploração dos 

recursos naturais em RESEX reside justamente na morosidade presente no processo de aprovação do 

plano de manejo das RESEX. Isso, somado a outros fatores, contribui com a intensificação de outros 

conflitos presentes na reserva. 

O plano de manejo, teoricamente, promove a integração da unidade de conservação à vida 

econômica e social das comunidades extrativistas. Esse documento não se limita apenas ao interior 

das unidades, também inclui o seu entorno. A sociedade participa da sua elaboração por meio do 

conselho gestor. 

É também necessário entender o contrato de direito real de uso coletivo (CDRUC). Esse 

instrumento, como o nome já indica, refere-se a um direito coletivo e não individual. O direito ao 

território implica, portanto, sobre todos os bens que constituem os territórios tradicionais.   

O contrato é materializado entre o Poder Público e as comunidades extrativistas 

tradicionais, ou seja, entre o órgão gestor da UC e a associação. De forma geral, o CDRUC é um 

instrumento que reconhece o direito de posse coletiva em território tradicional, garantindo o acesso 

dos extrativistas a esse território.  

O CDRUC necessita de uma associação, e se obriga a estar de acordo com o Plano de 

Manejo da unidade. O contrato só será firmado quando houver Plano de Manejo elaborado.  

Identificamos que nem todas as RESEX criadas até o momento possuem Plano de Manejo. 

Isso indica que o CDRUC de muitas reservas encontra-se incompleto e, consequentemente, o 
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processo de regularização do acesso aos territórios e recursos naturais pelas comunidades 

tradicionais extrativistas não foi concluído.   

O termo de compromisso, baseado no plano de utilização é o instrumento jurídico que 

permite o acesso ao território (de forma preliminar) até o plano de manejo ser aprovado. Após sua 

aprovação, o ICMBio firma o CDRUC com uma associação representante das comunidades 

extrativistas. 

O Brasil conta com atualmente 62 RESEX Federais, segundo dados do Ministério do 

Meio Ambiente (MMA). No Estado do Pará, totaliza-se 22 reservas federais, das quais apenas 

duas tem plano de manejo elaborado e aprovado: a RESEX Riozinho do Anfrísio, cujo plano de 

manejo foi aprovado pela Portaria nº 41, de 30/06/2011; e a RESEX Rio Iriri, com plano de 

manejo aprovado pela Portaria nº 09, de 03/12/2011. As demais reservas caminham rumo à 

legalização do Plano de Manejo, e outras ainda estão nos estudos para formação do conselho 

gestor. 

A autonomia que nos reportamos faz referência à participação igualitária na tomada de 

decisões nas áreas de uso comum. Nas RESEX, isso é pressuposto de fundamental importância 

para a afirmação dos direitos à alienação dos recursos, pois o manejo comunitário é cercado por 

dispositivos legais que fundamentam as ações extrativistas dentro da Unidade de Conservação.  

A intervenção do Estado na gestão dessas áreas limita grande parte dos modos de vida 

tradicionais, principalmente quando da exploração dos recursos florestais madeireiros. Os 

extrativistas precisam se guiar pelas normas do plano de manejo. No entanto, o plano de manejo 

requer consonância com as demandas locais.   

Entendemos que as imposições feitas pela Lei 9.985/00 limitam o uso dos recursos do 

território, criando barreiras à cultura dessas comunidades. Por exemplo, a exploração comercial de 

recursos madeireiros, e a própria exploração da madeira para fins de uso interno será permitida 

somente em situações especiais, conforme a redação do art. 18, § 7.º da mesma lei, e deve estar 

prevista no plano de manejo. Portanto, observamos a necessidade de maior celeridade na aprovação 

dos Planos de Manejo. 

O apontamento deste artigo salienta que antes da instituição do SNUC, a autonomia dos 

moradores era mais acentuada e com maior grau de relevância. No cenário atual, a gestão deixa de 
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ser exclusiva das associações e sindicados e passa a ser do órgão ambiental, mesmo que haja a 

consulta formal. 

O gerenciamento realizado pelo Estado tende, de certa forma, a diminuir parcialmente o 

grau de participação das comunidades tradicionais e, consequentemente, restringe sua autonomia na 

alienação dos recursos naturais renováveis e práticas tradicionais.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

O fundamento basilar do usufruto dos recursos naturais nas RESEX é a sustentabilidade de 

forma integrada com a tradicionalidade. Qualquer atividade econômica que se afaste deste princípio 

não possui apoio legal. Com referência à exploração da madeira, deve-se observar a 

excepcionalidade e a subsidiariedade, pois esta atividade é complementar às demais, para isso, se 

exige um plano de manejo elaborado e aprovado.  

É a Lei do SNUC que aponta a exploração da madeira como excepcional e subsidiária, 

embora saibamos que seja a fonte mais rentável do ponto de vista econômico. Nesse sentido, é 

previsível que surjam conflitos decorrentes das condutas exploratórias e o limite legalmente 

estabelecido.  

Pode-se afirmar que os institutos normativos que garantem acesso aos territórios e 

autonomia na exploração dos recursos naturais renováveis pelos povos e comunidades tradicionais 

não atendem todas as suas demandas. Embora regulamentados e colocados em prática, ainda são 

dotados de complexidade e precisam garantir a manutenção dos modos de vida tradicionais sem pôr 

em risco a cultura desses povos tradicionais.  

As comunidades tradicionais necessitam de visibilidade e autonomia na gestão dos seus 

recursos naturais, pois como estão inseridos em um sistema criado pelo poder público para 

desenvolver determinadas áreas, do ponto de vista socioambiental, necessitam no mínimo que sejam 

executados os dispositivos legais que contemplam seus direitos de acesso a esses recursos naturais.   

Em síntese,percebe-se que a autonomia é uma das bases para a conservação da 

tradicionalidadenos territórios tradicionais e, nas RESEX, é relativa e relativizada pela gestão da 

unidade de conservação. Frente a isso, somente uma territorialidade autônoma é capaz de promover 

justiça e respeito às comunidades, que podem exercer sua liberdade de ser, de modo próprio, dentro 

de suas particularidades.  
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RESUMO 

 

O trabalho analisou o modelo de previsão de séries temporais ARIMA aplicado à bacia do rio 

Tapajós que possui uma área de 492.263 km2 e com uma extensão de aproximadamente de 800 

km que desagua no rio Amazonas a oeste do Pará, o estudo teve como objetivo de prever 

possíveis desastres naturais relacionados a cheias extremas evitando assim danos a população 

local. O método baseia-se na análise de séries temporais referente aos dados de vazão coletadas 

em três estações: Três Marias, Barra de São Manuel Jusante e Fortaleza, localizadas no médio 

Tapajós. Após a coleta de dados e aplicação do método, observou-se que o modelo obteve um 

acerto na previsão de 95%, se comparada a vazão observada durante os períodos em que os dados 

das três estações foram coletados, com essa confiabilidade podemos prever eventos extremos 

com mais antecedência e exatidão evitando assim danos a sociedade. 

 

Palavras-chave: ARIMA. Vazão. Tapajós. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Modelagem Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é dividido em doze principais regiões hidrográficas (Resolução n. 32/2003 do 

Conselho Nacional de Recursos Hídricos); a denominada região hidrográfica amazônica 

(3.869.953 km²) detém 73,6% de águas superficiais acessíveis do país e, se adicionado à área em 

que está em território estrangeiro, na razão de 2,2 milhões de km², de onde recebe 86.321 m³/s, o 

percentual aumenta; disto sua contribuição para o ciclo hidrológico representa um percentual 

significativo da recepção pluviométrica (1.075 mm - 46% a 1.164 mm – 54%) com vazões que 

chegam a 131.947 m³/s (MACHADO; PACHECO, 2010). 

Na Amazônia os rios constituíram-se nas primeiras redes geográficas de transporte, o 

que influenciou, sobremaneira, nos padrões de seu ordenamento territorial (CAVALCANTE et 

al., 2011). A compreensão de como o comportamento hidrológico pode intervir nas unidades de 

paisagem da região, permite entender tanto a influência deste na sua distribuição, quanto os 

impactos decorrentes da variabilidade do regime para as populações locais (SANTOS et al., 

2010). Disto advém, a necessidade de elaboração de modelos, principalmente considerando a 

fragilidade do monitoramento hidrológico na Amazônia, que demanda por um número muito 

maior de estações, capazes de cobrir seu território (MUNIZ; FILIZOLA Jr., 2012). 

Para Rodda et al. (2009), é possível evitar grandes desastres naturais através de 

previsões hidrológicas. Tucci (2001) e Zanetti et al. (2009) consideram a modelagem hidro 

ambiental como uma ferramenta desenvolvida para entender, representar e prever o 

comportamento do ciclo hidrológico de uma bacia hidrográfica. O modelo aplicado é baseado na 

metodologia de Box e Jenkins, que para Câmara (2012) tem como vantagem adotar a análise de 

regressão linear e utilizar o ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average) para 

minimizar erros aleatórios.  

A elaboração de prognósticos de vazão, segundo Barbosa (2001), é importante para o 

gerenciamento dos recursos hídricos destinados ao controle de cheias, seja no desenvolvimento e 

projeto de obras hidráulicas (canais, diques, reservatórios); como no planejamento e implantação 

de medidas não-estruturais (sistema de aviso, seguro enchente, relocação, etc.); ou controle de 

cheias auxiliando a defesa civil na tomada de decisões para o salvamento de vidas. 

A bacia do rio Tapajós, afluente da margem direita do rio Amazonas, exerce um papel 

tanto hidrológico para a bacia Amazônica, como socioeconômico para os estados do Pará, Mato 
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Grosso e Amazonas. Atualmente tem a projeção de 7 usinas hidrelétricas, segundo a ANEEL 

(Agência Nacional de Águas e Energia Elétrica) com a previsão de 3 empreendimentos (São Luiz 

do Tapajós, Jatobá, Chacorão) no rio Tapajós somando 11.807 MW. Considerando a existência 

da demanda para a previsão do comportamento das vazões do rio Tapajós este trabalho se propõe 

em aplicar o modelo hidrológico estocástico, ARIMA, para simular a vazão mensal na sub-bacia 

do médio-baixo curso da bacia hidrográfica do rio Tapajós no Estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O rio Tapajós está localizado na bacia amazônica, sendo formado pela confluência do 

rio Teles Pires com o rio Juruena, em Barra de São Manuel na fronteira entre Pará e Mato 

Grosso, percorrendo uma extensão de aproximadamente 800 km até desaguar no Amazonas 

(MIRANDA et al., 2009). A sua bacia está distribuída pelos estados do Mato Grosso, Pará, 

Rondônia e Amazonas, ocupando uma área total de 492.263 km2, que apresenta largura da ordem 

de 555 km e comprimento de 1.457 km, com uma direção geral SSE-NNW (Figura 1); 73 

municípios estão situados nessa bacia, sendo 59 em Mato Grosso, 11 no Pará, 2 no Amazonas e 1 

em Rondônia (CPETA, 2011).  
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Figura 1. Mapa com a localização da bacia do Rio Tapajós, e as estações utilizadas para gerar o modelo 

de previsão hidrológica. 

Fonte: Autor 

 

2.2COLETA DE DADOS  

 

A base de dados consiste na série histórica das estações pluviométricas e fluviométricas, 

localizadas na sub-bacia do médio-baixo curso da bacia hidrográfica do rio Tapajós, oriundas da 

Agência Nacional de Água – ANA, e já sistematizadas pelo projeto “Comportamento 

hidrológico da bacia do rio Tapajós” (SANTOS et al., 2015): Estação de Barra de São Manuel - 

série histórica de 1976 a 1986; Estação de Três Marias - série histórica de 1995 a 2002; e Estação 

de Fortaleza  - série histórica de 1998 a 2002. No desenvolvimento do modelo ARIMA utilizou-

se o software estatístico MINITAB. Destaca-se que foram escolhidas séries que representavam 

períodos contínuos, sem ocorrências de falhas, ou seja, não foi adotado processo de 

preenchimento de falhas para adoção de uma série maior de referência. 

 

2.3 ORDENAMENTO (IDENTIFICAÇÃO) DA SÉRIE 

 

Gutierréz (2003) afirma que o modelo ARIMA de Box & Jenkins tem por base que a 

série temporal é gerada por um processo estocástico, onde a notação empregada é ARIMA 
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(p,d,q): p representa o número de parâmetros auto regressivos; d o número de diferenciações para 

que a série torne-se estacionária; e q o número de parâmetros de médias móveis (MA). A etapa 

inicial consiste na definição do tamanho inicial da amostra, que deve ser no mínimo de 50 

observações (BOX; JENKINS, 1976); e ajuste da série, que deve variar em torno da média 

constante e com uma variância constante ao longo do tempo (PASSOS et al., 2004), ou seja, é 

avaliado se a série temporal era estacionária ou não. Quando as séries temporais são estacionárias 

(d = 0) tem-se: modelo ARMA(p,q) (auto regressivo-médias móveis), o modelo AR(p) (auto 

regressivo) e o modelo MA(q) (médias móveis). 

A seguir avalia-se se a função de autocorrelação simples (ACF) da série transformada 

decresce rapidamente para zero. A identificação de um processo AR(p), MA(q) ou ARMA(p,q) é 

feita através da análise das funções de autocorrelação simples (ACF) e da autocorrelação parcial 

(PACF), com determinação dos valores dos parâmetros p, q (MORETTIN; TOLOI, 2006) (Figura 

2):  

 Para MA(1): ACF - 1 pico no lag 1; PACF - Decrescimento exponencial 

 Para AR(1): ACF -  Decrescimento exponencial; PACF -  1 pico no lag 1 

 Para MA(2): ACF -  1 pico no lag 1 e 1 pico no lag 2; PACF -  Mistura de 

exponenciais ou ondas senóides amortecidas 

 Para AR(2): ACF -  Mistura de exponenciais ou ondas senóides amortecidas; 

PACF -  1 pico no lag 1 e 1 pico no lag 2 

 Para ARMA(1,1): ACF -  Decrescimento exponencial; PACF - Decrescimento 

exponencial 
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Figura 2. Funções de auto correlação simples e parcial para alguns processos estocásticos AR(1), MA(1) 

e ARMA(1,1). 

 

Fonte: Gutierréz (2003) 

 

2.4 DESENVOLVIMENTO DO MODELO 

 

Corresponde as fases de estimação, verificação e aplicação (MAKRIDAKIS et al., 

1998). Na modelagem ARIMA a estimativa é feita por meio da função de máxima 

verossimilhança (MUSA, 2013). A verificação do diagnóstico, que é realizada através do termo 

do erro (resíduo), que deve constituir um processo de ruído branco, ou seja, apresentar uma 

distribuição normal com média zero e variância constante e sem correlação serial entre eles. Na 

calibração e verificação do modelo são empregados critérios para estimar o erro relativo entre a 

vazão máxima mensal observada e a vazão máxima mensal simulada (LUCAS et al., 2009). Na 

aplicação são comparados os resultados da série, a ocorrência de eventos extremos 

pluviométricos registrados pela literatura na bacia, e que caracterizaram períodos de cheias e 

secas. 

 

2.5 VALIDAÇÃO DO MODELO  

 

Para a validação do modelo de previsão ARIMA foram utilizados dois métodos de 

análises de erros, aos quais foram comparados com os valores observados e os estimados, 
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estabelecendo um coeficiente de confiança entre os dados. O primeiro método aplicado no 

modelo foi o R2, que consiste em um ajuste do modelo estatístico linear generalizado, como a 

Regressão Linear, em relação aos valores observados (LAPPONI, 2005).  O modelo pode variar 

entre 0 e 1, indicando, em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os valores 

observados. Quanto maior o R², mais explicativo é modelo, ou seja, melhor ele se ajusta à 

amostra. O R2 foi calculado segundo a Equação 1. 

 

 

 

Onde,   corresponde à variação explicada; e  corresponde à 

variação não explicada. 

O segundo método utilizado para validar o modelo, foi o coeficiente de U (Theil) que 

consiste em uma medida relativa da precisão, que compara os resultados previstos com os 

resultados observados nos dados históricos (SOUZA; CAMARGO, 2004).  E utiliza os desvios 

quadrados para dar mais ênfase a grandes erros ou exagerar nos erros, o que pode ajudar a 

eliminar os métodos que possuam resultados com grande discrepância se comparados com os 

dados observados (Equação 2).  

 

 

 

Onde, VRPt é a Variação Relativa Prevista; e VRRt a Variação Relativa Real. Para 

verificar a confiança do modelo faz-se as seguintes considerações (GUTIERRÉZ, 2003):  

 

 U>1: o erro do modelo é maior que o observado; 

 U<1: o erro do modelo é menor que o observado; 

 

O terceiro método utilizado foi o de Nash e Sutcliffe, que descreve a variância em 

relação aos dados observados na escala temporal e é mais sensível aos erros nas vazões máximas 

do que nas vazões mínimas, sendo considerado adequado para a previsão de cheias (MALLUTA, 

Eq.

1 

Eq.2 
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2012; PEREIRA et al., 2014). Para o cálculo foi utilizada a Equação 3 proposta por (NASH; 

SUTCLIFFE, 1970). 

 

 

 

Onde, Oi = Valor da vazão observada no intervalo de tempo i; Pi = Valor da vazão 

predita no intervalo de tempo i; n = Número de registros;  = Vazão média da série analisada. 

Para avaliar a calibração dos modelos foi adotada a classificação sugerida por Liew et al. 

(2007), que sugere que: 

 

 ENS = 1 significam ajuste perfeito dos dados preditos pelo modelo; 

 ENS > 0,75, o modelo é adequado e bom; 

 0,36 < ENS < 0,75 o modelo é considerado satisfatório; 

 ENS < 0,36 o modelo não é satisfatório. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na verificação se a série temporal era estacionária ou não foram feitas as correlações e 

correlações parciais para as três estações, como ilustra a Figura 3. 

 

Figura 3. Diagramas gerados no MINITAB, pela autocorrelação: Fortaleza (2.1), Barra de São 

Manuel (2.2) e Três Marias (2.3); e autocorrelação parcial: Fortaleza (2.4), Barra de São Manuel 

(2.5) e Três Marias 

(2.6).
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Eq.3 
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Fonte: 

Autor 

A autocorrelação (ACF), segundo Lucas et al. (2009), mede o grau de dependência entre 

os valores de uma série temporal em diferentes períodos. Em uma série de dados, isso significa 

que as observações adjacentes estão correlacionadas, ou seja, elas apresentam uma relação. Por 

exemplo, os resíduos de uma regressão em dados diários de vazão podem depender da 

observação anterior, porque a vazão de um dia afeta a vazão do dia seguinte. Observa-se na 

Figura 2 (2.1 a 2.3), que os três primeiros valores da autocorreção decaem confirmando a 

estacionariedade da série. A autocorrelação parcial (PACF) relaciona-se com a ACF, onde ao 

diminuir rapidamente, gera somente um grande pico no PACF, o que permite classificar este 

modelo como sendo AR(1).  

Após verificar que a série de dados é estacionária, e que existe uma autocorrelação entre 

os dados e sua ordem, foi aplicado o modelo ARIMA para fazer o prognóstico da vazão para as 

três estações do médio Tapajós como é mostrado na Figura 4.  

Os resultados mostram a previsão da vazão do rio Tapajós possui uma confiança de 

95%, isso significa que a cada 100 previsões elaboradas 95 delas estão dentro do esperado para a 

bacia. Para uma melhor análise, os dados gerados foram representados em EXCEL onde foi 
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comparada a vazão observada, com a vazão estimada pelo modelo (Figuras 5 a 7), em 3 anos 

considerados representativos para cada estação: 1986 em condições de El Niño moderado - 

estação de Barra de São Manuel; 1999 sob El Niño forte - estação Fortaleza; 2001 sob ocorrência 

de La Niña moderada - estação Três Marias (Classificação do Centro de Previsão de Tempo e 

Estudos Climáticos - CPTEC/INPE). 

Para o ano de 1999 (Figura 5) o observado ficou, no geral, a baixo do estimado, isto 

pode ter ocorrido devido a ocorrência do fenômeno de El Niño que apresentou intensidade forte 

no ano de 1998, isto afetou o regime de precipitação na bacia, logo implicando na diminuição da 

vazão na bacia do rio tapajós. Esses fatores podem ter influenciado essa diferença entre o 

observado e a estimativa, já que o modelo trabalha com anos anteriores onde ele não diferencia 

anos secos ou anos em que ocorreram cheias, podendo causar essa superestimação dos resultados.  

Em 1986 (Figura 6), os resultados estiveram dentro do esperado para a bacia só havendo 

uma defasagem em relação ao mês em que a maior vazão foi registrada, isso pode ocorrer 

segundo Tucci (2001) por fatores podem alterar o escoamento de um rio como por exemplo o 

relevo (densidade de drenagem, declive do rio ou capacidade de armazenamento e forma), 

cobertura da bacia (cobertura vegetal e urbana), modificação artificial no rio ou de seus afluentes 

(construção de reservatório e a canalização) e distribuição, duração e intensidade da precipitação 

na bacia. A Figura 7 ilustra a resposta em 2001, onde vazão observada está bem correlacionada 

com a vazão estimada pelo modelo, só havendo uma subestimação nos meses de março e abril e 

de junho a dezembro.   
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Figura 4. Gráficos gerados após a aplicação do modelo ARIMA, contendo a estimativa de vazões (m³/s), 

para as três estações respectivamente, Fortaleza (A), Barra de São Manuel (B) e Três Marias (C); grau de 

confiança de 95%.  
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Fonte: Autor 

 

Figura 5. Relação da vazão observada x vazão Estimada, para a estação Fortaleza para o ano de 1999. 

 

 

 

Figura 6. Relação da Vazão Observada x Vazão Estimada, para a estação de Barra de São Manuel no ano 

de 1986. 
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Fonte: Autor 

 

Figura 7. Relação da Vazão Observada x Vazão Estimada, para a estação Três Marias no ano de 2001. 

 

Fonte: Autor 

 

Para a validação do modelo ARIMA, foram utilizados três métodos estatísticos: R2, 

coeficiente de U de Theil e Nash e Sutcliffe. Para o método do R2 foram gerados os diagramas de 

dispersão, que consistem em correlacionar os dados de vazão obtidos com os dados de vazão 

estimados, para analisar a confiabilidade do modelo em estudo (Figuras 8 a 10; Tabela 1).  
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Figura 8. Relação de dispersão entre a vazão observada x vazão estimada, para a estação de Fortaleza no 

ano de 1999. 

 

Fonte: Autor 

 

Figura 9. Relação de dispersão entre a vazão observada x vazão estimada, para a estação de Barra de São 

Manuel no ano de 1986. 

 

Fonte: Autor 
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Figura 10. Relação de dispersão entre a vazão observada x vazão estimada, para a estação de Três Marias 

no ano de 2001. 

 

Fonte: Autor 

 

Tabela 1. Resumo dos índices obtidos. 

Fonte: Autor 

 

Na validação dos resultados obtidos verificou-se que os índices favoreceram a validade 

do modelo de forma diferenciada. Segundo a classificação de Liew et al. (2007) todos os valores 

de ENS obtidos podem ser considerados adequados para fazer estimativas de vazão. Os 

resultados de coeficiente U de Theil, conforme Gutierréz (2003), significam que o erro do 

modelo é menor, uma vez que quanto mais próximo o mesmo for de zero, melhor será o resultado 

Estações/Coeficientes R2 U de Theil Nash e Sutcliffe 

Estação de Fortaleza 

no ano de 1999 
0,86 U= 0,11 ENS= 0,98 

Estação de Barra de 

São Manuel no ano 

de 1986 

0,97 U= 0,06 ENS = 0,73 

Estação de Três 

Marias no ano de 

2001 

0,96 U= 0,10 ENS= 0,99 
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da previsão. O resultado menos favorável foi obtido para estação de Fortaleza (0,11) e o melhor 

para a estação de Barra de São Manuel (0,06). 

Os resultados obtidos de vazão para as estações de Três Marias e Barra de São Manuel 

são compatíveis como os de Figueiredo e Blanco (2014) que adotaram também o ARIMA para 

estimativa de cotas e vazões no rio Tapajós, com as configurações ARIMA (p,d,q) (P,D,Q)S, 

onde p, d e q são parâmetros não sazonais e P, D e Q são parâmetros sazonais auto regressivos, 

de integração e de média móvel: ARIMA (1,0,0)(1,1,1)12. Para a Três Marias estes obtiveram 

para o período de 01/2007 a 12/2008 (24 meses) também uma defasagem entre o observado e o 

estimado nos extremos referentes ao trimestre chuvoso e menos chuvoso, que é bem marcante no 

período chuvoso (o observado maior que o estimado), tendo sido bem reduzida no período menos 

chuvoso. Em Barra de São Manuel (01/2005 a 12/2006) o resultado ficou mais próximo do obtido 

em 2005, onde o estimado ficou bem próximo do observado. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados do modelo podem ser considerados adequados. Os coeficientes gerados 

indicam que o modelo ARIMA de Box & Jenkins apresentou uma boa eficiência na previsão do 

comportamento das vazões para as três estações da bacia do rio Tapajós avaliadas; havendo erros 

de superestimação ou subestimação levando em conta que o modelo não considera os anos em 

que houveram eventos extremos climáticos e outras variáveis ambientais. 
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RESUMO 

 

O trabalho objetivou estudar a variação radial no sentido medula-casca e caracterizar a anatomia 

quantitativa, densidade básica e teor de carbono da madeira de Schizolobium parahyba var. 

amazonicum Huber ex Ducke de duas procedências do Estado do Pará. Por possuir grande porte e 

crescimento rápido, a espécie Schizolobium parahyba var. amazonicum Duckeex Huber seria 

considerada como árvore com grande capacidade de fixação de carbono. Foram utilizadas seis 

árvores oriundas de floresta nativa de duas regiões do Estado do Pará: Baião e Pau d’arco; sendo 

três árvores de cada procedência. Após a derrubada das árvores, retirou-se de cada uma um disco 

de aproximadamente 5 cm de espessura, a partir do qual obteve-se quatro cunhas opostas 

deixando quatro eixos ortogonais. Dois eixos opostos foram utilizados para a caracterização da 

anatomia quantitativa e quantificação de carbono em amostras a 0%, 25%, 50%, 75% e 100% da 

posição radial. A densidade básica média obtida para a espécie Schizolobium parahyba var. 

amazonicum Huber ex Ducke proveniente de Pau D’Arco-PA foi 0,31g/cm³ e para Baião foi 

0,37g/cm³. Houve forte correlação linear positiva entre Teor de Carbono e Densidade Básica e 

entre Teor de Carbono e Diâmetro de Vasos. Os teores de carbono foram em torno de 48% para 

ambas a procedências.   

 

Palavras-chave:Variação radial, anatomia, densidade básica.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Estudos sobre as características anatômicas e propriedades físicas da madeira se fazem 

necessário para adquirir informações a respeito da melhor destinação de uma espécie madeireira 

(GUARIZ et al., 2012). Este fato se faz mais ainda importante, pois, segundo Oliveira e Silva 

(2003) as propriedades da madeira variam entre espécies, entre indivíduos da mesma espécie e 

até mesmo dentro de diferentes posições de uma mesma árvore. De acordo com Melo et al. 

(2013), a densidade e anatomia são fatores que mais variam em função da idade e local de 

origem. 

A variabilidade dos componentes da madeira provavelmente está relacionada com “às 

mudanças sofridas pelo câmbio durante o envelhecimento e as modificações impostas pelas 

condições ambientais” (OLIVEIRA e SILVA, 2003 apud GUARIZ et al., 2012) e estas variações 

das frequências e dimensões e das células, no sentido medula-casca influenciam nas propriedades 

tecnológicas da madeira (KOPAC e SALI, 2003 apud NISGOSKI et al., 2012).  

Dentre as espécies quem vem crescendo o uso e plantio comercial, na região amazônica, 

dá-se o destaque aoSchizolobium parahyba var. amazonicum Huber ex Ducke devido a 

características favoráveis como o seu porte e crescimento rápido. Esta espécie (conhecida 

popularmente como paricá) pertencente à família das Leguminosae – Caesalpinioideae pode ser 

encontrada naturalmente na região amazônica, em floresta primária ou secundária, e em terra 

firme ou várzea (CAIONE et al., 2012). 

Dado à crescente utilização econômica desta espécie e devido à existência de poucos 

estudos sobre a variação radial das características anatômicas e propriedades da madeira de 

espécies nativas de ocorrência natural, há a necessidade de se conhecer as suas propriedades e 

características da sua madeira. Com isso, o trabalho teve por objetivo avaliar a variação radial no 

sentido medula-casca e caracterizar a anatomia, densidade básica e teor de carbono da madeira de 

Schizolobium parahyba var. amazonicum Huber ex Ducke de duas procedências do Estado do 

Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE COLETA 

 

O material utilizado foi obtido através do Projeto "Rede Biomassa Florestal" em parceria 

com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) que cederam o material de 

estudo e auxiliaram na quantificação de carbono.  

Foram utilizadas seis árvores oriundas de floresta nativa de duas regiões do Estado do 

Pará: Baião e Pau d’arco; sendo três árvores de cada procedência. O Município de Baião fica 

localizado nas coordenadas 2° 47′ 27″ S, 49° 40′ 19″ W, pertencente à mesorregião do nordeste 

paraense e à microrregião de Cametá. Possui vegetação de Floresta densa de baixos platôs e, 

segundo a classificação de Köppen, o clima é do tipo Ami. Sua temperatura média é de 26,3°C, 

umidade relativa acima de 80% e precipitação anual em torno de 2.202 mm anuais (SEPOF, 

2013).  

Pau D’Arco localiza-se nas coordenadas 7° 49′ 58″ S, 50° 2′ 38″ W e faz parte da 

mesorregião do sudeste paraense e microrregião de Redenção. Possui vegetação de Floresta 

aberta mista e, de acordo com a classificação de Köppen, o clima é do tipo Am, com temperatura 

média de 25,3°C com umidade relativa do ar média de 78% e precipitação anual de 2.000 mm 

(PREFEITURA, 2014). 

As árvores selecionadas possuíam diâmetro à altura do peito de aproximadamente 21,88 

cm. Após a derrubada das árvores, retirou-se de cada uma um disco de aproximadamente 5 cm de 

espessura, a partir do qual obteve-se quatro cunhas opostas deixando quatro eixos ortogonais; 

destas, foram feitos corpos de prova. Dois eixos opostos foram utilizados para a caracterização da 

anatomia quantitativa e quantificação de carbono e o restante foram utilizados para a 

determinação da densidade básica (ver Figura 1). 
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Figura 1. Preparo do material de estudo 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA ANATOMIA QUANTITATIVA 

 

A descrição anatômica da madeira e sua variabilidade radial basearam-se nas Normas e 

Procedimentos em Estudos de Anatomia da Madeira (IBAMA, 1992), com determinação de 

frequência e diâmetro dos poros. Com auxílio do programa Honestech (acoplado a um 

microcomputador) e lupa 2x, retiraram-se fotos macroscópicas da seção transversal dos corpos de 

prova. Em seguida, mensurou-se o diâmetro e frequência de poros utilizando o software 

VISILOG 6.0. 

 

2.3 DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE BÁSICA 

 

O volume saturado foi determinado pelo método de imersão em líquido (Princípio de 

Arquimedes); posteriormente, foram colocados em estufa de circulação forçada de ar na 

temperatura de 103°C ± 2°C até atingirem massa absolutamente seca. 

A determinação da densidade básica foi dada pelo método da balança hidrostática 

(Norma ABCP M 14/70) através da relação entre a massa seca (g) e o volume saturado (cm-3). 

 

2.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CARBONO 

 

Os corpos de prova foram fragmentados e posteriormente triturados em moinho de seis 

facas e peneira de 80 mesh até adquirirem aspecto de pó. Em seguida, foi pesado 

aproximadamente 0,10 g de cada amostra em balança analítica de precisão 0,01 g. 
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O Teor de Carbono foi determinado através do método da combustão a seco, com 

analisador elementar da marca LECO, modelo CNS 2000, do Laboratório de Análise de Sistemas 

Sustentáveis, na Embrapa Amazônia Oriental.  

Para análise estatística da anatomia quantitativa, densidade básica e teor de carbono as 

amostras foram submetidas à análise de variância simples (ANOVA). A comparação entre as 

médias seguiu o teste T a 95% de probabilidade e para verificar a correlação existente entre as 

variáveis utilizou-se correlação de Pearson. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No Quadro 1 estão presentes respectivamente os dados das médias obtidas das variáveis 

analisadas (densidade básica, teor de carbono, frequência e diâmetro dos vasos) nas diferentes 

posições no sentido medula-casca nos municípios de Pau D’Arco e Baião. 

É possível constatar que os valores de densidade básica, diâmetro e frequência dos vasos 

tenderam a um aumento em direção à casca nas duas procedências, porém apenas para a 

densidade básica do município de Baião obteve diferença significativa com a variação da posição 

radial.  

Este comportamento pode estar relacionado segundo Longui et al. (2011) com o grupo 

sucessional da espécie, onde as pioneiras crescem mais rapidamente que as intermediárias e 

climácicas o que ocasiona madeira mais leve nos primeiros anos de vida.  

Os resultados da densidade básica aproximaram-se da média encontrada por: Vidaurre 

(2010) para a madeira de Paricá, aos 11 anos, que foi igual a 0,30 g/cm³ e com Lobão et al. 

(2012) que encontrou valores de densidade básica para a mesma espécie variando de forma 

decrescente do sentido da casca à medula com valores entre 0,481 a 0,376.  

As médias de diâmetro de vasos oscilaram de 148,68 a 224,07 µm, assemelhando-se aos 

resultados de Vidaurre (2010), onde em seu trabalho o diâmetro dos vasos oscilou entre 160,4 a 

230,1 µm, já para Urbinati (2013), que também trabalhou com a referida espécie, os vasos 

apresentaram diâmetro transversal que variou de 152 a 207 μm, sendo que os maiores valores 

encontrados pela autora localizam-se próximo a casca e Lobão et al. (2012) encontraram valores 

de 150 a 240 μm, apresentando comportamento parecido com o autor anterior. 
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Quadro 1. Valores de densidade básica, diâmetro de vasos, frequência de vasos e teor de carbono, no 

sentido medula-casca, da madeira de Schizolobium parahyba var. amazonicum Huber ex Ducke 

proveniente de Pau D’Arco e Baião-PA. 

 

Município Característica 
Posição Radial 

Média 
0% 25% 50% 75% 100% 

Pau 

D'Arco 

Db (g/cm³) 

Média 0,22b 0,30a 0,34a 0,32a 0,35a 

0,31 σ  0,04 0,04 0,02 0,03 0,02 

CV% 17% 13% 5% 9% 6% 

Dv (µm) 

Média 178,26ns 205,73 ns 199,51 ns 204,03 ns 224,7ns 

202,3 σ  29,10 18,10 26,08 24,90 17,73 

CV% 16% 9% 13% 12% 8% 

Fv (nº/mm²) 

Média 2 ns 2 ns 2 ns 1 ns 1 ns 

1,6 σ  0,57 0,38 0,38 0,18 0,33 

CV% 31% 25% 22% 13% 22% 

TC (%) 

Média 47,75 ns 48,30 ns 48,47 ns 48,70 ns 48,93ns 

48,4 σ  0,27 0,53 0,83 1,06 0,42 

CV%  1% 1% 2% 2% 1% 

Baião 

Db (g/cm³) 

Média  0,32 ns 0,34 ns 0,38 ns 0,39 ns 0,42 ns 

0,37 σ  0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 

CV  29% 26% 24% 16% 15% 

Dv (µm) 

Média  148,68ns 164,2ns 199,04 ns 207,38 ns 203,3ns 

184,54 σ  16,90 3,14 29,14 37,38 31,22 

CV  11% 2% 15% 18% 15% 

Fv(nº/mm²) 

Média  2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 2 ns 

2 σ  0,29 0,33 0,12 0,28 0,49 

CV  12% 18% 7% 16% 29% 

TC (%) 

Média  47,50 ns 47,88ns 47,81 ns 48,05 ns 48,32ns 

47,91 σ  1,33 0,63 0,48 0,29 0,09 

CV  3% 1% 1% 1% 0% 

Db: densidade básica, Dv: diâmetro dos vasos, Fv: frequência dos vasos, TC: teor de carbono, σ: 

Desvio Padrão; CV%: Coeficiente de Variação.Médias seguidas de letras diferentes em uma 

mesma coluna diferem entre si (ao nível de 5% de significância), ns= não significativo. 
Fonte: Autores. 
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A frequência de vasos foi muito pequena para as duas procedências, o que vai ao 

encontro do que afirma o IAWA Committee apud Vidaurre (2010), que a frequência de vasos da 

madeira de Paricá é classificada como “pouca”. A frequência de vasos não apresentou diferença 

significativa no sentido radial do lenho das árvores e entre procedência. No trabalho 

desenvolvido por Lobão et al. (2012) a média de frequência variou de 1,67 e 1,57, Urbinati 

(2013) esses valores encontrados foram maiores, em média entre 3 a 4 por milímetro quadrado. Já 

no presente trabalho este valor variou de 1 a 2 vasos por mm².  

De acordo com Watzlawick et al. (2003) apud Dallagnol et al. (2011), por mais que a 

quantidade de carbono apresente variações, são bem estáveis, como encontrado no presente 

trabalho médias oscilando entre 47,50% a 48,93%. 

No Quadro 2 estão presentes os coeficientes de correlação feita para as variáveis 

estudadas. Os resultados mostram uma correlação de moderada a forte entre as variáveis 

avaliadas. Preston et al. apud Vidaurre (2010) verificaram que a densidade da madeira e as 

características dos vasos estão inter-relacionadas. Outros estudos apontam que a frequência e 

diâmetro dos vasos não têm uma boa correlação, o que é evidenciado na Tabela 1. 

 

Quadro 2. Correlação entre densidade básica (DB), diâmetro de vasos (DV), frequência de vasos (FV) e 

teor de carbono (TC), no sentido medula-casca, da madeira de Schizolobium parahyba var. amazonicum 

Huber ex Ducke. 

CORRELAÇÃO DB (g/cm³) DV (µm) FV (nº/mm²) 

DV (µm) 0,86456102   

FV (nº/mm²) -0,51137557 -0,6533645  

TC (%) 0,928615687 0,9245213 -0,7869771 

Onde= Db: densidade básica, Dv: diâmetro dos vasos, Fv: frequência dos vasos, TC: teor de 

carbono. 
Fonte: Autores. 

 

As correlações mais altas encontradas foram entre: teor de carbono e densidade básica, 

visto que quanto maior for a densidade básica, maior será a quantidade de carbono estocado; teor 

de carbono e diâmetro dos vasos e também alta correlação entre densidade básica e diâmetro dos 

vasos. 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

299 

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

ISSN 2316-7637 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A densidade básica média obtida para a espécie Schizolobium parahyba var. 

amazonicum Huber ex Ducke proveniente de Pau D’Arco-PA foi 0,31g/cm³ e para Baião foi 

0,37g/cm³. Houve forte correlação linear positiva entre Teor de Carbono e Densidade Básica e 

entre Teor de Carbono e Diâmetro de Vasos. E os teores de carbono foram em torno de 48% para 

ambas a procedências.  
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RESUMO  

 

Os coleópteros apresentam variados hábitos alimentares, sendo considerados muitas vezes como 

indicadores de condições ambientais. Atualmente, pouco se sabe sobre a fauna de coleópteros 

associada ao mogno brasileiro (Swieteniamacrophylla King), espécie nativa da região amazônica 

que apresenta um alto valor comercial, devido à qualidade de sua madeira, e que nos últimos anos 

foi imensamente explorada, entrando assim para a lista de espécies ameaçadas de extinção. Neste 

estudo objetivou-se avaliar, nos períodos seco e chuvoso, a diversidade, abundância e a 

dominância dos grupos tróficos de coleópteros presentes em monocultivo de mogno brasileiro. 

As coletas foram realizadas no município de Aurora do Pará com utilização de armadilhas do tipo 

pitfalltraps, expostas por 48 horas. A triagem e identificação dos insetos coletados foram feitas 

no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal Rural da Amazônia através de chaves 

taxonômicas. A análise dos índices biológicos foi feita através do programa estatístico BioEstat 

5.0. Foram capturados 659 indivíduos, pertencentes 17 famílias. As famílias mais abundantes 

foram Nitidulidae (37,6%), Staphylinidae (12%) e Curculionidae (11,7%). Houve grande 

variação no número de indivíduos entre os dois períodos avaliados. O chuvoso apresentou maior 

incidência de besouros (65%), maior riqueza de famílias (13), menor diversidade (0,54) 

eequitabilidade (0,44). Os grupos funcionais mais abundantes foram herbívoros, detritívoros e 

carnívoros, respectivamente. Concluiu-se que a fauna de coleópteros associada ao cultivo de 

mogno brasileiro Swieteniamacrophyllaapresenta alta diversidade e abundância. 

 

Palavras-chave: Armadilhas pitfall. Besouros. Mogno brasileiro. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O mogno brasileiro (Switeniamacrophylla King) é umaespécie pertencente à família 

Meliaceae, nativa da região amazônica, que apresenta grande interesse econômico devido à alta 

qualidade de sua madeirapara a indústria, o que promove sua excelente aceitação pelos mercados 

regional, interestadual e internacional (LORENZI, 2002). Entretanto, devido ao aumento de sua 

exploração, atualmente ela se encontra na lista de espécies ameaçadas de extinção. 

Os insetos são organismos que apresentam ampla distribuição pelo mundo, constituindo 

um dos grupos mais diversos e numerosos de animais que desempenham papel ecológico, sendo 

que os coleópteros são destacados dentre as ordens dessa classe por terem um maior número de 

representantes. Além disso, apresentam variados hábitos alimentares, podendo ocasionar danos a 

diversas culturas, assim como muitos podem ser utilizados para fazer controle biológico de 

insetos pragas. 

De acordo com Thomanzini e Thomanzini (2002), o número de famílias e espécies de 

insetos é de grande importância para o acompanhamento dos impactos resultantes da ação 

antrópica nos ecossistemas, já que são considerados como indicadores de condições ambientais. 

Isto faz com que muitos pesquisadores se interessem pelo estudo da fauna Coleóptera 

(MARINONI; GANHO, 2003). 

Atualmente, pouco se sabe sobre fauna de coleópteros associada ao mogno brasileiro. 

Visto isso, objetivou-se avaliar, nos períodos de seco e chuvoso, a diversidade, abundância e a 

dominância dos grupos tróficos de coleópteros presentes em cultivo de mogno brasileiro. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo foi realizado em área de cultivo de S. macrophylla, de 1 ha, pertencente à 

fazenda do grupo Tramontina Belém S.A., localizada no município de Aurora do Pará, nordeste 

paraense, nas coordenadas 2º10’00’ S e 47º32’00’’W. De acordo com Júnior (2011), os solos 

predominantes da região são caracterizados comolatossolo amarelo e argissolo. 
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As coletas ocorreram em outubro de 2014(período seco) e maio de 2015 (período 

chuvoso), pois segundo Rosário et al. (2014)a disponibilidade de água na região é menor nos 

meses de julho a outubro e maior de dezembro a maio. 

A coleta biológica foi realizada através de armadilhas do tipo pitfalltraps, enterradas até 

ao nível do solo, contendo gotas de detergente e álcool 70%. Foram instaladas 80 armadilhas na 

área, dispostas em linhas de 18 m, distantes 8 m uma das outras e a 1 m da árvore, ficando no 

campo por um período de 48 horas. 

Após a retirada das armadilhas, os insetos foram triados e identificados a nível 

taxonômico de família no Laboratório de Entomologia da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, através das chaves taxonômicas de Triplerorn e Jonnson (2011) eFujiharaet al.(2011). 

Foram calculadas abundância e diversidade dos besouros com o auxílio do programa estatístico 

BioEstat5.0. Os grupos funcionais foram classificados, com base no estudo de Lima et al. (2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram capturados 659 coleópteros, sendo 297 no período seco e 362 no chuvoso, 

distribuídos em 17 famílias (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Distribuição de famílias de coleópteros coletados em área de cultivo de mogno 

(Swieteniamacrophylla), no município de Aurora do Pará. 

Famílias 

Período seco Período chuvoso Total 

Nº de 

indivíduos % 

Nº de 

indivíduos % 

Nº de 

indivíduos % 

Bostrichidae 40 6,1  - - 40 6,1 

Carabidae 1 0,2 20 3 21 3,2 

Chrysomelidae 
36 5,5 1 

0,

2 
37 

5,6 

Curculionidae 
28 4,2 49 

7,

4 
77 

11,7 

Elateridae 26 3,9 - - 26 3,9 

Histeridae 31 4,7 - - 31 4,7 
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Lagriidae 
23 3,5 3 

0,

5 
26 

3,9 

Nitidulidae 18 2,7 230 35 248 37,6 

Passalidae 24 3,6 - - 24 3,6 

Scarabaeidae 
32 4,9 8 

1,

2 
40 

6,1 

Staphylinidae 
38 5,8 41 

6,

2 
79 

12,0 

Bruchidae 
- - 2 

0,

3 
2 

0,3 

Cerambycidae 
- - 1 

0,

2 
1 

0,2 

Cicindelidae 
- - 4 

0,

6 
4 

0,6 

Meloidae 
- - 1 

0,

2 
1 

0,2 

Platypodidae 
- - 1 

0,

2 
1 

0,2 

Tenebrionidae 
- - 1 

0,

2 
1 

0,2 

Total 
297 

45,

1 
362 55 659 

100,

0 

Fonte: Autores, 2015. 

 

Houve variação no número de indivíduos em relação aos períodos seco e chuvoso, com 

aumento de 21,9% no segundo períodoem relação ao primeiro. Essa diferença pode ser justificada 

pelo fato de que em ecossistemas tropicais, no período seco, a fauna edáfica geralmente migra 

para a camada mais profunda do solo, em busca de umidade (BANDEIRA; HARADA, 2008). 

Entretanto, estudos realizados por Oliveira et al. (2006) demonstraram que no período de 

chuvoso, a fauna de coleópteros sofreu redução em relação ao período seco, e os autores 
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afirmaram que esse comportamento é em decorrência ao aumento da taxa de precipitação e ao 

decréscimo de temperaturamédia da localidade. 

 Observou-se que a família Nitidulidae foi a que apresentou maior abundância, 

expressando 37,6% do total de indivíduos. Insetos desta família, segundo Rosário et al. (2014), 

são comumente encontrados em decomposição de substratos orgânicos e estão presentes no solo 

normalmente em estação chuvosa. 

 Foram abundantes também as famílias Staphylinidae (79 indivíduos), Curculionidae 

(77), Bostrichidae (40) e Scarabaeidae (40), que juntas com Nitidulidae representaram 73,5% dos 

besouros coletados. Essas famílias abrangem boa parte da diversidade da ordem e geralmente 

estão presentes na maioria dos levantamentos já descritos, como o de Iantas et al. (2010). 

 Foi observado que o período chuvoso apresentou maior riqueza de famílias (13), 

sendo as famílias Bruchidae, Cerambycidae, Cicindelidae, Meloidae, Platypodidae e 

Tenebrionidaeexclusivas deste período, apesar da abundância das mesmas terem sido baixa. 

Noperíodo seco houve a ocorrência de 11 famílias, sendo exclusivas apenas quatro:Bostrichidae, 

Elateridae, Histeridae e Passalidae.Estudos realizados por Lopes et al. (2006) mostram que a 

abundância de indivíduos da família Histeridae varia diretamente com o índice pluviométrico da 

região, o que é discordante aos resultados encontrados neste trabalho. 

A diversidade dos coleópteros coletados foi alta no período de seco (0,99),de acordo 

com o índice de Shannon-Wiener, enquanto que no período chuvoso foi relativamente baixa 

(0,54). Este resultado pode ser influenciado por algumas famílias que apresentaram muitos 

espécimes apenas no segundo período, como ocorreu com Carabidae. A equitabilidadenos 

períodos seco e chuvoso foram de 0,81 e 0,44, respectivamente, demonstrando alta uniformidade 

e maior distribuição de famílias no primeiro período. 

Entre os cinco grupos tróficos (herbívoros, algívoros, fungívoros, carnívoros e 

detritívoros) propostos por Marinoni (2001), a entomofauna associada ao mogno 

S.macrophyllaapresentou representantes de três grupos (Figura1). 
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Figura1. Distribuição em porcentagem (%) dos grupos tróficos de coleópteros encontrados em áreas de 

cultivos de mogno Swieteniamacrophylla, no município de Aurora do Pará. 

 

Fonte: Autores, 2015. 

 

De acordo com o índice de Simpson, a diversidade dos grupos tróficos em relação aos 

períodos estudados foi relativamente baixa, sendo 0,57 e 0,59 os valores dos períodos seco e 

chuvoso, respectivamente. Observou-se o predomínio de coleópteros herbívoros, seguidos de 

detritívoros e carnívoros, com observação a ocorrência simultânea das famílias Nitidulidae 

(Herbívoro e/ou Detritívoro) e Staphylinidae (Carnívoro e/ou Detritívoro) em mais de um grupo 

trófico. 

A dominância de coleópteros herbívoros deve-se principalmente ao número de 

indivíduos das famílias Nitidulidae e Curculionidae.Estudos realizados por Fernandes e Iannuzzi 

(2007) também apresentaram a família Curculionidae como a mais abundante (68,4%) dentre os 

coleópteros herbívoros coletados. De acordo comMarinoni e Dutra (1997), espécies com este tipo 

de hábito alimentar predominam em áreas mais degradadas, em início de regeneração. Já em 

ambientes com espécies vegetais de alto porte, que propiciam um ambiente úmido, menos 

iluminado e com um solo rico em materiais em decomposição predominam coleópteros 

detritívoros (PETRONI, 2008). 

Carabidae, Staphylinidae e Cincidelidae, coleópteros carnívoros, foram mais abundantes 

no período chuvoso. Segundo Marinoni (2001) nogrupo dos carnívoros são incluídostodos os 

organismos parasitas,parasitoides ou predadores, sendo este grupo trófico de grande importância 
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para o controle de insetos pragas. Além disso, a presença dessas famílias no período chuvoso é 

devida, possivelmente, a maior riqueza apresentada, ou seja, presença de maior número de presas.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

A fauna de coleópteros associada ao cultivo de mogno brasileiro Swieteniamacrophylla, 

apresenta alta diversidade e abundância, sendo as famílias Nitidulidae, Staphylinidae e 

Curculionidae as mais frequentes. Os grupos funcionais dominantes são os herbívoros, 

detritívoros e carnívoros, em geral, pode-se inferir que as espécies de coleópteros destes grupos 

tróficos foram influenciadas pelas estruturas da cobertura vegetal. Houve variação quanto a 

sazonalidade, tendomaior incidência de insetos (65%), maior riqueza de famílias (13), menor 

diversidade (0,54) eequitabilidade (0,44) no período chuvoso. 
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RESUMO  

 

O alagamento ou encharcamento do solo é uma das dificuldades que assola as atividades 

agropecuárias do Brasil, acarretando sérios prejuízos. Algumas regiões do país têm esse evento 

como crônico, pois é um problema frequentemente enfrentado pelos produtores. Em pastagens 

tropicais esse episódio é mais comum, pois nos trópicos essas áreas de pastagens geralmente são 

encontradas nas áreas de várzea. Embora o alagamento ou o encharcamento temporário do solo 

seja um fator limitante para a atividade agropecuária, o grau de tolerância de forrageiras tropicais 

e os mecanismos envolvidos nas respostas dessas plantas a esse estresse têm sido pouco 

estudados. Essa situação é estudada através de observações empíricas e levantamento 

bibliográfico sobre a tolerância de capins tropicais ao alagamento ou encharcamento do solo, sem 

confirmação experimental. A Amazônia Legal possui, aproximadamente, 32 milhões de hectares 

de campos e savanas, nos quais estão incluídos 6,7 milhões de hectares de campos inundáveis 

(MAPA, 2006), constituindo-se em enorme potencial para a exploração da atividade 

agropecuária, por isso é necessário o estudo de forrageiras que se adequem a possíveis 

encharcamento. O objetivo do referido trabalho foi apresentar resultados de alguns estudos sobre 

a resposta das plantas forrageiras, ao excesso d’água no solo, a tolerância de espécies forrageiras 

a esse estresse e discutir a importância dessas informações no planejamento e uso de pastagens. 

 

Palavras-chave: Alagamento. Agropecuária. Forragicultura. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A forragicultura é a ciência que se caracteriza pelo estudo das plantas forrageiras e suas 

inter-relações com os animais e com o meio a sua volta. Desta forma, está intimamente ligada aos 

processos e ciclos adjuntos da biodiversidade, proporcionando a despoluição de águas 

subterrâneas e superficiais, manutenção da fauna e da flora e consequentemente um maior 

conforto e qualidade ambiental do meio. Além de garantir uma maior produtividade na 

agropecuária. 

Fazendo uma análise global das espécies forrageiras, é possível notar que os benefícios 

ocasionados pelas mesmas não se dão de maneira isolada, mas sim são evidenciadas por atuarem 

de maneira significativa em todo o ecossistema de pastagens. Assim, é de extrema importância à 

informação do funcionamento do referido ecossistema, uma vez que se faz essencial o seu papel 

na agropecuária, na qualidade de vida e na produção de alimentos, sempre buscando utilizar as 

forragens de maneira satisfatória para que haja aproveitamento e revitalização no contexto de 

preservação ambiental e de produção agropecuária. 

Para se obter espécies forrageiras de caráter satisfatório, pode ser utilizado um 

macronutriente de grande importância ao crescimento das gramíneas, o fósforo (P), que se 

manifesta de maneira mais expressiva na fase de formação da pastagem, pois tem influência no 

crescimento do sistema radicular e no perfilhamento das plantas. O fósforo está fortemente 

relacionado aos processos vitais das gramíneas, pois age na produção de energia, atuando no 

processo de fotossíntese, transporte de elétrons e açúcares.  

Segundo Patês et al. (2008), os níveis extremamente baixos de P disponível, bem como a 

alta capacidade de adsorção desse elemento são um dos maiores entraves no estabelecimento e na 

manutenção de pastagens nos solos brasileiros. 

Um dos grandes obstáculos para a agropecuária tem sido a sazonalidade indeterminadas 

de algumas regiões do Brasil, que perpassam por uma extrema seca ou até mesmo alagamento 

total do local. Assim, o plantio de espécies forrageiras tolerantes ao alagamento é uma excelente 

escolha para regiões sujeitas a inundações periódicas e regiões avaliadas como pouco produtivas 

para a pecuária. No entanto, ainda existe uma grande carência nos estudos sobre essas forrageiras, 

o que dificulta as análises e os estudos acerca do tema, retardando o crescimento do produtivo 

aliado a esse ecossistema. 
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Segundo Dias – Filho (1998), 

“O alagamento ou o encharcamento temporário do solo é um problema global que pode 

trazer sérios prejuízos para o desenvolvimento agropecuário. Embora, em diversas 

regiões seja um evento raro, em outras, porém, é um problema crônico, necessitando ser 

constantemente enfrentado pelos produtores. Em pastagens tropicais, a inundação ou o 

alagamento temporário do solo pode ser mais comum, pois nos trópicos, muitas áreas de 

pastagens são geralmente localizadas em áreas marginais, não totalmente apropriadas 

para a agricultura.” 

 

Mesmo as plantas consideradas tolerantes ao alagamento, o excesso hídrico causa sérios 

problemas ao desenvolvimento das plantas, uma vez que restringe a troca de gases e diminuindo 

a produção de ATP, causa redução no crescimento e desenvolvimento geral da planta, pois está 

tem dificuldade na troca de gases entre a planta e o ambiente, processo vital. 

Portanto, são necessárias informações sobre as características agronômicas das espécies 

forrageiras de fundamental importância à escolha para o melhor aproveitamento das plantas 

forrageiras, podendo interferir decisivamente no sucesso do empreendimento agropecuário. A 

opção pela forrageira deve ser baseada nas condições locais de clima, solo e manejo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho se apresentará de forma avaliativa e descritiva, onde foram obtidos 

dados oriundos de pesquisas que abordam a temática da forragicultura. O estudo foi em âmbito 

regional, fazendo referência a áreas de alagamento que se concentram na Amazônia Legal. O 

estudo buscou descrever as dificuldades encontradas de espécies forrageiras que atendam as 

mudanças que vão desde o “seco”, as possíveis dificuldades de drenagem natural até o completo 

alagamento.  

As informações obtidas para a criação deste artigo foram adquiridas de banco de dados 

como o Mapa, artigos e dissertações que fazem o levantamento de espécies forrageiras dando 

enfoque aos problemas encontrados, por gramíneas que não toleram alagamentos e que variam 

conforme a época, assim como evidenciando características de forrageiras tolerantes a este 

estresse. É importante citar que os princípios regionais, econômicos e científicos norteiam os 

objetivos dessa pesquisa.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O alagamento do solo seja ele temporário ou permanente podem ser considerados 

comuns em áreas de pastagens tropicais, o que ocasiona uma diminuição satisfatória e 

quantitativa das pastagens. É necessário que se faça uso de gramíneas capazes de se adaptar a 

esse tipo de alagamento temporário ou periódico, uma vez que as capacidades produtivas 

agropecuárias dependem da longevidade e desempenho das espécies forrageiras. 

Segundo Nascimento & Homma (1984), os solos de várzeas da Amazônia legal 

apresentam inúmeras possibilidades de uso, com destaque para atividade agropecuária de alta 

produtividade, onde espécies forrageiras adaptadas, a inundações periódicas, podem ser 

exploradas de forma econômica e com preservação dos ecossistemas. A sua grande 

potencialidade refere-se à qualidade de seus solos, bem como a sua grande extensão, cerca de 67 

milhões de hectares de terras permanentes ou temporariamente inundadas. A Amazônia Legal 

possui, aproximadamente, 32 milhões de hectares de campos e savanas, nos quais estão incluídos 

6,7 milhões de hectares de campos inundáveis (MAPA,2006), constituindo-se em enorme 

potencial para a exploração da atividade pecuária. 

Um dos fatores de maior importância para a redução dos custos de produção da 

atividade pecuária é a utilização de pastagens com boa capacidade produtiva e alto valor nutritivo 

que podem ser obtidas por meio da introdução de espécies adaptadas as condições ambientais. No 

entanto, deve-se entender que forrageiras de melhor qualidade nutricional apresentam maiores 

exigências nutricionais, ou seja, solos de boa fertilidade. 

Assim, a principal barreira à produção animal nas regiões tropicais e subtropicais tem 

sido a irregularidade da forragem durante o ano, principalmente em razão do estresse hídrico 

sazonal ocasionado por secas e alagamentos do solo (JONES, 1979).  O alagamento excessivo do 

solo nos locais de pastagens é decorrente da irregular sazonalidade, má drenagem do solo muitas 

vezes ocasionados pelo pisoteio do gado e maquinários e também pelo intenso período de chuvas. 

Assim, faz-se necessário ter conhecimento das características agronômicas para que facilite o 

estudo do potencial uso nos locais que possam ocorrer esse tipo de estresse hídrico.  

As forrageiras tropicais possuem limitações quando são submetidas ao alagamento 

ocorrendo uma diminuição drástica da difusão do oxigênio na região radicular das plantas, 
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restringindo a absorção de minerais e de água pelas raízes. Em condições de alagamento, em 

plantas que não são tolerantes ao excesso hídrico, a assimilação de nutrientes e trocas gasosas são 

reduzidas, como consequência do fechamento dos estômatos. Essa redução da fotossíntese, 

inicialmente atribuída ao fechamento dos estômatos, também é resultado, entre outros fatores, do 

desequilíbrio hormonal (BARUCH, 1994b). Várias pesquisas têm mostrado que o alagamento do 

solo é capaz de reduzir, de forma significativa, a capacidade fotossintética em plantas não 

tolerantes a esse estresse causado pelo encharcamento das pastagens. 

Em plantas tolerantes ao alagamento, o fechamento dos estômatos geralmente não 

ocorre e o metabolismo da raiz não é tão alterado pela anoxia que se caracteriza pela redução a 

níveis baixos fisiológicos de oxigênio nos tecidos orgânicos, em consequência da eficiente 

difusão e do transporte do oxigênio nas raízes (ARMSTRONG et al., 1991).  As gramíneas são 

capazes de se adaptar e desenvolver mesmo sofrendo com o excesso de água, respeitando um 

limite, podem até fazer a revitalização do oxigênio. 

As principais características encontradas em plantas não tolerantes quando expostas ao 

alagamento são dadas pela diminuição do seu crescimento, queda da expansão foliar, diminuição 

significativa da raiz principal, mudança nas propriedades das plantas, podendo culminar na morte 

da gramínea. Uma das partes que mais sofrem nas plantas são as raízes que tem sensibilidade 

afetada pela ausência de oxigênio e diversos nutrientes, reduzindo bruscamente a troca de gases e 

o transporte de elétrons.  

Em função da intensidade do estresse, as gramíneas podem ajustar seu comportamento 

morfológico às necessidades do meio no qual estão inseridas, buscando melhorar o processo de 

trocas gasosas e de produção energética, otimizando a habilidade de desenvolvimento das 

plantas. As espécies forrageiras reagem de acordo com a sua plasticidade e capacidade de 

absorção de água, essa propriedade garante a planta uma adequação as condições impostas.  

As estratégias empregadas pelas gramíneas aliadas às modificações e adequações 

anatômicas nas folhas e raízes são essenciais para garantir a sobrevivência da planta em 

condições de solos mal drenados, onde a concentração de oxigênio é baixa ou inexistente. É 

importante ressaltar que nenhuma planta é capaz de sobreviver a longos períodos sem oxigênio, 

já no caso de plantas tolerantes ao encharcamento do solo são aquelas que conseguem 

desenvolver processos de oxigenação em tecidos alagados, de modo a impedir sua asfixia. 
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Nesta conjuntura é interessante o conhecimento e eficiência agronômica do potencial 

produtivo e do valor nutritivo de espécies forrageiras introduzidas nas áreas de várzeas da região 

amazônica, que apresentam solos de média a elevada fertilidade, pode-se estabelecer uma 

alternativa importante para a elevação da produção pecuária, seja pelo acréscimo das áreas 

cultivadas, melhoria na qualidade nutricional das forrageiras. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Um dos fatores limitantes para o desenvolvimento da pecuária em algumas regiões tem 

sido o alagamento dos solos que em determinados locais, pode durar o tempo todo ou ser de 

caráter temporário como, por exemplo, Pantanal mato-grossense ou Baixo Amazonas. Para um 

melhor desenvolvimento da pecuária, que veio sendo estabelecida nessas regiões desde os tempos 

coloniais, fez-se necessário à implementação de espécies forrageiras, que estivessem adaptadas as 

condições de alagamentos dessas localidades. 

Outra dificuldade a ser levada em consideração é a gradativa compactação do solo, que 

diminui potencialmente a drenagem natural deste, que vem ocasionando a prematura degradação 

das espécies forrageiras, umas das regiões que sofre com esse problema é a Amazônia Legal. 

Pois, ainda existem diversos tipos de gramíneas ideais para forrageiras que possui um grande 

potencial pouco estudado, e que se houvesse um maior interesse aumentaria significativamente a 

capacidade produtiva das pastagens. 

Portanto, é necessário que haja estudos capazes de explorar espécies de gramíneas que 

mesmo sendo utilizadas em locais com boa drenagem natural, estas possam suportar possíveis 

alagamentos. Pesquisas estão apontadas para espécies capazes de tolerar ambientes com 

variabilidade que vai desde o mais seco para o encharcamento do solo. Esses estudos ainda não 

estão completamente comprovados, assim, ainda são necessárias muitas pesquisas para afirmar 

este quesito com o máximo de eficiência. Um exemplo de pesquisa em andamento é o capim do 

gênero Brachiaria, principalmente B. brizantha, têm mostrado que pode existir grande 

variabilidade. Em pastagens tropicais ocasiões de excesso de água no solo podem ser eventos 

comuns, reduzindo a capacidade produtiva e longevidade dessas pastagens. O uso de gramíneas 

forrageiras que se adaptem a situações periódicas ou permanentes de excesso de água no solo são 

medidas essenciais para assegurar desempenho e longevidade satisfatórios dessas áreas de 
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pastagem. Assim, mesmo em locais onde o excesso de água não é esperado, é possível que com 

as técnicas de manejo vigente ou passadas contribua para o estresse se tornar comum nas 

pastagens. 
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RESUMO 
 

O crédito rural no Brasil é utilizado como um importante instrumento para estimular o 

desenvolvimento da produção agrícola brasileira e o Governo Federal tem alocado a cada ano 

mais recursos no intuito de alcançar pequenos e médios produtores. Paralelamente, o 

desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) disponibilizam 

constantemente novos sistemas e mecanismos que permitem o processamento, manipulação e 

visualização de dados geoespaciais via internet. Nesse contexto se insere o projeto de 

Uniformização do Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia Legal (UZEE), uma 

iniciativa de integração dos zoneamentos elaborados nos estados desta região. Entre as atividades 

previstas, foi construído um sistema que disponibiliza aos usuários uma Infraestrutura de Dados 

Espaciais (IDE). Este trabalho tem assim o objetivo de apresentar uma ferramenta de análise 

espacial focada especialmente em instituições financeiras. Ela permite aos seus usuários gerar 

relatórios dinamicamente, para comparação de mapeamentos temáticos estabelecidos no banco de 

dados criado no escopo do projeto, pela seleção de temas específicos e a realização de análises 

espaciais. Para isso, o sistema utiliza como base a plataforma i3Geo, que disponibiliza recursos 

para recuperação e manipulação dos dados espaciais, renderizando os mapas e oferecendo 

mecanismos computacionais para o processamento das solicitações efetuadas pelos usuários. O 

resultado é o estabelecimento de uma ferramenta direta de consulta e geração de relatórios que 

permitam a comparação de temas fixos. Dessa forma, é possível obter subsídios que auxiliem as 

entidades responsáveis pela concessão de crédito rural, facilitando a análise dos processos tendo 

em vista a gestão adequada de uso e ocupação da terra, que é de importância fundamental para a 

conservação e manutenção da região amazônica. 

 

Palavras-chave: SIAGEO Amazônia. Análise Espacial. Infraestrutura de Dados Espaciais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Governo Federal tem direcionado constantemente cada vez mais recursos para o 

crédito rural. A maior parte do capital destina-se a créditos de custeio para cobrir os gastos 

rotineiros com as atividades no campo e despesas habituais dos ciclos produtivos, desde a compra 

de insumos até a fase de colheita (MAPA, 2015). Esse capital é obtido diretamente nos bancos ou 

por meio das cooperativas de crédito e a oferta de linhas de créditos para investimentos se apoia 

em recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e dos Fundos 

Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Um dos principais 

programas nesse sentido, o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar) surgiu como uma estratégia na agricultura familiar, focando no fortalecimento da 

competitividade da agricultura empresarial, além do apoio direto aos produtores familiares. Para 

Antão e Campanholo (2011), essas e outras medidas adotadas pelas áreas governamentais e o 

trabalho das instituições de pesquisa tornaram o agronegócio brasileiro muito competitivo frente 

a grandes potências mundiais do ramo. Os fatores que levaram a isso foram a modernização e 

profissionalização do campo e a atuação dos produtores em toda cadeia produtiva, modificando 

assim o perfil e a demanda do financiamento da produção nacional e consequente redução dos 

índices de inadimplência. 

Com o avanço das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), novos recursos 

computacionais tornam-se disponíveis constantemente e o esforço das instituições de pesquisa 

tem ocorrido no sentido de tornar acessível ao público mecanismos de consulta online e sistemas 

interativos que permitam a visualização e manipulação de dados geoespaciais. Mengatto Júnior et 

al (2015) discutem a elaboração e divulgação de dados espaciais via web, destacando entre outras 

vantagens a possibilidade de publicação dos dados de forma dinâmica e atualizada. Nesse 

contexto, o projeto de Uniformização do Zoneamento Ecológico Econômico da Amazônia Legal 

(UZEE) se insere como uma iniciativa de apoio técnico, financeiro e institucional aos estados 

inseridos na Amazônia Legal e o empenho de trabalho dedicado ao projeto tem como um de seus 

objetivos a disponibilização de uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE), que permita a seus 

usuários obter um conjunto de serviços que ofereçam uma série de funcionalidades úteis e 

interessantes na utilização de dados geoespaciais (CONCAR, 2010). 
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Para isso, foi utilizada a plataforma i3Geo (2015) desenvolvida pelo Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). Trata-se de uma aplicação Web de mapas interativos (Web Mapping) onde são 

utilizadas técnicas que possibilitam a visualização de dados e sua análise pela geração de 

relatórios espaciais, através da comparação de áreas com todos os dados de seu catálogo. Essas 

funcionalidades foram incorporadas na ferramenta WebGIS do Sistema Interativo de Análise 

Geoespacial da Amazônia Legal (SIAGEO Amazônia). A ferramenta de geração de relatórios de 

análises espaciais disponibilizada inicialmente pelo SIAGEO, permite ao usuário fazer uso de um 

extenso catálogo de mapeamentos temáticos estabelecidos no sistema pela seleção de temas 

específicos e a realização de análises espaciais conforme sua necessidade (Possan et al, 2014). 

Para tanto, no sentido de oferecer uma alternativa direta de consulta e geração de relatórios, o 

SIAGEO Amazônia disponibiliza a ferramenta Módulo Bancário, voltada especialmente à 

instituições financeiras responsáveis pela concessão de crédito rural. 

Essa ferramenta, disponível no portal do sistema na seção Relatório (SIAGEO, 2015), 

permite a análise de temas fixos com foco nas definições das zonas e subzonas estabelecidos no 

Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) de cada estado e a comparação com outros 

mapeamentos específicos como Unidades de Conservação e Terras Indígenas, por exemplo. O 

objetivo deste trabalho assim é a apresentação dessa nova ferramenta para geração de análises 

espaciais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A área de estudo compreende os nove estados que compõem a Amazônia Legal, 

totalizando aproximadamente 5.217.400 km2 (Coutinho, 2013). Os mapeamentos temáticos 

utilizados na composição do banco de dados do sistema SIAGEO Amazônia referem-se a dados 

de ZEE estaduais, além de outros estudos e iniciativas desenvolvidas no âmbito da região. Esses 

dados foram armazenados em um banco de dados no Sistema Gerenciador de Banco de Dados 

(SGBD) objeto-relacional PostgreSQL. Para manipulação de dados geográficos foi utilizado o 

PostGIS, extensão de banco de dados espacial do PostgreSQL que adiciona suporte aos objetos 

geográficos, permitindo que consultas espaciais sejam executadas na linguagem SQL (Structured 

Query Language). A plataforma i3Geo (2015), base do sistema WebGIS desenvolvido no 

SIAGEO Amazônia, disponibiliza recursos para recuperação e manipulação dos dados espaciais, 
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renderizando os mapas e oferecendo mecanismos computacionais para o processamento das 

solicitações efetuadas pelos usuários. A ferramenta Módulo Bancário foi desenvolvida utilizando 

linguagem PHP e está acoplada à plataforma i3Geo do sistema. 

Para a realização de uma consulta espacial, o sistema recebe um conjunto de arquivos no 

formato Shapefile (2015) que representa o tema de interesse do usuário, contendo os arquivos 

com extensão dbf, shp e shx com os pontos, linhas ou polígonos referentes ao empreendimento a 

ser consultado. Esses arquivos e seu conteúdo são validados pelo sistema que verifica, entre 

outros elementos, o sistema de projeção informado pelo usuário e se o tema intercepta a área da 

Amazônia Legal, bem como qual é o estado em que ele está inserido. Uma vez aceito, é exibido 

ao usuário uma figura contendo os temas do catálogo do SIAGEO referentes ao estado 

interceptado pelo tema submetido. Nessa figura, o tema submetido pelo usuário e utilizado para 

geração da análise espacial é sobreposta aos demais. O Quadro 1 lista os temas propostos para 

realização da comparação espacial. 

 

Quadro 1. Temas utilizados na comparação espacial do Módulo Bancário. 

Temas Situação 

Zonas de Gestão 
Dados já inseridos no sistema 

Subzonas de Gestão 

Tipos de Gestão 

Dados disponíveis no momento apenas 

para as iniciativas de ZEE do Estado do 

Pará 

Unidades de Conservação 
Dados já inseridos no sistema 

Bioma 

Municípios Em processo de elaboração 

Terras Indígenas Dados já inseridos no sistema 

Declividade Em processo de elaboração 

Solo (Pedologia) Dados já inseridos no sistema 

Aptidão Agrícola 
Em processo de elaboração 

Cobertura Vegetal 

Fonte: Dados do trabalho. 
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Finalizadas essas etapas, o sistema disponibiliza ao usuário a opção para geração do 

relatório de análise espacial. Então os dados são processados e as comparações são efetuadas, 

gerando como resultado uma nova página no navegador do usuário, contendo os mapas referentes 

à intersecção do tema submetido com os temas do Quadro 1, além dos respectivos cálculos de 

distância entre cada um deles. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O mecanismo de geração do relatório efetua uma comparação espacial entre o tema 

enviado pelo usuário (A) e os temas indicados no Quadro 1 (B). A Figura 1 ilustra os resultados 

de análise de um empreendimento localizado no Estado do Acre em relação às zonas de gestão 

definidos no ZEE da Fase 2, elaborado na escala 1:250.000. 
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Figura 1. Resultado da comparação espacial entre tema submetido pelo usuário com tema do SIAGEO. 

Fonte: Dados do trabalho. 

Primeiramente são efetuados cálculos para determinar a porcentagem do tema submetido 

(A) que avança nas classes de cada tema (B). Em seguida são efetuados cálculos para determinar 

as classes nesses temas (B) distantes até 15km do tema definido pelo usuário (A). Essas consultas 

são realizadas e exibidas individualmente para cada um dos temas de comparação. O relatório, 

dividido em seções, exibe primeiramente um cabeçalho com campos que indicam a data de 

geração do relatório, o sistema de projeção utilizado e espaço para que o usuário possa fazer 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

322 

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

ISSN 2316-7637 

 

comentários acerca da análise em curso. As seções seguintes exibem o mapa, a legenda e os 

cálculos de intersecção e distância agrupadas em função de cada tema (B). É exibido também 

qual o bioma presente na região que contém o tema submetido (A). 

Conforme demonstrado na Figura 1, a legenda auxilia a identificação das classes no 

mapa em relação aos dados da tabela exibida na sequência, onde são indicadas as porcentagens e 

as distâncias em relação à área submetida pelo usuário. Adicionalmente, o usuário pode obter 

mais informações sobre a descrição das zonas, conforme definido pelo respectivo ZEE, através 

do hiperlink “Descrição – Zonas” logo após o título do tema. A Figura 2 exibe a descrição das 

zonas indicadas na Figura 1. 

Figura 2. Descrição das Zonas de Gestão do Acre. 

 

Fonte: Dados do trabalho. 

 

Os temas propostos no Quadro 1 foram selecionados pela coordenação do projeto UZEE 

em conjunto com os grupos de trabalho envolvidos na sua execução, tendo em vista sua aderência 

em relação à obtenção de crédito rural para viabilização de empreendimentos localizados na 

região da Amazônia Legal. Alguns desses temas requerem ainda alguma adaptação e preparação 
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dos dados e estão indicados no Quadro 1 como temas em processo de elaboração. Por outro lado, 

outros temas que sejam relevantes para instituições financeiras podem ser acrescentados, sendo 

necessário para isso uma análise por parte da coordenação do projeto. 

Fornecer subsídios para a gestão do uso e ocupação da terra é fundamental para a 

conservação da região amazônica que sofre os impactos ambientais devido à ocupação antrópica. 

Para isso, a ferramenta oferece uma alternativa direta de consulta e geração de relatórios pela 

análise de temas fixos e pré-definidos. Essas funcionalidades a caracterizam como um importante 

mecanismo de apoio não só às instituições financeiras no processo de análise e concessão de 

crédito rural, mas também aos tomadores de decisão, pois configuram-se como instrumento de 

planejamento para o estabelecimento de medidas que estimulem a criação de políticas públicas 

para gestão adequada da cadeia produtiva e de conservação dos recursos naturais. 

Os resultados obtidos com a ferramenta se mostraram eficazes na tarefa de 

sistematização e processamento nas análises espaciais, especialmente pela integração de 

características como a interatividade das aplicações Web com funcionalidades mais específicas 

que são encontradas apenas em sistemas de informações geográficas (SIG). Através das 

informações geradas, os gestores podem analisar os empreendimentos ou projetos a serem 

implantados na região considerando sua relação com a cobertura vegetal, aptidão agrícola, tipo de 

solo, além de fazer uso dos produtos gerados nas iniciativas de zoneamento elaboradas pelos 

estados. Dessa forma, ocorre uma aproximação entre a ferramenta e as leis e diretrizes que 

orientam o desenvolvimento dos ZEE pelos estados, ao mesmo tempo em que oferece condições 

para que os dados gerados nessas iniciativas sejam utilizados pelos diversos atores da sociedade, 

tendo em vista o cumprimento dessas leis em busca de condições e práticas sustentáveis que 

permitam a exploração dos recursos naturais de forma eficiente. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A ferramenta de análise espacial descrita nesse trabalho oferece subsídios para a tomada 

de decisão e gestão ambiental. A geração de relatórios espaciais possibilita aos bancos, agências 

financiadoras, investidores e produtores o desenvolvimento de suas atividades de forma eficiente 

pela comparação dos dados disponibilizados nos mapeamentos temáticos e geração de 

conhecimento através da informação obtida dessas comparações. Assim é possível obter 
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subsídios que auxiliem as entidades responsáveis pela concessão de crédito rural, facilitando a 

análise dos processos. 

O uso de softwares livres no desenvolvimento da ferramenta garante às instituições 

autonomia para realizar alterações e adaptações no intuito de permitir sua incorporação a outros 

projetos. Sua utilização em trabalhos futuros torna-se possível pela extensão da sua estrutura, 

lógica e aplicação em estudos nacionais que integrem todas as regiões do País, ou mesmo no 

estudo de outras regiões brasileiras, como o Cerrado ou o Pantanal, por exemplo. 
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RESUMO 

 

O presente estudo vem abordar a epidemiologia de malária no município de Anajás, onde se 

perpetua níveis elevados de endemicidade da doença, tonando-se o principal problema de saúde 

pública do município. Nesse sentido, as características climáticas, geográficas, ecológicas, de 

infraestrutura, socioeconômicas e culturais de Anajá são favoráveis para a prevalência de malária. 

Sendo assim, realizou-se o estudo, com objetivo de verificar o número de casos notificados, 

identificando a faixa etária de maior frequência, sexo, espécie de Plasmodium e valores do Índice 

Parasitário Anual (IPA) de 2010 e 2011. A metodologia consistiu em uma pesquisa de natureza 

quantitativa, epidemiológica descritiva e com análises de relatórios de casos notificados de 

malária no município de Anajás. A coleta de dados foi realizada na Secretaria Estadual de Saúde-

SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º CRS-Breves-Pará. Os resultados obtidos 

foram analisados estisticamente, optando-se pelo teste Qui-Quadrado (x²) e valores percentuais, 

utilizando os programas Excel e Bioestat 5.0. As informações estão consolidadas em gráficos e 

tabelas para melhor compreensão dos cenários e fenômenos epidemiológicos. Notou-se elevados 

índices de infectividade com 40.276 casos positivos, onde 29.214 (73%) de infecção por P. vivax, 

10.223(25%) por P. falciparum e 839 (2%) de casos misto de P. vivax e P. falciparum. Os 

indivíduos do sexo masculino representam 21.903 (54%) dos casos notificados. A faixa etária 

mais atingida é de crianças de 1 a 9 anos 15.452 (38%) e de 20 a 29 anos com 6.409 (16%) dos 

casos positivos. O IPA é muito elevado neste município, indicando que Anajás é uma área de alto 

risco (IPA=920,59) e (IPA=691,85) em 2010 e 2011, respectivamente. Os resultados mostraram 

que a malária foi um grave problema de saúde pública neste município nos anos pesquisados e 

espera-se que os programas de prevenção sejam implementados, contínuos e eficazes, a fim de  

diminuir a incidência desta moléstia. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A malária é uma doença infecciosa aguda ou crônica causada por protozoários 

parasitas do gênero Plasmodium, transmitidos principalmente pela picada do mosquito do gênero 

Anopheles Meigan, 1818. A malária é um caso de saúde pública mundial, ocorrendo nas regiões 

tropicais e subtropicais, sendo uma das doenças parasitarias com maior índice de morbidade e 

mortalidade atingindo principalmente crianças menores de 5 anos de idade (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015). 

A Amazônia brasileira é uma área endêmica para malária concentrando 99% dos casos 

notificados, sendo o Pará o estado que contribui significativamente com o registro de altas taxas 

de incidência da doença (MONTEIRO et al., 2013). 

Segundo Parente et al. (2012), as epidemias de malária no estado do Pará estão 

diretamente relacionadas com o desmatamento, assim como a ocupação territorial desordenada, 

implantação de grandes projetos que demandam exploração ambiental, garimpo, extração de 

madeira e a falta de saneamento básico. 

No arquipélago do Marajó microrregião Furos de Breves, o município de Anajás é 

considerado área de alto risco de malária, visto que reune condições propícias para a proliferação 

de vetore, destacando a espécie Anopheles darlingi (ROOT, 1926) como principal transmissor da 

doença (SANTOS et al., 2005).  

 As mudanças ambientais e climáticas resultantes da degradação ambiental, 

somadas a adaptação dos vetores aos ambientes modificados pelo homem, as condições precárias 

de habitação e trabalho, precariedade dos serviços de saúde, urbanização descontrolada e 

comportamentos culturais, são características que contribuem para o município de Anajás 

apresentar níveis elevados de endemicidade de malária, tornando-se o principal problema de 

saúde pública do município (COSTA et al., 2012).  

Considerando que o município de Anajás apresenta características climáticas, 

geográficas, ecológicas, de infraestrutura, socioeconômicas e culturais favoráveis para a 

prevalência de malária, é que se realizou a presente pesquisa com objetivo de verificar o número 

de casos positivos de malária, identificando a faixa etária de maior frequência, sexo, espécie de 

Plasmodium causador da doença e os valores do Índice de Parasitário Anual (IPA) entre os anos 

de 2010 e 2011. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo será realizado, considerando o município de Anajás que faz parte do 

Arquipélago do Marajó (Figura 1), Estado do Pará-Brasil, que é uma das mais ricas regiões do 

país em termos de recursos hídricos e biológicos, sendo considerado a maior ilha fluvio-marítima 

do mundo, com 49.606 Km². Nesse arquipélago, o município de Anajás (latitude 4°16’S, 

longitude 55°59’W), compõem a mesorregião do Marajó, microrregião Furos de Breves, e 

apresenta uma área de 6.922 km² e população estimada (atualmente) de 27.540 (BRASIL, 2007; 

IBGE, 2015).  

Em Anajás a vegetação dominante é a de Floresta Densa de planície Aluvial com áreas 

de campos naturais a leste e norte do município. A geologia da área é representada por 

inexpressivos terraços e áreas de várzea inseridos no Planalto Rebaixado da Amazônia, fazendo 

parte do clima equatorial úmido, apresentando temperatura média em torno de 27° C, umidade 

elevada e alta pluviosidade nos seis primeiros meses do ano. A economia do município se resume 

na extração madeireira e no extrativismo do açaizeiro, fornecendo o fruto para a produção do 

suco do açaí e como matéria prima para indústrias de palmito, no qual grande parte da população 

ribeirinha tem maior ocupação (NÓBREGA, 2011). 

 

2.2 TIPO DE PESQUISA 

 

O presente estudo é de natureza quantitativa de pesquisa epidemiológica descritiva, 

constituída por análises de relatórios de casos notificados de malária. A coleta de dados foi 

realizada na Secretaria Estadual de Saúde-SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º 

CRS-Breves-Pará. 

 

2.3. ANÁLISES DE DADOS 

 

Com a finalidade de comparar se os casos de malária variaram significativamente em 

relação à espécie de Plasmodium, a faixa etária e sexo de indivíduos infectados e aos números de 

casos por ano, foram realizadas análises estatísticas, optando-se pelo teste Qui-Quadrado (x²), 
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análises quantitativas e valores percentuais, utilizando os programas Excel e Bioestat 5.0. As 

informações estão consolidadas em gráficos e tabelas para melhor compreensão dos cenários e 

fenômenos epidemiológicos.  

Para determinação do risco de infecção pela doença será determinado o Índice 

Parasitário Anual (IPA) que é obtido a partir do número de exames positivos de malária por mil 

habitantes, em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Segundo (PARENTE, 2012) 

a FUNASA estabeleceu para determinar nível de risco, os seguintes valores de IPA: IPA≥50 área 

de alto risco, 10<IPA<50 área de médio risco e IPA<10 área de baixo risco. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante o período de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2011, foram 

notificados um total de 40.276 casos positivos de malária no município de Anajás. Destes, 29.214 

(73%) casos foram decorrentes de infecções causadas pelo Plasmodium vivax, 10.223 (25%) pelo 

Plasmodium falciparum e, ocorreram também casos mistos de contaminação por P. falciparum e 

P. vivax com 839 (2%) dos casos de infecções. Não se detectou diferença de infectividade entre 

P. vivax, P. falciparum e infecção mista nos anos de 2010 e 2011 (p>0,05) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Número de casos positivos de malária e por espécie de  Plasmodium notificados no município 

de Anajás, Pará durante os anos de 2010 e 2011. 

ANO 
CASOS 

POSITIVOS 

P. falciparum P. vivax 
P. falciparum + 

P. vivax Valor 

de p Número 

de casos 
% 

Número 

de casos 
% 

Número 

de casos 
% 

2010 22.804 5.763 25 16.585 73 456 2 

0,3192 2011 17.472 4.460 26 12.629 72 383 2 

TOTAL 40.276 10.223 25 29.214 73 839 2 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde-SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º CRS, Anajás-PA, 

2010 e 2011. 
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Dentre esse período de investigação não houve nenhum caso notificado de infecção por 

P. malariae ou P. ovale na região de Anajás. Entretanto, as infecções por P. vivax, P. falciparum 

e infecções mistas, apresentaram índices elevados de contaminação. Quanto a isso, um estudo 

realizado por Lapouble (2014) afirma que a estimativa de pessoas contaminadas no mundo por 

Plasmodium vivax são de 2,9 bilhões e por Plasmodium falciparum são de 2,4 bilhões de pessoas,  

o que corroboram o resultados obtidos para Anajás. No Brasil, de um geral, prevalece a espécie 

P. vivax nos casos notificados. 

Nos anos estudados, ficou evidente a diferença de infecção em relação ao sexo (valor de 

p>0,05) com maior prevalência da doença no sexo masculino, representando 21.903 (54%) dos 

casos de malária notificados em Anajás no período estudado (Figura 1). 

 

Figura 1. Casos positivos de malária por sexo, notificados no município de Anajás, Pará, nos anos de 

2010 e 2011. 

 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde-SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º CRS, Anajás-PA, 

2010 e 2011. 

 

O predomínio dos casos entre indivíduos do sexo masculino pode estar associado à 

ocupação da atividade extrativista do açaí e da madeira, pois o município de Anajás apresenta 

estas atividades como principal fonte econômica (BRASIL, 2007). 

Com relação a faixa etária, nos dois anos de estudo, percebe-se que os mais atingidos 

pela malária  são principalmente crianças de 1 a 4 anos 7.733 (19%), de 5 a 9 anos 7.719 (19%), 

seguidos pela faixa etária de 20 a 29 anos 6.409 (16%) e 10 a 14 anos 5.828 (15%) (Figura 2). 

Entre essas faixas etárias não foi detectada diferença de infectividade (p>0,05). Destaca-se 
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também, por menor número de casos, as faixas etárias 50 a 59, 60 a 69, 70 a 79 e 80 a mais, pois 

apresentam menos de mil casos notificados nos dois anos pesquisados (Figura 2). Esse resultado 

indica que as crianças de 1 a 9 anos estão mais expostas as infecções por malária em Anajás. 

Possivelmente, um fator que contribui para esse resultado é a condição de moradia, pois, as 

residências encontradas na zona rural são construídas de madeira e na grande maioria sem forro e 

até mesmo com paredes incompletas permitindo a exposição das crianças ao vetor. Há também 

circulação de vetores infectados na área urbana, onde as residências com condições precárias de 

moradia e o ambiente propício para desenvolvimento de vetores, são evidentes e constituem 

fatores que contribuem para o grande número de casos da doença. 

Estudos entomológicos de Santos et al. (2005) realizados na zona urbana de Anajás, 

mostram que o mosquito transmissor encontra-se em todos os bairros da cidade, com alta taxa de 

infectividade e atuando por todas as horas da noite, com maior atividade entre 21 e 22 horas e não 

somente no período crepuscular. Desse modo, as crianças ficam mais vulneráveis as picadas dos 

mosquitos, visto que geralmente nessas horas da noite já estão dormindo. Deve-se ainda 

considerar, que as crianças ao dormirem, normalmente se movimentam muito, se desprotegendo 

de cobertores, o que poderia ser um fator que possibilita a exposição destas, aos mosquitos.  

Figura 2. Número de casos positivos de malária por faixa etária nos anos de 2010 e 2011 em Anajá, Pará. 
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Fonte:Secretaria Estadual de Saúde-SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º CRS, Anajás-PA, 

2010 e 2011. 
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O número de casos notificados de malária em Anajás, foi cruzado com seus respectivos 

dados demográficos, presente nos relatórios epidemiológicos da SESPA (estimativas 

demográficas nos anos: 2010 e 2011) para obtenção do Índice Parasitário Anual (IPA), que 

determina o nível de risco de infecção da doença em certa localidade ou área geográfica. Com 

base nesses valores, observou-se que o município de Anajás ultrapassou 22 mil casos positivos 

em 2010 com o valor de IPA igual a 920,59, diminuindo para 17.472 casos em 2011 

apresentando IPA de 691,85, sendo portanto, valores elevados para IPA no período estudado e 

por isso o município de Anajás é considerado  uma área de alto risco para a malária (Tabela 2). 

 

Tabela 2. População, números de casos notificados de malária e valores de IPA no município de Anajás, 

Pará em 2010 e 2011. ‘ 

ANO POPULAÇÃO 
CASOS DE 

MALÁRIA 
IPA 

2010 24.771 22.804 920,59 

2011 25.254 17.472 691,85 

Fonte: Secretaria Estadual de Saúde-SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º CRS, Anajás-PA, 

2010 e 2011. 

 

Segundo Santos et al. (2005) o maior número de casos de malária está na zona rural, 

devido possivelmente ao avanço do extrativismo artesanal de madeira, açaí e, principalmente do 

palmito. Entretanto, na zona urbana a infestação está associada à ocupação desordenada, falta de 

saneamento básico e às precárias condições de moradia. 

Fatores geográficos, como altitude, temperatura, umidade relativa do ar, índices 

pluviométricos e cobertura vegetal favoráveis a proliferação vetorial e, fatores biológicos, como 

presença de altas densidades de mosquitos vetores, tornam a região paraense uma área endêmica 

para amalária (COSTA et al., 2012; OLIVEIRA FILHO E MARTINELLI, 2009). Quanto ao 

município de anajás esses fatores estão intrinsicamente ligados aos elevados números de casos de 

malária. Pelo exposto, pode-se admitir que os fatores geográficos, biológicos, de infraestrutura e 

saneamento e aspectos culturais, como o comportamento dos moradores, colaboram para 

elevados valores de IPA nos anos de  2010 e 2011. 
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4. CONCLUSÃO 

 

Com base nos estudos dos relatórios epidemiológicos disponibilizados pela Secretaria 

Estadual de Saúde-SESPA/Departamento de Controle de Endemias/8º CRS-Breves-Pará, nos 

anos 2010 e 2011, o município de Anajás apresentou altas taxas de infectividade de malária nos 

dois anos pesquisados, sendo esta moléstia, um grave problema de saúde pública na região, que 

atinge principalmente crianças de 1 a 9 anos de idade e define o município, devido  aos elevados 

valores do IPA, como área de alto risco da doença.  

A infecção da malária em Anajás é causada principalmente pelo P. falciparum e P. 

vivax,além da forma mista da doença que é proveniente da infecção por ambos plasmódios.  

O cenário da malária em Anajás requer que os programas de prevenção do Ministério da 

Saúde sejam implementados, contínuos e eficazes para que diminua o número de casos 

notificados da doença, nesse município. 
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RESUMO 

 

O tráfego marítimo e o uso de grandes navios de carga têm feito da água de lastro – utilizada nas 

viagens para obter maior estabilidade durante a navegação – um meio eficiente de bioinvasão, 

prática que causa danos irreversíveis ao equilíbrio ambiental marítimo, à biodiversidade e à 

saúde, além de prejuízos econômicos. O desenvolvimento deste estudo descreveu os efeitos 

adversos causados pela prática do despejo de água de lastro durante o transporte marítimo de 

carga e descarga no Porto Petroquímico de Miramar - Nicolau Bentes Gomes, em Belém do Pará. 

Foi realizado um levantamento dos sistemas mais utilizados e os em desenvolvimento no Brasil e 

exterior para o tratamento das águas de lastro. Este levantamento baseou-se em relatórios 

emitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), resoluções internacionais e 

nacionais para o controle das águas de lastro e métodos de troca, além de artigos publicados em 

periódicos para casos concretos. Um sistema eficiente, desenvolvido pelo Departamento de 

Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica (Poli) da USP, capaz de permitir um 

monitoramento, de forma remota e automática da operação de troca da água de lastro dos navios. 

O sistema é capaz de oferecer às autoridades do porto de Miramar um controle efetivo das trocas 

da água de lastro, impedindo que essa operação seja feita a menos de 200 milhas, como 

determina a lei. Foi verificado que o Porto de Miramar adota todas as medidas legais de 

segurança para desempenhar sua atividade, entretanto, em função do pouco tempo de fiscalização 

e legislação da prática de lastreamento, o porto de Miramar não dispõe de medidas eficientes para 

controle e monitoramento desta prática. Foi construído o diagrama de causa e efeito com o 

objetivo de identificar as principais causas que facilitam a ocorrência do problema e verificou-se 

que o fator métodos apresentou cinco causas, o que implica dizer que é um dos fatores com maior 

nível de impacto sobre o problema, pois este é um dos fatores que indicam que o gerenciamento 

da água de lastro ocorre no porto, porém de forma ineficiente, ou seja, não impede que o 

problema ocorra em sua totalidade. 

 

Palavras-chave: Água de Lastro. Bioinvasão. Porto Petroquímico.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento deste estudo perpassa pela apresentação dos efeitos adversos, 

causados pela prática corrente e inadequada do despejo de água de lastro durante o processo de 

carga e descarga no porto petroquímico de Miramar, na cidade de Belém do Pará. 

Quando o navio recebe carga num porto, precisa descarregar parte ou toda sua água de 

lastro para compensar o peso da carga. Estima-se que aproximadamente 3 a 4 bilhões de 

toneladas de água de lastro são transferidas globalmente cada ano, e que 7.000 espécies podem 

ser transportadas num dia na água de lastro de navios. (NETO, 2007) 

A água de lastro corresponde a um pequeno aporte hídrico recorrente nas zonas 

portuárias e seus respectivos entornos, representado pelo descarte desse recurso sob a forma 

efluente da limpeza dos navios, notadamente dos porões e compartimentos de uso diverso. (DE 

ESTUDOS, 2012) 

O estudo sobre o tema “água de lastro” é relativamente recente e representa um desafio 

para toda a comunidade científica internacional e, em especial, no Brasil. (RUBENS, 2005) 

Sabe-se que a terra é composta por uma grande diversidade de ecossistemas, revelando-

se categoricamente rica e diversificada, motivo que torna natural a transição de espécies exóticas 

de uma região para outra, muito embora, o despejo de água, tenda a causar um grande 

desequilíbrio ambiental. (MILHOMEM, 2013) 

Segundo Milhomem (2013), se por um lado, esse procedimento é extremamente 

essencial para a eficiência da navegação e segurança do navio, por outro lado, para o meio 

ambiente, a chamada água de lastro, revela-se eminentemente prejudicial. 

Segundo Botelho (2014), a análise e preocupação com a prevenção de desequilíbrios 

ambientais em função do aumento do tráfego marítimo e da questão da água de lastro assumiram, 

no século XXI, um lugar de destaque na agenda internacional de políticas ambientais e inclusive 

na atuação das organizações internacionais como agentes reguladores da temática. 

Na tentativa de minimizar os riscos da atividade e evitar que os impactos potenciais se 

transformem em impactos reais, uma série de mudanças tem sido implementada ao longo do 

curto tempo de legislação e estudos. (DA SILVA, 2004) 

São várias as consequências adversas da pratica de despejo da água de lastro 

inadequada, a perda da biodiversidade local ou regional, a modificação das paisagens, prejuízos 
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econômicos diversos, além da proliferação de micro-organismos patogênicos, como o causador 

da cólera, dentre outros. (SANTANA, 2008) 

Neste sentido, a proposta deste trabalho foi mostrar se a prática de lastrar e deslastrar o 

navio ocorre de forma adequada no Porto Petroquímico de Miramar, em Belém do Pará, bem 

como apontar os principais fatores e causas que facilitam o surgimento do problema e ainda 

sugerir um sistema de monitoramento e gerenciamento mais eficiente, pautado nos fatores e 

causas detectadas no decorrer deste trabalho. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico baseado em relatórios emitidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), resoluções internacionais e nacionais, 

relatórios portuários, além de artigos e periódicos publicados, objetivando detectar os sistemas 

mais utilizados e os em desenvolvimento no Brasil e exterior para gerenciamento da água de 

lastro. 

A área de atuação deste estudo foi o terminal Petroquímico de Miramar, localizado no 

município de Belém, capital do estado do Pará que foi projetado para movimentar inflamáveis 

líquidos e gasosos, como: óleo diesel, querosene para avião, gasolina comum, mistura MF-380, 

dentre outros. 

O porto possui predominância de descarga, uma vez que grande parte dos seus produtos 

é consumida na região metropolitana de Belém, além de abastecer as cidades do interior do Pará, 

através de caminhões tanques. O porto está localizado na margem direita da baia do Guajará, com 

dois píeres e cujo acesso hidroviário é através do canal Oriental, enquanto que o acesso terrestre é 

pela Rodovia Arthur Bernardes, interligando-se a malha rodoviária nacional através da BR-316. 

Foi realizada visita ao Porto de Miramar para verificação da forma como ocorre o monitoramento 

e gerenciamento da pratica de lastreamento e durante a visita também foi possível coletar dados 

de fatos ocorridos no porto em função da ocorrência da prática de lastro fora das normas que a lei 

prevê. Além do levantamento já mencionado foi utilizada a técnica Diagrama de Ishikawa que 

consiste em detectar o principal fator de risco causador do problema, com base em causas e 

efeitos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo se classifica como aplicado quanto à natureza, visto que este buscou 

resolver problemas encontrados no processo de lastreamento, implementando o diagrama de 

causa e efeito, com o intuito de melhorar a qualidade deste processo de monitoramento. 

A discussão do problema ocorreu numa perspectiva exploratória, pois durante o 

desenvolvimento deste estudo foram obtidas informações diretamente com os operadores do 

porto de Miramar, além de ter sido realizado pesquisas em documentos relacionados às atividades 

realizadas. 

Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico baseado em relatórios emitidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), resoluções internacionais e nacionais, 

relatórios portuários, além de artigos e periódicos publicados, objetivando detectar os sistemas 

mais utilizados e os em desenvolvimento no Brasil e exterior para gerenciamento da água de 

lastro. 

Após uma visita ao porto de Miramar e já de posse de um panorama de novas ideias foi 

aplicado a Ferramenta de Qualidade, Diagrama de Ishikawa, a fim de delinear os fatores 

causadores do problema que o despejo inadequado da água de lastro pode oferecer ao porto. 

De acordo com Magri (2009), o diagrama de causa-efeito, também conhecido como 

diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, é uma ferramenta da qualidade simples e muito 

utilizada. A ferramenta exibe as causas de um problema em forma de espinha de peixe 

apresentado os 6 M’s ou 4’Ps: método, mão-de-obra, materiais, medidas, máquinas e meio 

ambiente. Com o seu emprego é possível identificar as causas dos problemas para tratá-los da 

melhor maneira possível. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os navios, quando não estão levando carga, para manter sua estanqueidade, necessitam 

de tanques cheios d’água, para manterem o equilíbrio e a prática de lastrar e deslastrar as 

embarcações com água em local inadequado é apontada como sendo o principal vetor da 

chamada bioinvasão ou a introdução de espécies involuntárias, exóticas, não nativas, invasoras ou 

indesejáveis em regiões ou locais diferentes do seu habitat natural. (SANTANA, 2008) 
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O problema é que essa água, trazida aos tanques por sucção, pode trazer, também, 

substâncias endêmicas, doenças, organismos estranhos, além de vírus, bactérias, larvas, cistos, 

algas, restos animais, oriundos de ecossistemas diferentes do habitat do porto. Para Rubens 

(2005), até o momento, o procedimento crucial do Plano de Gestão nos portos do mundo inteiro 

está baseado no navio, ou seja, na execução da troca de água no oceano, a aproximadamente 100-

200 milhas da costa e/ou na profundidade de 2000 metros, mas para Silva (2008) o procedimento 

de troca de água de lastro em águas profundas, em mar aberto, pode resultar em operações com 

risco de segurança, envolvendo, principalmente problemas de esforços e estabilidade da 

embarcação, preocupação esta que tem levado muitos navios a evitarem este procedimento em 

mar aberto e optam por transgredir as normas, executando o lastreamento de forma clandestina no 

próprio porto, que em alguns casos são localizados em áreas urbanas, como é o caso do porto de 

Miramar em Belém do Pará. 

Internacionalmente, a água de lastro vem sendo objeto de preocupação em dois níveis: 

ao nível de criação de programas e agenda política internacional de cooperação e ao nível de 

regulamentação, incluindo instrumentos e regras que viabilizem a prevenção e o controle de 

eventuais impactos ambientais no meio marinho. (SANTANA, 2008) 

A ANVISA no ano de 2002 concluiu um estudo exploratório para identificação e 

caracterização de agentes patogênicos em água de lastro e neste estudo foi detectada presença de 

bactérias marinhas em mais de 70% das amostras de água de lastro. Foi também verificado que 

62% das embarcações cujos comandantes declararam ter efetuado a troca da água de lastro no 

oceano, provavelmente não o fizeram ou fizeram de forma parcial, pois possuíam água de lastro 

com salinidade inferior a 35. (ANVISA, 2003) 

Padovezi (2003) diz que há dados disponíveis de avaliações dos impactos ambientais por 

deposição de água de lastro em rios brasileiros, mas pede atenção especial para os rios da 

Amazônia por ter contatos com navios oceânicos e estrangeiros. 

O Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica (Poli) da USP 

desenvolveu um sistema capaz de permitir um monitoramento, de forma remota e automática da 

operação de troca da água de lastro dos navios e segundo Ibrahin (2012) é um sistema que torna 

possível apurar se a primeira troca se deu realmente há pelo menos 200 milhas náuticas da costa 

ou se foi feita de forma irregular. 
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É possível perceber que diversos métodos de tratamento vêm sendo testados como 

alternativa, entre eles a filtração, o tratamento térmico, aplicação de biocidas, tratamento elétrico, 

tratamento mecânico, tratamento por supercondução, ultravioleta, acústico, desoxigenação e 

tratamento biológico, etc. 

No que refere à criação de regras legais a Organização Marítima Internacional (OMI) 

que regulamenta o transporte e as operações marítimas e tem como objetivo resguardar a 

proteção da vida humana, o meio ambiente e garantir a segurança internacional estabeleceu um 

conjunto de regras absolutamente densas e fundamentadas em uma convenção internacional e 

essa, aliás, está relacionada com outra convenção que assume inquestionável importância para a 

explicação do surgimento da preocupação institucional com a água de lastro: a Convenção 

Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL).  

Segundo Botelho (2014), para estabelecer um padrão de cooperação internacional 

fundamentado em uma ação coletiva entre Estados do porto de cada país, criou-se, por parte do 

Brasil, um instrumento de exercício do poder de polícia exclusivamente para a prevenção e o 

controle da água de lastro despejada nos portos nacionais. 

O modelo adotado no Brasil, justamente em função da cooperação política internacional, 

foi a Resolução A.868(20) da Organização Marítima Internacional e da Convenção Internacional 

de Controle e Gestão da Água de Lastro e Sedimentos de Navios. A aplicação da Convenção é 

feita com base na lei nº 9.537, de 11 de dezembro de 1997 – comumente conhecida por Lei de 

Segurança do Transporte Aquaviário (LESTA), a qual dá atribuições normativas ao Diretor da 

Diretoria de Portos e Costas (DPC) do Ministério da Marinha. 

Para a implementação política das regras da OMI relacionadas à água de lastro, o 

Ministério da Marinha publicou a Norma da Marinha Mercante nº 20 (NORMAM 20/DPC), a 

qual, definitiva e exclusivamente, trata apenas do gerenciamento da água de lastro em navios que 

entram em águas jurisdicionais brasileiras. Assim, navios nacionais ou estrangeiros têm, em 

função da NORMAM 20, que disponibilizar o formulário contendo informações relativas à água 

utilizada como lastro em navios, para a autoridade marítima: o Ministério da Marinha. No entanto 

a própria NORMAM 20 (2014) afirma que existe a necessidade evidente do desenvolvimento de 

novas tecnologias e equipamentos para Gerenciamento da Água de Lastro, visto que medidas 

operacionais, como a troca oceânica da Água de Lastro, não são plenamente satisfatórias e que 
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novos métodos de Gerenciamento de Água de Lastro poderão ser aceitos como alternativas, 

desde que em consonância com as regras da IMO. 

Segundo Neto (2007), alguns países já estão experimentando sistemas que permitem 

uma seletividade baseada na avaliação de risco por “viagem”, de forma que essa abordagem 

reduziria o número de navios sujeitos ao controle e monitoramento da água de lastro. 

No Píer nº 1, atracam somente navios com porte máximo de 15.000 TPB e 140 m de 

comprimento, enquanto no Píer nº 2 atracam navios com porte máximo de 45.000 TPB e 210 m 

de comprimento. Por ano, operam no Terminal de Miramar cerca de 141 navios e 730 balsas. 

Durante visita ao porto de Miramar verificou-se que o procedimento de controle de 

lastreamento é realizado de forma manual, através do Plano de Gerenciamento da Água de Lastro 

que consiste em um formulário operacional e específico para cada embarcação que atraca no 

porto. Após devidamente preenchido, o formulário é encaminhado ao Agente da Autoridade 

Marítima da jurisdição do porto no prazo máximo de duas horas após a atracação, porém este 

procedimento ainda que ocorra conforme a legislação orienta, não impede que ocorra a infração, 

a liberação da água de lastro no próprio porto, situação que pode ser confirmada visto que no 

Porto de Miramar, a água de lastro já provocou danos ao meio ambiente e prejuízos econômicos 

quando um organismo estranho, provavelmente chegou no porto por meio dos grandes navios que 

atracaram no píer 2, causou um processo de corrosão nas bases de sustentação do píer.  

A espécie não era nativa de qualquer região vizinha ao Brasil e após coleta de amostra e 

identificação da avaria, foi necessário realizar uma limpeza além de reconstrução dos pés de 

sustentação do píer 2 (ver figura 1), com um concreto especial para evitar a corrosão, ressalta-se 

que a água nesta região não é salgada para justificar o alto nível de corrosão detectado. No píer 2 

é onde atracam os maiores navios (210 m) e com relação ao fato ocorrido não houve como 

precisar o navio causador do problema e nem a época de ocorrência do fato. Os navios ficam, em 

média, 36 horas atracados no porto de Miramar e ressalta-se que o porto possui predominância de 

descarga, uma vez que grande parte dos seus produtos é consumida na região metropolitana de 

Belém. 
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Figura 1. Estrutura de sustentação do Píer 2 do porto de Miramar reconstruído. 

 

Fonte: Autor (2015) 

 

Este episódio no Porto de Miramar mostra que mesmo cumprindo os procedimentos de 

controle conforme sugere a legislação, não foi possível impedir que o problema ocorresse. Após 

definir o problema “prejuízos econômicos e ambientais em virtude do provável despejo de água 

de lastro no Porto de Miramar”, e diante do que foi exposto até aqui, foi elaborado o diagrama de 

Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito. A figura 2 apresenta o Diagrama de Ishikawa com as 

possíveis causas do problema, identificadas no decorrer deste estudo. Foram encontradas causas 

ligadas a 4 fatores principais, material, mão de obra, método e máquinas.  
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Figura 2. Diagrama de Ishikawa para o efeito “prejuízos econômicos e ambientais em virtude do provável 

despejo de água de lastro no Porto de Miramar” 

 

Fonte: Autor 

 

No primeiro fator, Material, a primeira causa identificada é o aumento da circulação de 

navios de grande porte. Em geral, os tanques são preenchidos com maior ou menor quantidade de 

água para aumentar ou diminuir o calado dos navios durante as operações portuárias e quanto 

maior o navio maior os tanques de lastro e como consequência uma quantidade maior de água de 

lastro intensificando a Bioinvasão. Sabe-se que os navios petroleiros são, em média e no limite, 

os maiores navios que existem e em função da atividade do Porto de Miramar a maioria das 

embarcações recebidas tem mais de 140 metros. 

A segunda causa é o fato de o porto de Miramar receber cada vez mais navios de 

procedência estrangeira, apesar da predominância de navegações de cabotagem. A terceira causa 

é sobre a obrigatoriedade do casco duplo e lastro segregado pois os tanques de lastro segregado 

reduzem os riscos de poluição operacional, assegurando que a água de lastro não entre nunca em 

contacto com hidrocarbonetos. Estes tanques têm, além disso, uma localização protetiva e estão 

instalados nas zonas em que o impacto de um encalhe ou colisão pode ser mais grave. A quarta 

causa do fator material aponta a ausência de um banco de dados, no porto, para registro das rotas 

de risco, isso permitirá que as opções de manejo sejam aplicadas diretamente a uma embarcação 

ou a rotas de risco, diminuindo dessa forma o dispêndio em embarcações que não representam 

riscos ao porto. 
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O segundo fator, refere-se á mão de obra. A falta de adestramento da tripulação sobre o 

problema, a falta de orientação sobre a troca de água de lastro no mar e a carência de operadores 

do porto com conhecimento técnico sobre o problema foram as principais causas identificadas. 

No fator métodos, dentre as causas identificadas, a ausência de um monitoramento constante e a 

forma de controle e monitoramento manual são causas que podemos citar como principais, pois 

indicam que o monitoramento ocorre, porém de forma ineficiente, ou seja, não impede que o 

problema ocorra em sua totalidade. No fator máquinas verifica-se a ausência de planos de 

manejo, métodos de tratamento, equipamentos tecnológicos ou instalações para receber 

sedimentos da água de lastro, sendo estes alguns dos métodos mais utilizados na maioria dos 

portos, para minimizar os danos causados pelo procedimento de carregamento e descarga de 

lastro no porto. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O procedimento de controle de lastreamento no Porto de Miramar é realizado de forma 

manual, através do Plano de Gerenciamento da Água de Lastro que consiste em um formulário 

operacional e específico para cada embarcação que atraca no porto e após devidamente 

preenchido, o formulário é encaminhado ao Agente da Autoridade Marítima da jurisdição do 

porto no prazo máximo de duas horas após a atracação, porém este procedimento ainda que 

ocorra conforme a legislação orienta, não impede que ocorra a infração, ou seja a liberação da 

água de lastro no próprio porto. 

O porto de Miramar é um estratégico ponto de entrada e saída de embarcações que 

realizam o comércio marítimo internacional e diante de um deslastre indevido os riscos de 

bioinvasão são extremamente preocupantes já que o porto é localizado em área urbana. 

Foi construído o diagrama de causa e efeito com o objetivo de identificarmos as 

principais causas que facilitam a ocorrência do problema “prejuízos econômicos e ambientais em 

virtude do provável despejo de água de lastro no Porto de Miramar”. 

Verificou-se que o fator “métodos” apresentou cinco causas, o que implica dizer que é 

um dos fatores com maior nível de impacto sobre o problema, pois este é um dos fatores que 

indicam que o gerenciamento da água de lastro ocorre no porto, porém de forma ineficiente, ou 
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seja, não impede que o problema ocorra em sua totalidade, visto que já ocorreram episódios 

relacionados a liberação da água de lastro de forma inadequada no porto. 

A verificação realizada da forma como é atualmente, torna impossível apurar se a 

primeira troca se deu realmente há pelo menos 200 milhas náuticas da costa ou se foi feita de 

forma irregular. A proposta que se faz com este estudo é que devem ser adotados novos 

procedimentos por parte do porto de Miramar, para sanar os erros procedimentais apurados neste 

estudo. Dentre as propostas destacamos um sistema eficiente que foi desenvolvido pelo 

Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica (Poli) da USP capaz de 

permitir um monitoramento, de forma remota e automática da operação de troca da água de lastro 

dos navios e é capaz de oferecer às autoridades do porto de Miramar um controle efetivo das 

trocas da água de lastro, impedindo que essa operação seja feita a menos de 200 milhas, como 

determina a lei, e evitando uma possível disseminação de espécies aquáticas nocivas às espécies 

nativas do habitat do porto e seu entorno. 

Além disso, concluímos que a questão da água de lastro é um tema relevante que deve 

ser objeto de consciência de todos, os quais, conjuntamente, devem buscar a existência e 

permanência de um meio ambiente sadio e equilibrado, mediante comportamentos que realmente 

evitem, de forma séria e eficaz, o deslastre indevido da água de lastro. 
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RESUMO  

 

Belém, capital do Estado do Pará, possui seu patrimônio natural e cultural valorado com interesse 

do ponto de vista da atratividade turística. Uma característica que a distingue de outras capitais, é 

a presença de terras insulares adjacentes à cidade. As unidades familiares presentes nessas ilhas 

desenvolvem atividades extrativas, agrícolas, de pesca e artesanato, atendendo amplamente as 

feiras livres na cidade. Uma das principais feiras livres de Belém, é a feira do Ver-o-Peso, 

responsável pelo abastecimento de diversos setores e também pelo comércio do fruto do açaí. 

Nesse intuito, o objetivo do trabalho foi coletar dados referentes ao local de origem do açaí 

vendido na feira do Ver-o-Peso, a fim de analisar a importância da região insular de Belém nesse 

comércio.Foi realizado um estudo de cunho informativo no mercado. Por meio de entrevistas 

com ribeirinhos e empresários no local de estudo. Buscou-se compreender como ocorre à 

comercialização do fruto na região. Aplicou-se questionário, contendo: nome, idade, área de 

origem do produto, preço de compra do produto, entre outros. Os resultados obtidos de 25 

questionários avaliados, mostrou que 90% dos comerciantes utilizavam o transporte hidroviário e 

comprovaram que a região insular de Belém é de extrema importância para a comercialização do 

Açaí, totalizando mais de 40% de comerciantes ribeirinhos vindos dessas ilhas (Cotijuba e 

Combú).Ao fim do estudo, notou-se a diversidade de origem do açaí para a capital paraense. 

Percebeu-se que cada ilha e município tem sua particularidade, possuindo importância 

fundamental no comércio do fruto com Belém, seja para suprir a necessidade anualmente ou de 

acordo com os períodos climáticos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Belém, capital do Estado do Pará, possui seu patrimônio natural e cultural valorado com 

interesse do ponto de vista da atratividade turística. Uma característica que a distingue de outras 

capitais, entre outros aspectos, são seus 332.0367 km2 de terras insulares adjacentes à cidade, 

quase dois terços de sua área são compostos de ilhas consideradas, em grande parte, áreas rurais 

(FERREIRA, 2011).  

Distribuem-se por mais de cem ilhas, embora somente 39 delas façam parte legalmente 

da administração municipal do município (BRASIL, 2006). As relações com a cidade são 

marcadas pelas redes de sociabilidade e de trocas econômicas. As unidades familiares 

desenvolvem atividades extrativas, agrícolas, de pesca e artesanato, atendendo amplamente as 

feiras livres na cidade. Grande parte dessas ilhas estão localizadas na Baía de Guajará, foz dos 

rios Guamá, Moju e Acará, que juntamente a outros menores formam o Rio Pará (BRASIL, 2006; 

FERREIRA, 2011).   

Uma das principais feiras livres de Belém, é a feira do Ver-o-Peso, responsável pelo 

abastecimento de diversos setores, desde domicílios à supermercados, de forma direta e/ou 

indireta, pois é um grande centro de rede extensa de mercados e feiras (LEITÃO e 

NASCIMENTO, 2008). Inicialmente era denominada Casa de Haver o Peso, local utilizado para 

aferir as mercadorias e arregradas impostos na época, inaugurada no ano de 1625, no antigo Porto 

de Pirí. Posteriormente, foi construído um grande mercado aberto, onde em 1977, o conjunto 

arquitetônico e paisagístico Ver-o-Peso, foi tombado como patrimônio histórico-cultural pelo 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (BARBOSA, 2010; IPHAN, 2014). 

No Brasil, o estado do Pará é o maior produtor mundial da fruta, sendo responsável por 

mais de 85% da produção mundial, e Igarapé-miri é responsável por mais de 30% desse 

percentual, contribuindo com o desenvolvimento econômico da região, gerando renda ás 

populações local. Segundo Rocha et al. (2012) uma das principais rotas de comércio do açaí no 

estado do Pará passa pelo Ver-o-Peso. Atualmente o açaí é apreciado em várias partes do mundo 

e está em pleno processo de popularização (ANDRADE et al., 2008). 

Apesar de ocorrer nos últimos anos o avanço no consumo, interesse do produto no 

mercado e preço atrativo, a oferta de frutos de açaí inferior a demanda. Nesse sentido, o mercado 
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de açaí no Pará vem passando por alterações estruturais, tanto no consumo quanto no sistema de 

produção. Principalmente sujeito ao aumento dos açaizais manejados em áreas de várzeas, em 

áreas de terra firme, utilização de sistemas de irrigação nos plantios de terra firma e adoção de 

novas tecnologias agrícolas (RODRIGUES et al., 2015). 

O fruto é retirado do açaizeiro, que é uma espécie pertencente à família das palmeiras. 

No Brasil, há pelo menos dez espécies, sendo duas delas mais comuns na Amazônia: Euterpe 

oleracea Mart. (o açaí de touceira) e Euterpe precatoria Mart. (o açaí solteiro). O açaí de touceira 

é encontrado principalmente na Amazônia Oriental, em ambientes de várzea, no estuário do Rio 

Amazonas. O açaí solteiro, por sua vez, é mais abundante na Amazônia Ocidental, onde ocorre 

em áreas de terra-firme e de várzea (PINTO, 2010). 

Nesse intuito, o objetivo do trabalho foi coletar dados referentes ao local de origem do 

açaí vendido na feira do Ver-o-Peso, a fim de analisar a importância da região insular de Belém 

nesse comércio. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Os locais de estudo foram o Mercado Ver-o-Peso (Figura 2) e a Feira do Açaí (Figura 1), 

situados na Avenida Boulevard Castilho Franca, no bairro da Cidade Velha, Belém, Pará, às 

margens da baía do Guajará. O Mercado do Ver-o-Peso é um ponto turístico e cultural da cidade, 

considerada a maior feira ao ar livre da América Latina.  

Foi realizado um estudo de cunho informativo no mercado. Por meio de entrevistas com 

ribeirinhos e empresários no local de estudo. Buscou-se compreender como ocorre à 

comercialização do fruto na região. Aplicou-se questionário, contendo: nome, idade, área de 

origem do produto, preço de compra do produto, entre outros. 
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Figura 1. Feira do Açaí durante a madrugada, horário de “pico” para comercialização do fruto. 

 

Fonte: Autores (2015).  

 

Figura 2. Localização do Mercado Ver-o-Peso 

 

Fonte: Rodrigues et al. (2014) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após aplicar o questionário em 25 comerciantes de açaí, percebeu-se que grande parte 

adquirem o produto em ilhas próximas a cidade de Belém, tais como: Ilha do Marajó, Barcarena, 

Combú e Cotijuba. A cadeia produtiva do Açaí é muito complexa, pois o produto advém de 
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diversos municípios do estado do Pará, tal como mostra o Gráfico 1, com os 15 principais 

munícipios produtores de Açaí e Belém. 

 Sua comercialização, implica na utilização de uma logística rodoviária e também 

hidroviária, possuindo o porto da feira do açaí (Figura 3) como o principal ponto de negociação 

do fruto, ainda in natura, na capital paraense. A análise dos questionários mostrou que 90% dos 

comerciantes utilizavam o transporte hidroviário. 

Sendo assim, uma vez extraído das ilhas, o açaí é transportado às margens de Belém por 

embarcações de baixo porte, muita das vezes dos próprios comerciantes que se dirigem à capital 

com a intenção de negociar a venda do fruto, ofertando em preços acessíveis para o empresário 

que compra a matéria prima, para comercializar a polpa ou açaí batido, direcionado ao 

consumidor final. 

O crescimento do mercado de polpa do fruto de açaí motivou o cultivo em terra firme, a 

inclusão do açaí na linha de produtos de agroindústrias existentes, e a instalação de novas plantas 

de beneficiamento. Outra possibilidade para aumentar a produção é o manejo. O objetivo do 

manejo é aumentar a produtividade (a eliminação de algumas plantas reduz a competição por 

nutrientes, luz e água) e facilitar o transporte do fruto através da mata. 

 

Gráfico 1. Quantidade produzida de Açaí nos 15 munícios mais representativos do Pará e a 

capital. 

 

Fonte: IBGE, 2014 
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Figura 3. Vendedores de açaí na Feira do Açaí. 

 

Fonte: Autores (2015).  

 

Os resultados comprovaram que a região insular de Belém é de extrema importância 

para a comercialização do Açaí, totalizando mais de 40% de comerciantes ribeirinhos vindos 

dessas ilhas (Cotijuba e Combú), como demonstra o Gráfico 2. 

No entanto, a crescente demanda sobre o açaí, tanto do comércio interno quanto do 

externo, resulta na busca por novos fornecedores, fazendo com que a comercialização entre 

ribeirinho-atravessador-comprador fique fragmentada em várias ilhas e até mesmo outros estados, 

isso deve-se ao fato desse comercio ser advindo de uma atividade extrativista e também ao fator 

sazonalidade. 

Anualmente a produção do fruto é distribuída em duas fases, a entressafra, predominante 

no primeiro semestre com produção de apenas 20% do todo e, nos meses finais do ano, quando 

são colhidos 80% de todo o volume produzido. No decorrerda entressafra do nordeste paraense, 

os processadores paraenses, principalmente de Belém, são abastecidos pelos frutos produzidos 

nos Estados do Maranhão e Amapá. Em virtude disso, considera-se no estudo da cadeia a 

possibilidade de aquisição de açaí de fora da cadeia regional, na literatura, esta política é 

chamada de outsourcing ou de terceirização. 
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Gráfico 2. Quantificação dos resultados obtidos, número de comerciantes e local do produto. 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Ao fim do estudo, notou-se a diversidade de origem do açaí para a capital paraense. 

Percebeu-se que cada ilha e município tem sua particularidade, possuindo importância 

fundamental no comércio do fruto com Belém, seja para suprir a necessidade anualmente ou de 

acordo com os períodos climáticos. 

Açaí como fruto e patrimônio cultural da nossa região, deve continuar a ser 

comercializado da forma artesanal, para a manutenção de postos de trabalho e identidade da 

região. A produção industrial é válida para a exportação do fruto para outros locais. 
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RESUMO  

 

Devido a implantação de atividades portuárias os ecossistemas aquáticos passam por alterações. 

Atividades portuárias de construção, manutenção e de rotina podem gerar impacto ambiental. 

Entre as comunidades biológicas afetadas pode-se destacar a comunidade zooplanctônica. Entre 

os organismos zooplanctônicos destacam-se os rotíferos devidos suas características como 

reprodução por partenogênese, alta taxa de reposição e possuírem caráter cosmopolita. Assim 

este trabalho objetivou determinar a estrutura e composição das espécies do filo Rotifera e 

destacar sua utilização como bioindicadora na área de influência do Porto de Belém (Pará - 

Brasil). As coletas foram realizadas em dois pontos (01 e 04) nos meses de setembro e dezembro 

de 2014 e março de 2015, períodos de menor, de transição e de maior pluviosidade, 

respectivamete, durante as marés enchente e vazante. Amostras foram obtidas por meio de 

arrastos horizontais na subsuperfície da coluna d’água, com auxílio de rede de plâncton (64µm). 

As análises qualitativas e quantitativas foram preparadas respectivamente, em placas de petri e 

cubetas, observadas em microscópio invertido. A comunidade de Rotifera foi representada por 

cinco famílias: Brachionidae, Trichocercidae, Lecanidae, Filinidae e Conochilidae. A família 

Brachionidae destacou-se com maior número de espécies e densidade, devido principalmente as 

espécies Keratellacochlearis e K. americana, que destacaram-se em termos de freqüência de 

ocorrência. Durante o período de menor pluviosidade as condições tornam-se mais adversas 

devido também a diminuição das fontes alimentares, e durante esse período houveram baixos 

valores de riqueza e densidade. Desta forma, observou-se que as espécies K. cochlearis e K. 

americana estão bem adaptadas as condições ambientais da região em estudo assim como essas 

espécies apresentam padrões de distribuição de acordo os diferentes períodos sazonais, com baixa 

representatividade durante o período de menor pluviosidade. Desse modo, faz-se necessário o 

monitoramento desses ecossistemas devido suas características ambientais, sujeitas às frequentes 

mudanças impostas pela ação antrópica. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Atualmente os ecossistemas aquáticos estão passando por diversas alterações 

ocasionadas por diversos fatores, como por exemplo, o rápido e desordenado crescimento 

populacional humano e a implementação das atividades industriais e portuárias o que altera as 

condições naturais e colocando em risco seus recursos biológicos (MCLUSKY, 1989). 

Atividades decorrentes da implantação e manutenção de infraestrutura, oriundas das operações 

portuárias assim como a própria navegação de embarcações podem gerar impactos ambientais 

(BRASIL, 2015). Esses processos de alterações podem ocasionar danos à biota local, tanto pela 

alteração na quantidade como na composição e diversidade de organismos.  

Os ambientes aquáticos continentais são habitados por micro-organismos denominados 

de plâncton, os quais são constituídos pelos vegetais (cianobactérias e fitoplâncton) e animais 

(zooplâncton). A comunidade zooplanctônica desses ecossistemas é constituída principalmente 

por Cladocera, Copepoda e Rotifera (TUNDISI; MATSUMURA TUNDISI, 2008). E esta 

comunidade se constitui em uma ferramenta sensível para monitorar as variações e os processos 

de alterações ambientais, principalmente como indicadores de qualidade da água, níveis de 

poluição e eutrofização, além de serem importantes fontes alimentares para a cadeia trófica 

(YIGIT, 2006).  

Entre os organismos zooplanctônicos, destacam-se o Filo Rotifera, os quais são 

considerados excelentes indicadores ambientais, devido duas características como pequeno porte, 

reprodução principalmente partenogenética e de alta taxa de reposição (NOGRADY et al., 1993). 

Além disso, possui grande importância e representatividade nos ambientes aquáticos devidos seu 

caráter oportunista e elevada adaptabilidade aos diversos locais e condições extremas 

(OLIVEIRA-NETO; MORENO, 1999), como a formação de ovos de resistência.  

Desde modo, este trabalho tem como objetivo determinar a estrutura das espécies de 

Rotifera, destacando o emprego desta comunidade como indicadora da qualidade ambiental na 

área em estudo.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Foram realizadas coletas durante os meses de setembro e dezembro de 2014 e março de 

2015, representando o período de menor pluviosidade, de transição e de maior pluviosidade, 

respectivamente, em dois pontos de coleta ponto 01 e ponto 04, distribuídos ao longo do Porto de 

Belém, situado na cidade de Belém, à margem direita da Baía do Guajará, no Estado do Pará 

(Brasil). 

As amostragens para o estudo qualitativo e quantitativo dos organismos foram realizadas 

com o auxílio de rede de plâncton de 64 µm de abertura de malha, através de arrasto horizontal 

na sub superfície da água, com auxílio de um fluxômetro (Model 2030 series - General Oceanics 

Inc) acoplado no centro da boca da rede para conhecimento do volume filtrado. Após a coleta, 

todo o material foi fixado em solução de formol a 6% (neutralizado com tetraborato de sódio) e 

acondicionado em frascos plásticos de 250 ml, devidamente etiquetados com informações sobre o 

ponto de coleta.  

No Laboratório de Biologia Ambiental (LBA/SAMAM/IEC), as amostras foram 

previamente analisadas qualitativamente utilizando alíquotas (4ml do volume total de cada 

amostra), com o auxílio de placas de petri e observadas em microscópio óptico e invertido. Para 

as análises quantitativas utilizou-se entre 1 a 4mL da amostra total de cada estação, corados com 

rosa de bengala 1% e sedimentados em cubetas por 24 horas, em seguida, contadas em 

Microscópio invertido (Axiovert A1 - Carl Zeiss). A determinação sistemática do zooplâncton foi 

baseada nos trabalhos de: Brandorff et al. (1982), Koste (1978), Koste; Robertson (1983), Segers 

(1995), Joko (2007), Koste; Shiel (1987; 1990) e Shiel; Koste (1992). 

A riqueza de espécies foi determinada pela soma do total de espécies por ponto. A 

densidade dos organismos foi expressa em org/m³ calculada segundo a fórmula D=Vt*N/Vs*Vf, 

onde Vt=volume total da amostra; N=número de indivíduos de determinado táxon; Vs=volume 

subamostrado analisado e Vf=volume filtrado. 

A frequência de ocorrência (F) das espécies foi determinada pela seguinte equação: F= 

(PA/P)*100. Onde: F= frequência da espécie A nas amostras; PA= número de amostras onde a 

espécie A ocorreu e P= número total de amostras analisadas. Onde os organismos foram 
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classificados em: muito frequente (>70%), frequente (≤70% e >40%), pouco frequente (≤ 40% e 

>10%) e esporádico (≤10%). 

As análises estatísticas foram realizadas seguindo os preceitos de cada teste. A análise 

de variância (ANOVA) foi realizada 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 

3.1. COMPOSIÇÃO E RIQUEZA 

 

O levantamento taxonômico registrou 10 espécies distribuídas em cinco famílias: 

Brachionidae (30%), Trichocercidae (10%), Lecanidae (10%), Filinidae (10%) e Conochilidae 

(10%) (Gráfico 1). Com a família Brachionidae apresentando o maior número de espécies 

registradas, representadas principalmente por Brachionus mirus, Keratella americana e K. 

cochlearis. 

 

Gráfico 1. Distribuição percentual das famílias de Rotifera registradas durante o período analisado, no 

Porto de Belém (Pará, Brasil). 
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Fonte: Morais et al. (2015). 
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De acordo com a riqueza de espécies, os valores registrados variaram de zero, no ponto 

01 (setembro/2014, em ambos períodos de maré) a quatro espécies (dezembro/2014, ponto 04 e 

março/2015, ponto 01, ambos durante maré vazante) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Riqueza de espécies de Rotifera registradas durante o período analisado, noPorto de Belém 

(Pará, Brasil) 
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Fonte: Morais et al. (2015). 

 

3.2. DENSIDADE DE ROTIFEROS  

 

A densidade total variou da ausência de organismos em setembro/2014 (ponto 01, ambas 

as marés) a 568 org/m³ em março/2015 (ponto 04, maré vazante) (Gráfico 3).  

Durante o período de maior pluviosidade, a família Brachionidae (606 org/m³) foi a que 

mais se destacou, representados principalmente pelo gênero Keratella e pelas espécies K. 

cochlearis (606 org/m³ ) e K.americana ( 332 org/m³). 

Quando comparado a densidade de Rotifera entre os períodos analisados, foi possível 

observar uma diferença significativa (p=0,01), entre o mês de menor pluviosidade 

(setembro/2014) com os demais. Isso devido à ausência de espécies registrado durante esse 

período, no ponto 1, e a presença de organismos pertencentes a classe Bdelloidea no ponto 2. No 
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entanto, não houve diferença entre a riqueza de espécies entre os pontos amostrados, períodos de 

marés e sazonalidade.  

A ausência de espécies durante setembro/2014 pode estar relacionado ao fato desses 

organismos possuírem a capacidade de entrar em estado de dormência quando o ambiente não se 

encontra favorável, assim sua ditribuição espacial e temporal depende de outras fontes 

alimentares, que é composta pela filtragem ou raspagem de bactérias, microalgas e partícula 

orgânicas em suspensão (RICCI; BALSAMO, 2000; RICCI, 2001). 

 

Gráfico 3. Densidade total de Rotifera registradas durante o período analisado, no Porto de Belém (Pará, 

Brasil). 
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Fonte: Morais et al. (2015).  

 

3.3. FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA 

 

Em relação à frequência de ocorrência os resultados mostraram que a maioria das 

espécies foi classificada como esporádicos (60%), seguidos de pouco frequente (20%), frequente 

(10%) e muito frequente (10%), evidenciando a presença de poucas espécies durante os períodos 

analisados (Gráfico 4).  
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Entre o gênero Keratella, as espécies K. cochlearis (muito freqüente, 75%) e K. 

americana (frequente, 42%) foram as que mais se destacaram durante nos diferentes períodos 

analisados.   

 A espécie Keratella cochlearis apresenta distribuição cosmopolita presente em todas as 

regiões biogeográficas. Já a espécie Keratella americana é reportada principalmente nas 

Américas (KOSTE; ROBERTSON, 1998; KOSTE; HARDY, 1984; SEGERS; DE SMET, 2008). 

Segundo alguns autores, esses organismos são característicos de ambientes em processos de 

alterações ambientais, com baixos valores de salinidade. Além do que, são considerados como 

excelentes indicadores de condições eutróficas, uma vez que, possuem características 

oportunistas (GANNON; STEMBERGER, 1978; VITORIO, 2006). 

 

Gráfico 4. Distribuição percentual da freqüência de ocorrência das espécies de Rotifera registradas 

durante o período analisado, no Porto de Belém (Pará, Brasil) 
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Fonte: Morais et al. (2015). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A comunidade de Rotifera foi constituída principalmente pela família Brachionidae, 

representadas pelos gêneros Brachionus e Keratella. Estes grupos são formados por organismos 

com caráter oportunista e cosmopolita, o que lhes permite a fácil adaptação às águas com 

condições adversas para a maioria dos organismos zooplanctônicos. Além disso, foi possível 

observar que as espécies K. cochlearis e K. americana estão bem adaptadas as condições 
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ambientais da região em estudo. E de acordo com os resultados obtidos, foi possível observar que 

essas espécies apresentam padrões de distribuição de acordo os diferentes períodos sazonais, com 

baixa representatividade durante o período de menor pluviosidade, onde as condições são mais 

adversas. Desse modo, faz-se necessário o monitoramento contínuo desses ecossistemas devido 

suas características ambientais, sujeitas às frequentes mudanças impostas pela ação antrópicas e 

naturais. 
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RESUMO 

 

O projeto de Extensão denominado Visitação ao Campus Universitário do Guamá: uma proposta 

turístico-ambiental aos estudantes da cidade de Belém-PA tem como principal objetivo instituir 

no âmbito da Universidade Federal do Pará – UFPA um roteiro de visitação que possa orientar do 

aluno na sua formação profissional, e destinada aos estudantes de Belém. Nesse sentido, inserir a 

Instituição UFPA, campus de Belém, num roteiro de visitação destinada aos estudantes da rede 

pública e privada de ensino médio, permite promover a observação do meio ambiente que 

compõe o cenário paisagístico estrutural construído (Núcleos, Institutos, Faculdades, 

Laboratórios, Cursos e outros), bem como o natural por meio dos rios, animais, pássaros e 

vegetação, típicos da região Amazônica. Salientando a perspectiva de esclarecer dúvidas relativas 

à escolha profissional, haja vista ser constatado dúvidas, receios e equívocos no momento de 

opinar sobre qual curso escolher, seja nos processos seletivos ou no ato da inscrição ao vestibular, 

dos quais os discentes do último ano do ensino médio participam, além de orientá-los quanto às 

atitudes relativas ao meio ambiente e práticas de educação ambiental. Portanto, a experiência 

vivenciada no campus universitário do Guamá, na apresentação dos cursos via palestras, nas 

experiências práticas observadas nos laboratórios e no circuito turístico realizado nas demais 

unidades da UFPA, contribuem ao esclarecimento dos alunos na possível escolha do curso de sua 

futura profissão, e no conhecimento dos espaços naturais e construídos do Campus do Guamá. 

 

Palavras-chave: Oportunizar. Incentivar. Estimular 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Universidade Federal do Pará, por meio do Curso de Turismo, ao longo dos seus 

quarenta anos de existência vem buscando adaptar-se às novas demandas sociais de um mercado 

altamente competitivo no constante aperfeiçoamento de suas práticas didático-pedagógicas, 

voltadas à realidade de um mundo globalizado, com ênfase na realidade regional/local.  

O Curso de Turismo apesar das dificuldades, inerentes ao ensino público no País, 

particularmente no quesito número de docentes efetivos da instituição, busca desenvolver 

atividades em nível de ensino, pesquisa e extensão possibilitando expandir os conhecimentos 

relativos à atividade turística em nossa região. Municia não apenas a classe discente, mas almeja, 

de maneira definitiva, contemplar a sociedade local belenense, paraense e amazônica ao 

possibilitar alternativas sustentáveis para o seu desenvolvimento. 

Nessa conjuntura, o Curso percebeu a necessidade de ampliar suas atividades de 

extensão e elaborou o projeto “Visitação ao Campus Universitário do Guamá (UFPA): uma 

proposta turístico-ambiental para os estudantes do ensino médio da cidade de Belém-Pa", 

oportunizando mostrar à comunidade estudantil do ensino médio, a instituição UFPA, a maior da 

Região Norte, em seus aspectos estruturais e acadêmicos, bem como os eventos que acontecem 

na mesma. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Nesta proposta de desenvolvimento turístico-ambiental o Projeto Visita Campus, visa 

incentivar os estudantes usando como método a educação ambiental que segundo Quintas (2008).  

“A Educação Ambiental deve proporcionar as condições para o desenvolvimento das 

capacidades necessárias; para que grupos sociais, em diferentes contextos 

socioambientais do país, intervenham de modo qualificado tanto na gestão do uso 

dos recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a 

qualidade do ambiente, seja físico-natural ou construído, ou seja, educação ambiental 

como instrumento de participação e controle social na gestão ambiental pública. ” 

Isto é, conscientizar o aluno a partir de uma concepção de sustentabilidade como 

proposto nos objetivos do projeto, oportunizando aos estudantes do ensino médio a conhecer, 

mediante visita monitorada, o Campus Guamá - “Cidade Universitária” (UFPA), observando o 
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meio ambiente que compõe o cenário paisagístico construído (Núcleos, Institutos, Faculdades, 

Laboratórios, Cursos e outros), assim como o natural que circunda a universidade. 

No ano de 2015 de março a agosto o projeto agendou treze (13) visitas, sendo que todas 

as escolas foram atendidas, no primeiro semestre. Ainda nesse período o projeto também realizou 

outras atividades monitoras, como: a semana do Calouro da Faculdade de Turismo, Serviço 

Social e Administração, Caminhada com os alunos da Universidade da Terceira Idade da UFPA – 

UNITERCI, Visita técnica com os Alunos de especialização em Docência na Educação infantil 

UFPA - Polo Canaã dos Carajás, Visita técnica com os alunos de Turismo ao Bosque Itec 

Cidadão e Participação no evento EREDS. 

 

O total geral de oitocentos e vinte e dois (822) participações é também das seguintes 

escolas: Colégio Acrópole, Escola de Ensino Fundamental e Médio “Tenente Rêgo Barros”, John 

Knox, Sistema Evangélico Logos. Desde a sua efetivação no ano de 2007 até o presente momento 

o Projeto de Visitação ao Campus do Guamá já contemplou Cinco mil trezentos e cinquenta 

(5.350) alunos. 

Durante o primeiro semestre do ano de 2015, houve grande procura dos serviços do 

projeto e observou-se a necessidade de se ter visitas realizadas no período da tarde, não apenas 

para oportunizando as escolas privadas e públicas, mas também os próprios discentes da 

faculdade de turismo que estudam pela parte da manhã e não possuíam possibilidade de participar 

das visitas e atividades de expediente referente ao projeto. Logo as visitas passaram a funcionar 

nos dois horários: de manhã das 08h00min à 12h00min, e pela parte da tarde ocorrendo das 

14h00min às 18h00min. 

As atividades estabelecidas para o evento foram as seguintes: elaboração de roteiro com 

horário de visita pré-estabelecida para que os visitantes conseguissem usufruir ao máximo dos 

ambientes da UFPA; aplicação de enquete (pesquisa) para verificar o grau de satisfação dos 

visitantes e outras que se fizeram necessárias buscando sugestões. Um dos tópicos abordado na 

enquete é a questão da educação ambiental, a partir do esclarecimento do projeto em relação ao 

cenário ambiental, críticas e elogios ao trabalho desenvolvido, para futuro aperfeiçoamento; 

ênfase às visitas em laboratórios, a fim de demonstrar, de forma prática, as atividades 

desenvolvidas em determinados cursos, visto que a demanda de alunos é adolescente cursando o 

último ano do ensino médio, que busca informações mais detalhadas sobre o futuro curso ao qual 
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pretende prestar o Processo Seletivo ou vestibular e havendo destaque na fala dos estagiários no 

ônibus com as escolas, durante o tour realizado pelo campus da universidade, haja vista a 

importância da comunicação entre nós discentes da UFPA e eles anos de ensino médio. 

O projeto se efetivou a partir da realização de pesquisa exploratória, bibliográfica e 

documental, por meio de levantamento na SEDUC, SEMEC, em sites da internet, catálogos 

telefônicos ou indicação pessoal para identificar as escolas de ensino médio, de Belém, tanto as 

públicas quanto os particulares interessados em realizar a visita. 

Para a elaboração do roteiro de visita ao campus, deu-se ênfase nos efetivos contatos 

com órgãos da UFPA (Núcleos, Centros, Cursos, Laboratórios, Museus). Portanto, são enviados 

ofícios de apresentação para os órgãos dentre institutos, faculdades, laboratórios entre outro, por 

meio do notebook do projeto e impressora da Faculdade de Turismo. 

O deslocamento de alunos e professores até o campus do Guamá – UFPA, assim como 

na efetivação da visita nas dependências da instituição, se dá por meio de condução (veículo) 

cedido pela escola interessada. 

 

3. RESULTADOS 

 

A equipe do Projeto de Visitação quando solicitada presta outros serviços à comunidade 

acadêmica. Abaixo são citados alguns: 

 

 Visita monitorada no acolhimento dos novos servidores da UFPA, em apoio à Pró-

reitoria de Gestão de Pessoas; 

 CAMPUS TUR - Visitas monitoradas com os calouros de diversos cursos; 

 Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA ; 

 Feira do Vestibular; 

  Jornada de Extensão Universitária; 

  Turismo em Debate; 

 Feira de Orientação Vocacional; 

 Fóruns e eventos em geral que ocorrem no Campus da UFPA. 
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No que tange a demanda de escolas participantes das atividades relativas ao projeto, no 

ano de 2014, de março a dezembro, o projeto agendou quatorze (14) visitas, sendo três (03) 

canceladas e onze (11) realizadas, ou seja, sete (7) escolas atendidas no primeiro semestre e 

quatro (04) no segundo. Ainda nesse período o projeto também realizou outras atividades 

monitoras, como: a semana do Calouro da Faculdade de Turismo, Recepção dos Calouros do 

ICSA, Caminhada com os alunos da Universidade da Terceira Idade da UFPA – UNITERCI, 

XVI Feira do Vestibulando - Feivest. Já em 2015 o projeto agendou treze (13) visitas, sendo que 

todas as escolas foram atendidas, no primeiro semestre, nesse período o projeto também realizou 

outras atividades monitoras, como: a semana do Calouro da Faculdade de Turismo, Serviço 

Social e Administração, Caminhada com os alunos da Universidade da Terceira Idade da UFPA – 

UNITERCI, Visita técnica com os Alunos de especialização em Docência na Educação infantil 

UFPA- Polo Canaã dos Carajás, Visita técnica com os alunos de Turismo ao Bosque Itec 

Cidadão, participação no evento EREDS, e a XVI Feira do Vestibulando, totalizando Um mil 

seiscentos e cinquenta e oito (1.658) participações. 

No que tange ao resultado da enquete na parte ambiental, com base na questão 

quantitativa, o projeto teve como fator positivo o esclarecimento quanto à questão ambiental com 

o número de 79,14% estudantes que consideraram o fato de terem aprendido um pouco mais 

sobre as relações e atitudes ambientais e 20,86% estudantes com orientações sobre educação 

ambiental, isto com um total de 139 alunos que responderam a enquete. Portanto os números 

mostram que o projeto está atuando de formar positiva na conscientização sobre a educação 

ambiental.  

Vale ressaltar que desde o início dos trabalhos de visitação no campus do Guamá (2007), 

até o momento o projeto teve a participação de Cinco mil trezentos e cinquenta (5.350) alunos. 

A experiência adquirida a partir do Projeto de “Visitação ao Campus Universitário do 

Guamá” para os discentes da Faculdade de Turismo tem sido gratificante, pois as escolas 

participantes demonstram ao final do roteiro que estão dispostas a retornar com outras turmas 

para nova vivência com outros estudantes, de outras séries. O resultado é bastante positivo. Este é 

um projeto de extensão que abrange não somente os principais interessados que são os discentes 

de ensino médio, mas também todos os envolvidos, desde a sua coordenação aos alunos de 

Turismo, na programação até a sua realização, uma vez que este tem nos proporcionado um 

amplo aprendizado, por meio do conhecimento adquirido, e de pesquisas em relação à estrutura 
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da instituição e seus serviços oferecidos, não somente a comunidade acadêmica, como a 

comunidade belenense e paraense. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Tendo em vista os aspectos observados, o projeto tem colaborado com o 

desenvolvimento intelectual, cultural e ambiental dos estudantes da cidade de Belém, assim como 

na formação acadêmica e profissional dos discentes da Faculdade de Turismo, no que tange ao 

desenvolvimento de habilidades e competências previstas no Projeto Pedagógico do Curso de 

Turismo. A temática ambiental tem sido fundamental no desenvolvimento do projeto, posto que a 

UFPA situa-se num espaço onde há a conjugação de natureza e ambientais construídos, exigindo 

que as práticas de quem a frequente seja condizente com as necessidades de conservação deste 

espaço, daí que o projeto tem orientado tanto os alunos de graduação envolvidos, quanto os 

visitantes da importância de desenvolver práticas de educação ambiental, quando da visitação. 

Fato comprovado na enquete citada.    Assim, conclui-se que o projeto em questão tem alcançado 

seus objetivos e metas previstos para o ano em curso. 
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RESUMO  

 

A expansão do cultivo da palma de óleo (Elaeis guineensis) na região amazônica ocorreu de 

forma acelerada, principalmente, por conta dos incentivos pelo poder público e pelas condições 

edafoclimáticas a cultura. Este trabalho teve como objetivo analisar a inserção do cultivo da 

palma de óleo na agricultora familiar da comunidade Nova Esperança, Município de Concórdia 

do Pará. Para tal, foram realizadas duas visitas no mês de março de 2014 à Comunidade Nova 

Esperança, com realização de entrevistas abertas e semiestruturadas com os agricultores 

familiares da localidade. Notou-se que, embora haja resistência de alguns agricultores familiares, 

a participação na produção da palma de óleo está ampliando, visto que o cultivo do dendê tem 

sido considerado muito mais vantajoso por alguns agricultores. Antes de inserção da produção da 

palma de óleo, a base de sustento das famílias era somente o cultivo de culturas anuais e é 

importante ressaltar que a comercialização de culturas alimentares necessita do apoio e incentivo 

de políticas públicas direcionadas à produção de alimentos, visando abastecer ao mercado 

interno. A produção da palma de óleo na rodovia PA-140 estimula novas estratégias para garantir 

a permanência dos agricultores na terra, sendo o viés econômico um atrativo ao agricultor 

familiar, uma vez que aumenta a possibilidade de obtenção de lucro na cadeia produtiva da 

palma. 

 

Palavras-chave: Palma de Óleo. Agricultura Familiar. Nordeste Paraense. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Geografia Humana. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Palma de Óleo (Elaeis guineensis) é uma planta perene com ciclo de vida produtivo 

em média de 25 anos que foi introduzida no Brasil, pelos escravos africanos em meados do 

século XV, no litoral Baiano (VALOIS, 1997). Destaca-se por apresentar melhor 

desenvolvimento em regiões tropicais, tendo em vista que seu processo produtivo sofre influência 

direta do clima (MÜLLER e ALVES, 1997). 

Dependente de fatores climáticos, o processo de cultivo da palma de óleo necessita em 

média de temperatura em torno de 24°C, com intervalo ideal de 25ºC e 28°C, sem a observância 

de temperaturas mínimas, por períodos prolongados, pois provocam a paralisação de seu 

crescimento. A umidade relativa do ar deve ser superior a 70% e apresentar média em torno de 

75% a 90%. A temperatura exerce impacto direto no processo de emissão de folhas, além de 

influenciar no aparecimento do número elevado de cachos por unidade reprodutiva, assim como 

no teor de óleo nos frutos (BASTOS et al., 2001). 

Além da temperatura, outro fator fundamental à cultura do dendezeiro é a insolação, 

pois, esta implica de forma direta na produção, visto que a planta apresenta elevada capacidade 

fotossintética, exigindo cerca de 1.500 a 2.000 horas anuais de luminosidade solar, com 

homogeneidade de distribuição ao longo do ano (BARCELOS et al., 1995 apud SILVA et al, 

2011). 

A expansão do cultivo da palma de óleo na região amazônica ocorreu de forma 

acelerada, principalmente, por conta dos incentivos pelo poder público e pelas condições 

edafoclimáticas à cultura. Segundo Macêdo e Rodrigues (2000), os melhores tipos de solo para o 

cultivo da palma de óleo são os profundos, bem drenados e planos, sendo os Latossolos e 

Podzólicos as classes de solos mais adequadas ao cultivo. 

O cultivo em escala comercial foi iniciado em 1967, por meio do programa de pesquisa 

desenvolvido em parceria com o governo brasileiro, representado pelo Ministério da Agricultura, 

e o governo francês, representado pelo IRHO (Institut de Recherches Pour Lês Huiles et Les 

Oleagineux), este projeto contemplou o plantio de 3.000 hectares, dos quais foram implantados, 

inicialmente, 1.500 hectares no município de Benevides (SANTOS e D’ÁVILA, 1999).  

Até meados da década de 70, os projetos de cultivo da palma de óleo no Pará tinham 

participação ativa de órgãos governamentais, neste caso a Sudam. Com a criação da Denpasa, a 
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iniciativa privada se incorporou à exploração econômica da cultura, atribuindo maior dinâmica à 

atividade. Em 2010 uma joint-venture estabeleceu parceria com uma empresa multinacional e se 

instalou no nordeste paraense, com sede no município de Concórdia do Pará, elevando ainda mais 

a produção no Brasil (NAHUM, 2012). 

O ritmo da expansão do cultivo da palma de óleo e da incorporação da agricultura 

familiar à atividade tem modificado a estrutura produtiva do nordeste paraense.O mecanismo de 

parceria pode se constituir em importante fonte para elevação da produtividade dos fatores de 

produção e de ganhos sociais para o conjunto da sociedade, a partir da promoção do bem-estar 

coletivo. Desta forma, a integração entre pequeno produtor e grandes empresas configura-se em 

uma possível estratégia para o fomento do desenvolvimento no meio rural (HOMMA et al., 

2014). 

Diante da expansão do cultivo da palma de óleo na região amazônica, mais 

especificamente no nordeste paraense, objetivou-se, neste trabalho, analisar a inserção do 

cultivo da palma de óleo na agricultura familiar da comunidade Nova Esperança, município de 

Concórdia do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

A comunidade Nova Esperança localiza-se ao longo da rodovia PA-140 entre os 

quilômetros 39 e 42, seu território se limita às comunidades Curuperezinho, Nova Timboteua, 

Perpétuo Socorro e Arapiranga, pertencendo ao município de Concórdia do Pará. No Km 40 da 

rodovia PA-140 há um núcleo, também chamado de arraial, onde está localizada a igreja, o posto 

médico e a escola da comunidade. 

 De acordo com os dados levantados em campo, na comunidade vivem 48 famílias. 

Segundo Santana (2010), as primeiras famílias chegaram à comunidade na década de 1970, as 

medições dos terrenos eram de 250 m de frente por 1000 m de fundo, totalizando uma área de 

250.000 m². Os principais cultivos na comunidade são a pimenta-do-reino, o arroz, a mandioca, o 

milho, o feijão e frutas regionais, além da criação de galinhas e porcos. 
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Santana (2010) ressalta que o surgimento da comunidade Nova Esperança está 

relacionado ao processo de construção de rodovias na Amazônia para a ocupação do território. A 

rodovia PA-140, onde está localizada a comunidade, liga os municípios de Bujaru e Concórdia do 

Pará à rodovia Belém-Brasília (BR-010). 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo. 

 

 

2.2. COLETA DE DADOS 

A coleta dos dados foi realizada através da utilização de entrevistas semiestruturadas 

e/ou abertas, que obedeceram aos critérios de uma linguagem coloquial, procurando usar o 

máximo de expressões conhecidas dos entrevistados, de modo que as informações obtidas 

permitissem atingir ao objetivo da pesquisa. As entrevistas foram realizadas durante duas visitas 

a campo em março de 2014, na Comunidade Nova Esperança, no Município de Concórdia do 

Pará, sendo entrevistados 30 agricultores familiares residentes na comunidade. 
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A maioria das entrevistas foi realizada com familiares dos agricultores visando à 

obtenção do maior número possível de informações sobre a situação familiar. As entrevistas 

permitiram gerar uma troca de experiências, informações e ideias entre os autores e os 

agricultores familiares envolvidos na pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os primeiros moradores da Comunidade Nova Esperança chegaram durante a década de 

1970, segundo informação de um dos fundadores da comunidade, ou seja, grande parte reside na 

referida comunidade há mais de 30 anos. Porém, há também um expressivo número de 

produtores que ali residem e realizam atividades agrícolas destinadas ao cultivo da mandioca, do 

milho, da pimenta-do-reino e do arroz, tais cultivos são realizados pela maioria dos entrevistados, 

havendo destaque para a produção de farinha de mandioca, conforme Figura 2. 

 

Figura 2. Produção de farinha na Comunidade. 

 

Fonte: Santana (2010). 
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Embora tenha ocorrido a expansão do cultivo da palma de óleo na localidade e a 

inserção da mesma na agricultura familiar, estimulados pelo Programa Nacional de Produção de 

Palma de Óleo que possibilita o máximo de 10 hectares para a produção de dendezeiro por cada 

unidade familiar (REPÓRTER BRASIL, 2010), ainda há resistências por parte de alguns 

agricultores familiares da Comunidade Nova Esperança, resistência esta que pode ser observada 

no trecho exposto por um morador entrevistado que afirma “Deveriam investir mais nas famílias 

daqui, mas só  falam em dendê, não ligam para as famílias que plantam outras coisas, eles só 

veem a produção.”. Assim, o entrevistado demonstra a importância do cultivo e da 

comercialização de culturas alimentares, carentes de apoio e incentivo de políticas públicas e 

assistência técnica, direcionados à produção de alimentos e ao abastecimento do mercado interno. 

Porém, a produção da palma de óleo na rodovia PA-140 recortando, fracionando, 

(re)configurando as áreas do nordeste paraense desperta, em comunidades rurais, não só o sentido 

de pertencimento, mas também a busca de estratégias para garantir a sua permanência na terra 

(COUTO e MACEDO, 2012), entre as quais, pode-se destacar a crescente participação da 

agricultura familiar na produção da palma de óleo, visto que o cultivo do dendê tem sido 

considerado muito mais vantajoso por alguns outros agricultores. Sobre isso, Santos et al. (2014) 

revelam que essa atividade pode proporcionar um rendimento líquido mensal médio (contribuição 

à renda familiar) de R$ 2.663,61. 

Uma vez realizada a parceria entre agricultores familiares e empresa privada através de 

contratos firmados, estabelecendo acordos para a compra/venda da produção e para a aquisição 

do crédito rural, de mudas, de insumos e de assistência técnica (BASA, 2013 apud VILLELA, 

2014), revela a existência de uma interdependência entre os sujeitos envolvidos, segundo Villela 

(2014).  

Além disso, o cultivo do dendê tem possibilidades de maior expansão na região, 

conforme a Tabela 1, em que há uma estimativa de grande expansão da produção de palma de 

óleo com aquisição de mais áreas, ressaltando, assim, a necessidade de fiscalização e 

monitoramento adequado sobre a atividade no leste da Amazônia. Neste contexto, Becker (2010) 

faz questionamentos se é viável apoiar a recuperação de áreas desflorestadas e promover o 

desenvolvimento regional por meio da expansão da produção da palma de óleo na Amazônia. 
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Tabela 1. Área plantada e metas de extensão da produção da palma de óleo no Pará. 

Empresa Área Plantada (ha) Metas de expansão até 

2019 

Agropalma 43.250 14.000 

Biopalma 5.000 95.000 

Condenpa/Denpasa 1.093 5.000 

Dentauá 4.168 6.000 

Galp Energia - 150.000 

Marborges 4.400 6.000 

Palmasa 4.594 4.000 

Rio Negro 500 5.000 

Yossam 4.300 5.000 

Vale do Rio Doce - 26.000 

TOTAL 67.305 316.00 

Fonte: Macedo et al. (2010). 

 

Diante disso, enfatiza-se a necessidade de políticas públicas, sejam aquelas destinadas ao 

incentivo do cultivo da palma de óleo ou ao cultivo e comercialização de culturas alimentares, 

mas com o foco na geração de renda e melhoraria da qualidade de vida de comunidades rurais na 

região do nordeste paraense, uma vez que agricultores familiares e empresas privadas são 

constituídos de interesses sociais, econômicos, ambientais, políticos etc. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Há resistência à inserção da palma de óleo por alguns agricultores, destacando a 

relevância da necessidade de maiores investimentos na produção e comercialização de culturas 
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alimentares, diante da falta de apoio e de incentivo, através de políticas públicas e de assistência 

técnica, destinadas à produção alimentícia.  

A produção da palma de óleo na rodovia PA-140 estimula novas estratégias para garantir 

a sua permanência na terra, sendo o viés econômico um atrativo ao agricultor familiar, uma vez 

que aumenta a possibilidade de obtenção de lucro na cadeia produtiva da palma.Nota-se, assim, 

que os agricultores da região amazônica não são avessos a inovações, desde que tenham 

condições que os direcionem a melhor qualidade de vida, tais como: um mercado favorável, 

preços adequados e assistência técnica para a cultura plantada. 

Por fim, a fiscalização e o monitoramento adequado sobre a cadeia produtiva da palma 

de óleo no leste da Amazônia são fundamentais para que seja garantida a limitação desta 

atividade em áreas já degradadas, de modo que não ocorra à expansão sobre a floresta nativa, 

nem o estímulo aos conflitos por terras. 
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RESUMO 
 

Nas últimas décadas, a poluição, o desmatamento intensivo a caça e a pesca predatória não são 

mais praticadas só em pequena escala. O crime ambiental é principalmente coorporativo. O mundo 

todo se remete a uma larga preocupação com a defesa do meio ambiente, e no Brasil, não seria 

diferente. No município de Conceição do Araguaia a incidência de crimes ambientais é constante 

uma vez que sua formação territorial é resultante de conflitos pela posse de terra e 

consequentemente o uso do meio ambiente de forma desordenada em busca de explorar seus 

recursos naturais tais como: madeira, minério e terras devolutas de empresas privadas e até hoje 

perduram. A pesquisa baseou-se por meio do estudo do caso investigar, como uma unidade, as 

possíveis causas da omissão dos crimes ambientais ocorridos no município, visando também a 

análise da responsabilidade penal da pessoa jurídica frente aos crimes ambientais por ela cometido. 

Neste trabalho, buscou-se respaldar legalmente acerca dos princípios e aspectos do direito 

ambiental e a responsabilidade penal e sua origem no ordenamento jurídico brasileiro com base no 

artigo 225 da constituição federal, bem como os dispositivos da lei nº9605/1998 que dispõe sobre 

as sanções penais e administrativas referentes á prática de ilícito ambiental pelas pessoas jurídicas. 

Após o estudo concluiu-se que é considerável a omissão de crimes ambientais em desacordo com a 

Constituição Federal de 1988, Lei nº 12.305/2010, que dispõe sobre a política nacional dos 

resíduos sólidos, Lei nº 12.651/2012, que dispõe sobre o novo código florestal brasileiro. O 

trabalho foi imprescindível para acalorar a conscientização quanto a educação ambiental da 

população, que bem informada acerca das questões ambientais é indubitavelmente uma ferramenta 

de defesa de todo o meio ambiente e identificar as irregularidades com relação a responsabilidade 

penal imputada à pessoa jurídica. 

 

Palavras-chave: Deterioração, Legislação, Penalização. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O reconhecimento da responsabilidade penal da pessoa jurídica na lei nº 9.605/98 mostra 

que o papel das empresas no mundo hordineiro é mais complexo do que se pode imaginar. Sendo 

assim, a lei supracitada, em seu art. 3º prevê que tanto as pessoas físicas como jurídicas se 

sujeitarão as sanções penais e administrativas, além da obrigação de reparar os danos causados. 

Nas últimas décadas, a poluição o desmatamento intensivo, as caças a pesca predatória 

não são praticadas em pequena escala demostrando que o crime ambiental é principalmente 

coorporativo (MACHADO, 2009). 

No município de Conceição do Araguaia a ocorrência desses crimes é perceptível, pois 

não á fiscalização efetiva por parte do poder público com relação a essa questão, tornando-se 

omissos nesse sentido.   

No entanto, o direito penal comete grave erro ao deixar de lado a penalização da pessoa 

jurídica no âmbito criminal, o art.3º da lei de 9,605/98, justamente por isso que a constituição de 

1988 nos seus art. 255,§3º erigiu a pessoa jurídica condição de sujeito ativo da relação processual 

penal. 

A lei nº 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente visa no seu 

Art. 4º VII “a imposição, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com 

fins econômicos” e “a imposição ao poluidor e ao predador”. 

 

“O uso dos recursos naturais tem apresentado um enriquecimento ilegítimo do usuário, 

pois a comunidade que não usa do recurso ou que utiliza em menor escala fica onerada. 

O poluidor que usa gratuitamente o meio o meio ambiente para nele lançar os poluentes 

invade a propriedade pessoal de todos os outros o direito de propriedade que não 

poluem, confiscando o direito de propriedade alheia.”  (MACHADO 2009). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa se deu por meio do estudo do caso no município de Conceição do Araguaia, 

num primeiro momento através de pesquisa bibliográficas sobre o assunto e depois através de 

visitas nas áreas de APP (Área de preservação permanente) no entorno do Córrego Emerêncio, 
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em construções indevidas em área de marinha, o manejo inapropriado de reforma de pastagem 

por meio de fogo e desmatamento em assentamentos rurais. Foi realizado um levantamento 

qualitativo das áreas citadas onde se verificou a presença de crimes ambientais e sua possível 

omissão por parte do poder público municipal. 

 

“O estudo de caso representa uma investigação empírica e compreende um método 

abrangente, com a lógica do planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode incluir 

tantos estudos de caso único quanto de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e 

qualitativas de pesquisa. “ (YIN 2001). 

 

Segundo YIN 2001, o delineamento do estudo de caso como metodologia de 

investigação permite a possibilidade de avaliação de vários aspectos e ambientes ao longo da 

pesquisa. Neste estudo preocupou-se em uma abordagem sistêmica em diferentes locais na cidade 

para elucidar os possíveis casos de omissões de crimes ambientais no município. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após o levantamento de dados nas áreas supracitadas impetramos várias análises: 

 

3.1 QUANTO A RELEVÂNCIA DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) E O 

PROCESSO DE OCUPAÇÃO URBANA NAS MARGENS ESQUERDA DO RIO 

ARAGUAIA-PA: 

 

Visualizamos o espaço físico e as características edafoclimáticas das matas ciliares, 

tornando assim visível a relação homem natureza, e as ações antrópicas que causam ao meio 

ambiente. Percebe-se que o homem não tem a conscientização em proteger o meio ambiente, e 

consequentemente afeta o ecossistema.  

Santos et al 2014,afirma que as matas ciliares possuem grande relevância em relação a 

proteção contra erosões, manutenção da qualidade e quantidade das águas, equilíbrio térmico das 

águas, sequestro de carbono, preservação da fauna local, além de embelezar a paisagem.   
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 A degradação de áreas de marinha e de nascentes é um problema de grande parte do 

município de Conceição do Araguaia causando situação de desequilíbrio e interferência antrópica 

da relação com o meio ambiente.  

As cidades amazônicas com é o caso do município em estudo vem passando pelo 

processo de ocupação, pois o rio era o meio de locomoção que viabilizava o acesso a outros 

lugares.  

Com o decorrer dos anos o leito do rio foi sendo apropriado desordenadamente pela 

população que detinham poder aquisitivo elevado, colaborando para o processo de impactos 

ambientais, porém nesse período a importância da preservação ambiental não era uma realidade 

presente como nos dias atuais. 

O rio Araguaia com dimensões próprias corta o município, sendo de grande importância 

social e econômica para a região, SANTOS et al (2014), onde os ribeirinhos fazem uso do rio 

para seu sustento, porém é comum a construção e a presença de edificações nas margens deste 

rio, causando uma alteração da paisagem e consequentemente perda da mata ciliar. 

 

3.2 QUANTO AOS ASSENTAMENTOS RURAIS: 

 

Segundo OLIVEIRA et al 2013, a Importância da conservação ambiental tem fomentado 

discussões acerca da necessidade de instituir mecanismos de controle e gestão do meio ambiente.  

A mata primária, com características do bioma Amazônico, já é extinta, ou seja, foi 

totalmente devastada. Observou-se na paisagem que somente matas secundárias estão presentes, 

assim como capoeirões.  

Segundo o levantamento feito a maioria dos assentamentos não possui área de APP, pois 

as demarcações de terras feitas pelo INCRA não possuem um padrão de reserva legal nos 

módulos distribuídos. 

 

3.3 O CÓRREGO EMERÊNCIO: 

 

Segundo MARTINS et al 2013, os ecossistemas aquáticos sofrendo mudanças em 

diversas escalas como efeito negativo de atividades antrópicas. Áreas de proteção permanente, 
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como as margens dos rios apresentam ocupação urbana desordenada com intensivo 

desflorestamento e substituição da floresta nativa.  

O córrego Emerêncio, localizado no município de Conceição do Araguaia-PA apresenta 

1,3 km de extensão, da nascente a foz, com largura de aproximadamente 10 metros, (IBGE 2015) 

durante a cheia. Essa fonte natural sofre com a deposição de efluentes domésticos, resíduos 

sólidos e urbanização sem tratamento prévio desencadeando um crime ambiental.  

 

4.CONCLUSÃO 

 

Para o meio ambiente e sua doutrina, é de suma importância o reconhecimento por parte 

da constituição federal e da lei 9,605/98 a possibilidade de punir a pessoa jurídica. 

Pois a preocupação do legislador é justamente, a de não deixar impune o meio utilizado 

para a prática do ato lesivo ao meio ambiente.  

Seria muito fácil as vistas do direito penal, imputar sanções apenas ás pessoas físicas, 

porquanto a empresa continua livre e desimpedida para continuar seu “plano de enriquecimento 

de degradação”. 

Consolidando a ideia da responsabilidade penal da pessoa jurídica no âmbito criminal, o 

art.3º da lei 9.605/98 disciplinou que estas serão responsabilizadas administrativa, civil e penal 

quando a infração for cometida por decisão do seu representante legal, e/ou órgão colegiado, 

sempre que estiverem agindo no interesse ou benefício da entidade que representam. 
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RESUMO 

 

A fase do crescimento de mudas nas espécies florestais é de grande importância para o 

estabelecimento dos plantios. E para um bom crescimento e distribuição de biomassa, é 

imprescindível o conhecimento das exigências nutricionais. O nitrogênio é um dos principais 

elementos utilizados na fertilização do solo, sua omissão acarreta reduções em altura e no 

incremento de massa seca de parte aérea, por isso a utilização de fertilizantes é uma prática antiga 

nos viveiros florestais. Dada a importância dos elementos químicos na fertilização do solo e no 

crescimento das plantas, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de 

nitrogênio no crescimento de mudas de 5 espécies florestais. As informações sobre as funções e 

utilizações do nitrogênio foram obtidas por meio de revisão bibliográfica. Selecionando apenas as 

que apresentaram avaliação crítica sistemática sobre a adubação nitrogenada. As cinco espécies 

florestais utilizadas para analisar o efeito da adubação nitrogenada foram: Schizolobium 

amazonicum (Paricá), Swietenia macrophylla (Mogno), Cedrella fissilis (Cedro),Eucalyptus 

grandis (Eucalipto) eTabebuia serratifolia (Ipê-amarelo). A omissão de nutrientes em solução 

nutritiva, verificaram que o nitrogênio foi mais limitante ao crescimento da parte aérea do Schizo-

lobium amazonicum. Já quando o N não é um fator limitante ao crescimento das mudas, o teor de 

matéria orgânica encontrado no solo utilizado para compor o substrato pode já conter nitrogênio. 

Há alteração na dinâmica de absorção dos nutrientes pelas mudas com variação da adubação 

nitrogenada, o que evidencia a influência de doses de N na dinâmica de absorção de nutrientes. O 

fornecimento de nitrogênio por meio da aplicação dos fertilizantes levou a ganhos significativos 

no crescimento de mudas de Ipê-Amarelo. Uma nutrição nitrogenada adequada melhora os teores 

foliares deste e de outros nutrientes, aumentando consequentemente, o crescimento e sua 

produção. 

 

Palavras-chave: Crescimento. Macronutriente.Nitrogênio. 
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1. INTRODUÇÃO 

O setor florestal está sempre procurando novos métodos que possam melhorar as práticas 

silviculturais e consequentemente um melhor aproveitamento dos insumos provenientes das 

florestas. Com base nisso a fase do crescimento de mudas nas espécies florestais torna-se de 

grande importância para o estabelecimento dos plantios florestais e por esse motivo, o 

entendimento da nutrição das mudas e, o uso de substratos de cultivo apropriado, são fatores 

essenciais (GONÇALVES; BENETTI, 2005), uma vez que os substratos comerciais nem sempre 

fornecem quantidades satisfatórias de nutrientes, sendo que, quando enriquecidos com 

fertilizantes têm sua eficiência aumentada (SCHEER et al., 2010). 

Conhecer as exigências nutricionais dasespécies florestais é imprescindível no 

crescimento e na distribuição de biomassa, principalmente nos ecossistemas florestais da 

Amazônia; é um dos principais fatores na produção, que limita o aumento de produtividade das 

plantas (SENA, 2008; SILVAet al., 2007, TUCCI, 1991).  

O uso de fertilizantes na adubação de mudas é o primeiro passo para que se possa obter 

um plantio satisfatório e com bom rendimento, podendo até mesmo ajudar no combate a 

patologias no plantio. Segundo Sarcinelli et al. (2004), o conhecimento das exigências 

nutricionais em espécies florestais permite a identificação e correção de deficiências que podem 

ocorrer em exemplares plantados em diferentes substratos degradados, possibilitando, dessa 

maneira, intervenções corretas, sem desperdícios e de menor impacto ambiental. Assim, a 

correção das limitações nutricionais do solo durante a formação das mudas no campo é de grande 

importância ecológica e econômica em programas florestais.  

A utilização de fertilizantes é uma prática antiga nos viveiros florestais, funcionando 

como uma valiosa ferramenta no controle do tamanho e vigor das mudas (RIBEIRO et al., 2001). 

E um dos principais elementos utilizados na fertilização do solo é o nitrogênio, despertando o 

interesse de vários pesquisadores que buscam uma melhor forma para fertilizaras espécies 

florestais.  

O nitrogênio é, em geral, o elemento que as plantas necessitam em maior quantidade. 

Porém, devido à multiplicidade de reações química e biológica, à dependência das condições 

ambientais e ao seu efeito no rendimento das culturas, o N é o elemento que apresenta maiores 
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dificuldades de manejo na produção agrícola mesmo em propriedades tecnicamente 

orientadas.(MAJEROWICZ & MEDICI, 1998) 

 Estes mesmos autores afirmam que as plantas, de modo geral, respondem bem a adubação 

nitrogenada, o efeito externo do nitrogênio mais visível é a vegetação verde e abundante. Porém, 

o excesso de N e prejudicial, sendo assim, a dose deste elemento, fornecida à cultura, deve ser 

bem equilibrada em relação a quantidade do outro elemento de que a planta necessita, 

principalmente, fósforo e potássio. 

A principal função do nitrogênio na planta está na sua participação nos processos fisio-

lógicos, tais como, fotossíntese, respiração, diferenciação celular e genética (MENGEL; 

KIRKBY, 1987). 

Dada a importância dos elementos químicos na fertilização do solo e no crescimento das 

plantas, este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito da aplicação de nitrogênio no 

crescimento de mudas de 5 (cinco) espécies florestais. 

2. METODOLOGIA  

 As informações sobre as funções e utilizações do nitrogênio foram obtidas por meio de 

revisão bibliográfica. Um total de 41 referências bibliográficas foram consultadas, incluindo 

periódicos científicos, dissertações, teses e livros. No entanto, para a formulação do trabalho, 

levou-se em consideração critérios de exclusão e inclusão das ideias, selecionando apenas as que 

apresentaram avaliação crítica sistemática sobre a adubação nitrogenada utilizada no crescimento 

das cinco espécies florestais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As cinco espécies florestais utilizadas para analisar o efeito da adubação nitrogenada 

foram: Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke(Paricá), Swietenia macrophylla King 

(Mogno), Cedrella fissilis Vell (Cedro),Eucalyptus grandis W. Hill(Eucalipto) eTabebuia 

serratifolia (Vahl) G. Nicholson (Ipê-amarelo).Um dos fatores para o maior desenvolvimento das 

mudas está ligado aos processos fisiológicos como a fotossíntese e a respiração (MENGEL; 

KIRKBY, 1987). 

Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke(Paricá)  

Resultados de experimentos em viveiros têm demonstrado que a adubação principalmente 

com nitrogênio promove aumentos significativos em altura (RIBEIRO et al., 2001). Conforme 

observado no trabalho de Marques et al. (2004) com Paricá, a ausência de nitrogênio causa menor 
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altura e reduz o teor desse nutriente no caule e nas raízes, já a sua presença aumenta tanto a sua 

altura quanto o seu diâmetro, regulando também a quantidade de N em cada parte da planta. 

Locatelliet al. (2007), avaliando a omissão de nutrientes em solução nutritiva, verificaram 

que o nitrogênio foi mais limitante ao crescimento da parte aérea do Schizolobium amazonicum.  

A altura da parte aérea é um excelente parâmetro para se avaliar o padrão de qualidade de mudas 

florestais, pois, as mais altas, normalmente, apresentam maior vigor (CALDEIRA et al., 2000a; 

2000b; CALDEIRA et al., 2008; GOMES et al., 2003). 

Swieteniamacrophylla King.(Mogno) 

Respostas positivas às doses de N são variáveis: diâmetro do caule, produção de matéria 

seca das folhas e matéria seca total são alguns exemplos. A maioria das características de 

crescimento e a acumulação de nutrientes pelas mudas de mogno foram influenciadas 

positivamente pela adubação nitrogenada (TUCCI; LIMA & LESSA, 2009). 

De acordo com Souza, et al. (2009), a omissão de N afeta de forma distinta as 

características de crescimento, não afetando a altura, a matéria seca da parte aérea e total, porém, 

favoreceu o diâmetro, a matéria seca de raiz e a relação R/PA. Tais resultados não corroboraram 

com os estudos de Wallauet al. (2008), que também estudou a omissão de N e observou que o 

crescimento praticamente estabilizou, e as plantas ficaram com porte reduzido e com folhas 

pequenas. Em outro estudo, a omissão de N promoveu queda de 37% no crescimento em altura e 

de 51,9% na biomassa radicular das mudas, dessa forma, pode-se considerar que, N é o nutriente 

mais requerido pela espécie (VIEIRA; WEBER & SCARAMUZZA, 2014) 

A redução no crescimento deve-se ao N participar da reação de síntese protéica, a inibição 

dessa síntese reduz o processo de divisão celular, afetando o crescimento da planta 

(MALAVOLTA, 2006). Quando o N, não é um fator limitante ao crescimento das mudas de 

mogno, o teor de matéria orgânica encontrado no solo utilizado para compor substrato pode já 

conter uma certa quantidade de nitrogênio. Segundo Sá (2001) e Wietholter (2000) o aumento da 

matéria orgânica do solo proporciona maior mineralização e disponibilidade de nitrogênio ao 

longo do tempo, uma vez que o teor de N da matéria orgânica é relativamente constante (de 5%). 

Cedrella fissilis Vell(Cedro) 

Em relação à adubação nitrogenada, Renó et al. (1997) verificaram que mudas de cedro 

cultivadas por 170 dias em Latossolo Vermelho-Amarelo apresentaram alturas médias de 14,4 e 

8,6 cm, respectivamente, para tratamento completo com macro e micronutrientes e tratamento 
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com omissão de N. Esses autores constataram ainda que a omissão de N resultou em menores 

teores de P, K, Mg, Mn, Cu e Zn na parte aérea de cedro. 

Os incrementos em altura, diâmetro, área foliar e massa seca das mudas de cedro em razão 

do aumento das doses de N evidenciam a importância da adubação nitrogenada no 

desenvolvimento inicial dessa espécie. Renó et al. (1997) também constataram que o N é 

altamente requerido pelo cedro no início de seu desenvolvimento, uma vez que a omissão desse 

nutriente acarretou reduções de 40% em altura e 57% no incremento de massa seca de parte 

aérea. Venturin et al. (1996) verificaram que o N é o nutriente mais importante para a produção 

de massa seca da parte aérea de mudas. 

De maneira geral, grandes quantidades de N são requeridas pelas plantas, principalmente 

na fase inicial de desenvolvimento (MALAVOLTA; VITTI & OLIVEIRA 1997). A restrição de 

N leva à redução de crescimento, pois esse nutriente, além de fazer parte da estrutura de 

aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, ácidos nucleicos, enzimas, vitaminas, pigmentos e 

produtos secundários, participa de processos como absorção iônica, fotossíntese, respiração, 

multiplicação e diferenciação celular (MARSCHNER, 1995). 

Renó et al. (1993), também por intermédio da técnica da omissão de nutrientes 

concluíram que; para o crescimento em altura do cedro (Cedrella fissilis) o N, juntamente com o 

P e S foram altamente limitantes. Observou-se alteração na dinâmica de absorção dos nutrientes 

pelas mudas com a variação da adubação nitrogenada, o que evidencia a influência de doses de N 

na dinâmica de absorção de nutrientes por mudas de cedro. 

Eucalyptus grandis W. Hill (Eucalipto) 

As espécies de eucaliptos são consideradas exigentes em nutrientes, sendo que o seu 

acúmulo no tronco e na parte aérea total segue a seguinte ordem: N > Ca > K >Mg> P 

(ANDRADE et al., 2006; FARIA et al., 2008). Benatti (2013) e Vieira et al. (2012) obtiveram 

em clones de eucaliptoa seguinte sequência: Ca > N > K > Mg > P, no entanto, os autores 

ressaltaram que a quantidade de Ca e N acumulada foi semelhante.  

Pinto et al. (2011), avaliando a eficiência nutricional de seis clones de eucalipto na fase de 

mudascultivados em solução nutritiva obtiveram como resultado que os clones 386 e I144 foram 

os mais eficientes na utilização de N e na absorção e utilização de P. 

Os sintomas visuais da deficiência de N são verificados quando folhas velhas vão 

amarelando e ocorrem pequenos pontos avermelhados ao longo do limbo; posteriormente, os 
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pontos cobrem todo o limbo (SILVEIRA et al., 2001). Segundo Wadt et al. (1999), as variações 

no estado nutricional de Eucaliptos sob influência de materiais genéticos e da idade da árvore 

demonstraram que a deficiência de N é maior no início do ciclo da cultura. 

No entanto, a influência da adubação nitrogenada tem sido contraditória em plantios de 

eucalipto. Os ganhos de produtividade desses plantios em resposta à sua fertilização têm sido 

relativamente baixos ou ausentes, o que indica que o solo tem sido capaz de suprir boa parte da 

demanda deste nutriente para as plantas, o que pode ser atribuído à maior quantidade de N 

mineralizado da matéria orgânica do solo (GAMA-RODRIGUES, 1997; GAMA-RODRIGUES 

et al., 2005). Jesus (2008) salientou que poucos trabalhos no País foram encontrados sobre a 

resposta do eucalipto à adubação nitrogenada. 

Gava et al. (2003) avaliaram o crescimento de clones de Eucalyptusem função da 

aplicação de N em solos com alto teor de matéria orgânica (M.O.), e sugeriram que existe 

potencial de reposta do eucalipto à aplicação de N mesmo em solos com teores mais elevados de 

M.O.  

A fertilização nitrogenada apresenta diferentes respostas de acordo com os ciclos de 

cultivo (ou estádios de desenvolvimento) das espécies de Eucalyptus, como o exposto no trabalho 

de Pulito (2009). A autora discorre que, em média, nos povoamentos mais jovens, 1 a2,2 anos de 

idade, a fertilização resultou numaumento de 12% de produtividade de madeira.Numa idade 

intermediária, entre 3 e 4 anos,essa resposta caiu para 6%. Na idade de corte(7 anos), não foi 

observada resposta àfertilização. A resposta relativa à aplicação deN é maior nos sítios comsolos 

mais arenosos. 

A resposta à fertilização nitrogenada ocorrenos primeiros anos de crescimento da 

floresta,desaparecendo ao final da rotação.O maior potencial de resposta à 

fertilizaçãonitrogenada, em idade jovem, ocorreu nossolos arenosos, onde foram encontrados 

osmenores teores de N.  

Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson- Ipê Amarelo 

A espécie Tabebuia serratifolia tem sua propagação feita por sementes, apesar de 

produzidas em grande quantidade, apresentam problemas, na germinação e conservação 

(OLIVEIRA et al., 2005). Assim torna-se essencial um bom manejo silvicultural das mudas no 

viveiro, a fim de evitar perdas e garantir uma alta qualidade das mudas.  



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

393 

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

ISSN 2316-7637 

 

Segundo Goulart (2011), as mudas de ipê-amarelo (Tabebuia serratifolia) respondem 

significativamente à adição do mineral, como o sulfato amônio e o nitrato de amônio, 

apresentando ganhos em crescimento e qualidade. As melhores médias em todas as características 

avaliadas no estudo são apresentadas pelas mudas que receberam o sulfato de amônio como fonte 

de nitrogênio. Quanto as doses de nitrogênio aplicadas, as melhores médias para todos as 

características morfológicas são obtidas com aplicação de N variando de 90 a 110 mg/dm³ de N. 

O fornecimento de nitrogênio por meio da aplicação dos fertilizantes levou a ganhos 

significativos no crescimento de mudas de Ipê-Amarelo, confirmando o efeito do N no aumento 

da produção vegetal, sendo que a não adição de N foi limitante para o crescimento das mudas. De 

maneira geral, verificou-se as mudas respondem positivamente à aplicação do nitrogênio, 

havendo interações significativas fontes x doses (GOULART, 2011) 

4. CONCLUSÕES  

Uma nutrição nitrogenada adequada melhora os teores foliares deste e de outros 

nutrientes, aumentando consequentemente, o crescimento e sua produção. De forma geral, 

observa-se que a incorporação de adubos nos substratos, além de garantir o bom crescimento e 

qualidade das mudas, é o principal meio que o viveirista tem para “segurar” ou “adiantar” o 

crescimento das mesmas no viveiro. Isto dá maior flexibilidade de tempo para o plantio das 

mudas no campo, sem perdas significativas da qualidade técnica destas. 
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RESUMO 

 

Existe uma necessidade evidente de se ter um controle sobre resíduos químicos de qualquer 

natureza, tanto em grandes geradores, como indústrias, quanto em pequenos geradores, como as 

instituições de ensino. Esta necessidade faz parte da legislação, dentro da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, desde 2010.  Pensando nisso, foi implantado o Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Químicos nos Laboratórios de Engenharia Química da UTFPR, Campus Ponta Grossa, 

programa este que está em constante atualização. O programa consiste em segregar todos os 

resíduos químicos gerados durante as atividades em laboratório em seis categorias: Compostos 

Orgânicos, Compostos Inorgânicos, Soluções com Metais Pesados, Solventes Orgânicos 

Halogenados, Solventes Orgânicos Não-halogenados e Outros Compostos. Estes resíduos são 

coletados em recipientes dentro de cada laboratório; quando os recipientes estão cheios, o resíduo 

é enviado a um depósito, para posterior tratamento.  Além da segregação dentro dos laboratórios, 

fazem parte do programa a conscientização de todos os alunos e professores, a coleta, e a análise 

qualitativa e quantitativa dos resíduos gerados semestralmente. Em 2013 foram implantadas 

algumas modificações na segregação dos resíduos com o objetivo de facilitar a reciclagem de 

alguns solventes. As atualizações no programa e propagação de ideias também são objetivos 

deste artigo. Os resultados têm sido expressivos, o volume de resíduo coletado vem crescendo a 

cada semestre letivo. Desde a implantação do projeto, mais de mil litros de resíduos químicos 

foram descartados corretamente no campus. A expansão do projeto dentro do campus e para 

outras universidades e a troca de experiências pode facilitar e aprimorar o projeto e a metodologia 

utilizada atualmente. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de resíduos. Resíduos Químicos. Meio Ambiente.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Resíduos Sólidos, Líquidos e Gasosos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Estamos em um momento onde a postura global está voltada a questões ambientais. Um 

dos fatores que influenciam o agravamento da poluição ambiental é a falta de consciência da 

população e o descarte inadequado. 

As indústrias são as grandes geradoras de resíduos e apenas elas estão sob os olhos da 

fiscalização e assim passíveis de penalizações, mas a atenção também deve ser voltada aos 

pequenos geradores de resíduos, pois eles embora eliminando uma pequena quantidade de 

resíduos se encontram em grande quantidade e assim contribuem de forma significativa com a 

poluição ambiental.  

A lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à 

gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. As 

instituições de ensino, precisam se adequar a esta lei, fazendo o seu trabalho de gerenciar os seus 

resíduos gerados e encaminhar a sua destinação final. As instituições de ensino são um exemplo 

de pequenas geradoras de resíduos. Estas instituições servem de exemplo para a sociedade, 

devem adotar uma postura condizente em relação aos seus resíduos. 

Em 2008 foi implantado o Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos da 

UTFPR Ponta Grossa. Na época os resíduos gerados nas aulas práticas de química eram 

descartados de maneira inadequada, sem nenhum tratamento. O programa logo foi regulamentado 

como projeto de extensão e inovação. Com a adesão da UTFPR ao programa “Reuni” do 

Governo Federal, o número de cursos de engenharias ofertados no campus cresceu muito, 

destacando-se o curso de Engenharia Química, implantado em 2010. Atualmente, cerca de 450 

alunos têm aulas semanalmente nos laboratórios de química do curso engenharia química.  

O gerenciamento de resíduos químicos em laboratórios de ensino e pesquisa no Brasil 

começou a ser amplamente discutido nos anos de 1990, sendo de vital importância para as 

grandes instituições geradoras (AFONSO et al., 2006). Segundo Ashbrook & Reinhardt (1985), 

os centros de formação de recursos humanos (universidades e escolas) geram cerca de 1% dos 

resíduos perigosos de um país desenvolvido como os Estados Unidos. Existem dois tipos de 

resíduos gerados em laboratórios: o ativo, que é fruto das atividades rotineiras e o passivo, que 
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compreende o resíduo estocado, geralmente não caracterizado, aguardando a destinação final 

(NOLASCO et al., 2006).  

Nos dois primeiros anos o programa foi ganhando força e aumentando sua abrangência. 

Foi necessário mudar a mentalidade de técnicos, professores e estudantes, que até então estavam 

acostumados com uma rotina no laboratório, sem preocupações com descarte de resíduos, e 

deveriam acrescentar esta nova atividade logo após terminar seus trabalhos.  Os resultados 

iniciais foram satisfatórios, e a cada semestre letivo concluído, o volume de resíduo coletado foi 

aumentando gradativamente. 

Durante os quatro anos iniciais, o projeto cresceu quantitativamente, mas estabilizando-

se em sua abrangência. A partir de agora, verifica-se a necessidade de ampliar o projeto no 

sentido de recuperação, reutilização e destinação dos resíduos, minimizando assim os impactos 

gerados ao meio ambiente e também podendo proporcionar uma redução de custos, utilizando 

técnicas e métodos de sucesso empregados nos grandes campos de pesquisa do país, tanto do 

ramo acadêmico quanto do ramo industrial. 

A segregação de resíduos químicos dos laboratórios de química da UTFPR consiste em 

seis tipos de resíduos diferentes: solvente orgânico halogenado, solvente orgânico não 

halogenado, compostos orgânicos, compostos inorgânicos, soluções contendo metais pesados e 

outros compostos. Esta divisão foi realizada levando em consideração as formas de tratamento 

realizadas por terceiros. A universidade manterá contrato com empresas credenciadas pelos 

órgãos ambientais e federais para descartar e eliminar os resíduos químicos de forma adequada. O 

tratamento será realizado pela empresa responsável por seu descarte final. O tratamento utilizado 

será o co-processamento, que consiste na destruição térmica dos resíduos químicos, 

posteriormente sendo reutilizados como potencial energético ou substituto de matéria prima na 

indústria cimenteira (FREIRE et al., 2000).  

A redução na fonte geradora de resíduos também é uma alternativa para diminuir o 

volume de resíduo descartado. Para isso, pode-se escolher trabalhar dentro do laboratório com 

soluções mais concentradas, e também evitar o desperdício de reagente utilizado, gerando 

economia para a instituição.  

Tanto o reaproveitamento do resíduo, quer seja dentro ou fora da Unidade, bem como a 

destinação final do mesmo são atividades que requerem uma pesquisa criteriosa, pois as opções 
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são muitas e os custos podem ser elevados, principalmente quanto se trata da disposição final de 

resíduos considerados Classe I (resíduos perigosos) e Classe II (não-inertes). (JARDIM, 2013) 

Além da segregação dentro dos laboratórios, fazem parte do programa a conscientização 

de todos os alunos e professores, a coleta, a análise qualitativa e quantitativa dos resíduos gerados 

semestralmente. Em 2013 foram implantadas algumas modificações na segregação dos resíduos 

com o objetivo de facilitar a reciclagem de alguns solventes. As atualizações no programa e 

propagação de ideias também são objetivos deste artigo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O método implantado em 2008 começa com a segregação de todos os resíduos possíveis 

em seis classes: Solventes Orgânicos Halogenados (SOH); Solventes Orgânicos não Halogenados 

(SOñH); Compostos Orgânicos (CO); Compostos Inorgânicos (CI); Soluções contendo Metais 

Pesados (Sc/MP); Outros Compostos (OC). Para cada um dos laboratórios do curso de 

engenharia química, foi colocado um conjunto de seis bombonas com capacidade para armazenar 

20 litros cada uma (FORNAZZARI e STIRRMER, 2008). 

Para a identificação de cada bombona de acordo com a classe de resíduo a qual ela é 

destinada foram feitas “fichas de identificação”, contendo a categoria do resíduo sua definição e 

também exemplos do mesmo, para que não haja dúvidas no momento do descarte. 

A seleção dos resíduos na categoria correta deverá ser feita ainda dentro do laboratório, 

pelos alunos que os geraram, eles deverão depositar o resíduo na bombona correta e anotar na 

ficha de controle qual o resíduo descartado, sua quantidade e sua concentração. 

Após o término do semestre letivo, as fichas de controle serão recolhidas, analisadas, 

arquivadas e seus dados tabulados, enquanto os resíduos serão transferidos a um depósito 

provisório, sendo organizados de acordo com o fluxograma mostrado na Figura 1.  

A organização deste depósito será similar à existente dentro dos laboratórios, a principal 

diferença é que eles serão mantidos em um lugar afastado, sem trânsito de pessoas e também 

serão estocados em recipientes maiores. Os resíduos ficarão armazenados neste depósito até que 

se tenha acumulado uma quantidade necessária para a contratação de uma empresa terceirizada, a 

qual irá dar destinação final adequada para estes resíduos. 
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Figura 1.Processo do programa de gerenciamento de resíduos químicos na UTFPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

A segregação como estava sendo feita na UTFPR não impede, mas dificulta a 

reutilização e principalmente a reciclagem dos resíduos dos solventes orgânicos. Com base nisso, 

buscou-se na literatura técnicas utilizadas em grandes centros de pesquisa do país (DI VITTA, 

2011 e OLIVEIRA, 2013).  

Desta maneira devemos fazer uma segregação ainda maior para resíduos passíveis de 

purificação. Solventes orgânicos podem ser reutilizados após técnicas de destilação, precedida de 

uma limpeza e sucedidos por uma análise de pureza. Após isso, decidiu-se começar a nova etapa 

do projeto com a segregação de solventes orgânicos halogenados e não halogenados, passíveis de 

purificação, coletados individualmente em frascos colocados nos laboratórios. Os solventes 

escolhidos foram os gerados em maior quantidade nos últimos anos: cloreto de etila, clorofórmio, 

tetracloreto de carbono, diclorometano, iodofórmio, éter etílico, acetona, metanol, etanol, hexano 

e acetato de etila.  

É necessária uma inspeção periódica em cada laboratório para análise da quantidade de 

solvente em cada frasco, a substituição do frasco e o acondicionamento do resíduo no caso de o 

frasco estar cheio. A análise físico-química dos solventes recuperados pode ser realizada por 

espectrofotometria UV-Visível, cromatografia gasosa, densitometria, etc (JARDIM, 2013). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O volume de resíduos químicos vem crescendo consideravelmente a cada semestre 

letivo na UTFPR. Este resultado é de se esperar, devido ao aumento do número de disciplinas de 
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química ofertadas aos cursos de engenharia, que foram abertos após o incentivo do Governo 

Federal pelas instituições que aderiram ao Reuni.  

A evolução do projeto ao longo dos anos é apresentada na Figura 2. 

 

Figura 2.Evolução do projeto ao longo dos anos em litros de resíduo coletados 

 

 

O volume tende a crescer até que haja estabilidade no número de alunos do campus. O 

volume coletado no semestre 2012/2 (de novembro de 2012 a maio de 2013) foi de 

aproximadamente 180 litros. Um volume grande mostra o sucesso do projeto em termos de 

conscientização. A estabilidade vista no semestre 2012/1 ocorreu devido ao movimento grevista 

dos docentes do campus durante o semestre.  O único semestre letivo que não teve aumento no 

volume coletado e o valor baixo no ano de 2009 deve-se ao fato que neste ano o projeto não foi 

contemplado como um projeto de extensão pela UTFPR, sendo assim não houve acadêmicos 

diretamente ligados ao projeto. 

Podemos analisar também os volumes coletados por tipo de resíduo. Historicamente, o 

maior volume coletado sempre foi de resíduos inorgânicos: ácidos e bases em baixas 

concentrações e alto volume de água e utilizados em larga escala em todos os laboratórios, em 

todas as disciplinas de química. O segundo resíduo mais gerado foi o de compostos contendo 

metais pesados, com 90% do volume deste resíduo coletado nos laboratórios de química analítica. 

É um volume considerável devido a alta periculosidade deste tipo de resíduo.  O volume de 

solventes orgânicos foi de 23,6 litros, sendo parte deste volume acondicionada nos frascos 

específicos desde o ano de 2013. Os dados estão ilustrados na Figura 3. 
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Figura 3.Volume coletado por tipo de resíduo no semestre 2014/1 em litros 

 

Analisamos também quais são os laboratórios que geram uma maior quantidade de 

resíduos. O laboratório que sempre gerou maior quantidade de resíduo é o de Química Analítica, 

pois nele são realizadas as aulas de química inorgânica e química analítica qualitativa e 

quantitativa, além do fato de que as soluções utilizadas nestas aulas são todas aquosas e de baixa 

concentração. Em um futuro próximo, poderemos realizar práticas específicas neste laboratório 

com o objetivo de minimizar o volume de resíduo gerado, através de neutralização dos ácidos e 

bases gerados, facilitando o descarte final.  

A Figura 4 apresenta a quantidade de resíduo gerado em cada um dos principais 

laboratórios do campus. 

Figura 4.Resíduo coletado por laboratório no semestre 2014/1 
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A anotação do que é descartado bem como o volume utilizado em fichas presentes nos 

laboratórios sempre é pequeno em comparação ao volume total, mas já é possível obter alguns 

dados mesmo com esta situação. Optou-se começar a reciclagem de resíduos pelos solventes 

orgânicos pela facilidade que há em tratá-los, e com base nas fichas presentes nos laboratórios, 

descobriram-se quais reagentes geram mais resíduos em maior volume. 

O tratamento de resíduo pode evitar gastos da instituição na destinação final e até na 

compra de reagentes, no caso de reciclagem. Analisando estes resultados percebemos a 

importância de um projeto deste tipo em uma instituição de ensino e a propagação desta ideia 

para que cada vez menos resíduos sejam descartados de forma incorreta, preservando assim o 

meio ambiente. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Nos últimos seis anos, o Programa de Gerenciamento de Resíduos Químicos da UTFPR 

Ponta Grossa formou um passivo com mais de mil litros de resíduos, que deixaram de ser 

descartados de forma inadequada na natureza. O objetivo principal do gerenciamento e 

tratamento de resíduos é adquirir conhecimento, minimizar a geração, redução de gastos e 

despertar a educação ambiental. Sendo uma prática extensionista, estamos divulgando para outros 

campi da UTFPR e outras instituições de ensino.   

A expansão do projeto pode conquistar novos recursos que facilitariam este projeto. 

Como um abrigo permanente para armazenamento dos resíduos, treinamento, incentivo a 

iniciação científica e à pesquisa nesta área. 

A divulgação de resultados e troca de experiências com outras instituições são 

importantes para a busca de novas técnicas e metodologias, e incentivar outros centros de 

pesquisa a adotar as práticas bem sucedidas.  

Percebemos também a importância de um projeto de extensão e inovação voltado ao 

meio ambiente e às oportunidades que ele trás. Atividades simples de serem desenvolvidas pelo 

aluno, fornecem grandes oportunidades de enriquecimento de currículos, agregação de 

conhecimentos e preservação ambiental, características que podem ser levadas ao mercado de 

trabalho como um diferencial para os alunos que participam do projeto.  
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RESUMO 

 

Este artigo traz em si, os aspectos relacionados à vulnerabilidade da água e do solo, a partir da 

antropização de resíduos sólidos, ou seja, depósito de lixo urbano a céu aberto no município de 

Itaituba, no oeste do Estado do Pará. A Abordagem sistematiza a relevância dos problemas 

ambientais ocasionados ao longo deste processo nas últimas décadas (2000 a 2010), provocados 

pela urbanização desordenada, gerando sérios problemas ambientais, atingindo a flora, a fauna, o 

relevo, as fontes de água e o clima, causando alterações significativas na paisagem, além da 

produção de grandes volumes de lixo lançados no leito dos córregos, comprometendo a qualidade 

da água do Igarapé “Passa Tudo”, assoreando as nascentes e contaminando o solo. A partir desta 

problematização, justifica-se a proposição de uma intervenção planejada utilizando tecnologias 

apropriadas de recomposição florestal e proteção das nascentes, tendo como objetivo a 

recuperação da área, utilizando um sistema alternativo através do plantio de essências florestais, 

árvores frutíferas e leguminosas, prevenção contra intempéries naturais, recomposição do solo e 

proteção das nascentes. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e 

pesquisa participante, com abordagem quantitativa e quantitativa, através da aplicação de 

questionários semiestruturados, visitas in loco, atividades de campo, histórico do lixão, 

entrevistas e depoimentos e traz como resultados a má qualidade da água para o ecossistema. 

Desta forma, nos impondo desafios que nos leve a mudança deste quadro. 

 

Palavras-chave: Sociedade. Recuperação. Recursos naturais. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O artigo traz em si, os aspectos de vulnerabilidades impactadas na área antropizada, 

provocados pela presença do lixo urbano, a céu aberto, no município de Itaituba. Nos tempos 

atuais, o lixão foi desativado por decisão judicial. Abordaremos a grande relevância dos 

problemas ambientais ocasionados ao longo deste processo nas últimas décadas (2000 a 2010).  

 A urbanização acelerada, principalmente nas décadas de 80 e 90, marca um novo 

período que representam mudanças significativas na vida cotidiana da população do município de 

Itaituba, desencadeando vários problemas socioambientais com a crescente população produtora 

de resíduos sólidos de toda natureza, lixo hospitalar, material plástico e pneumático, restos 

vegetais, animais e industriais diversos. Para Silva (2014), “a mobilidade urbana é a maneira 

como os habitantes das diversas “cidades” existentes dentro de cada uma se movem para os 

diversos ambientes: residência, lazer, abastecimento, convívio, estudo, etc.”. Desta forma, 

interferindo diretamente na vida dos moradores da comunidade denominada São João Batista do 

“Curral Redondo”, localizada na estrada municipal que liga Itaituba ao distrito de barreiras.  

Somente com a Lei 12.305/2010, os municípios brasileiros começam a se preocupar com 

a criação de alternativas que possam minimizar os problemas através da coleta seletiva e 

reciclagem de material, fato este insipiente nesta região.   

Quando se observa estas responsabilidades, a Constituição Brasileira traz em sua 

redação: O artigo 241. “A União, Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por 

meio de lei, consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, 

autorizando a gestão associadas de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial 

de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à comunidade dos serviços transferidos” 

(BRASIL, 1988).                        

Partindo deste pressuposto, verifica-se a necessidade de implantar um plano de ação 

sistematizado, tendo em vista, minimizar os impactos ambientais ocorridos nesta área, haja vista 

que, as populações adjacentes sofrem os impactos diretos provocados pela presença destes 

resíduos. Desta forma, objetivamente, entendemos que é possível minimizar estes impactos, 

desenvolvendo na área antropizada, uma proposta alternativa de recuperação da área, aplicando 

técnicas inovadoras de recomposição florestal, utilizando plantas silvestres da região e plantas 

leguminosas, proteção das nascentes e outras, tendo em vista atender a dinâmica do ecossistema 
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um estado de equilíbrio, potencializando o seu poder de resiliência e maximizando a capacidade 

de recuperação do solo, da fauna, da flora e das nascentes. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A comunidade da Associação Comunitária São João Batista do “Curral Redondo”, 

fundada em 18 de Setembro de 2003, está localizada no km 11 da Estrada municipal que liga 

Itaituba ao distrito de Barreiras. A área impactada com a presença do lixão possui um total de 

22,0 hectares e a área de abrangência da comunidade, 299,0 hectares, dividida em lotes de 50 

metros de frente por 100 metros de fundo, com variações máximas de até 5,0 hectares.  Conta nos 

dias atuais com número de 40 famílias trabalhando com agricultura e pequenas criações.  

É uma região com característica de floresta tropical aberta, clima quente e úmido, 

temperatura média anual de26,7ºC. Possui um regime de chuva de 2.189,2 mm anuais (INMET, 

2013).  Destacam-se duas estações bem definidas anuais: a primeira é definida como estação seca 

onde há uma redução considerável no regime de chuvas que se estende do mês de junho a 

novembro e a segunda, é denominada chuvosa que abrange os meses de dezembro a maio (LEAL 

et al. 1996 apud NASCIMENTO, 2014, p: 11).  

As amostras de água coletadas para análise foram das fontes: Igarapé “Passa Tudo”, área 

de influência do lixão. Estas amostras de águas superficiais foram coletadas nos períodos seco e 

chuvoso, ou seja, no primeiro caso (seco) junho a novembro e no segundo caso (chuvoso) 

dezembro a maio de 2014 e, sua classificação obedeceu aos usos preponderantes estabelecidas 

pela resolução CONAMA nº 20 de 18.06.86. Já o trabalho de recuperação das nascentes se deu a 

partir de setembro de 2014, através da utilização de tecnologias inovadoras tendo em vista as 

condições do clima, relevo, solo, vegetação e atividades humanas. A recuperação “deve ser 

entendida como um termo genérico que inclui todos os aspectos de qualquer processo que leve 

uma nova utilização da área”. (IBAMA, 1990 apud MENDES FILHO, 2004).    

A coleta e análise da qualidade da água foram realizadas pelo Instituto Evandro Chagas 

e o acompanhamento técnico para aplicabilidade das ações no campo foi de responsabilidade do 

Instituto Federal do Pará, Campus Itaituba e Castanhal, através de seus pesquisadores em parceria 

com a Associação comunitária São João Batista, obtendo ao longo do processo a participação de 
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outros atores. Segundo o Laboratório de Engª Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de 

Viçosa (UFV) Minas Gerais, “a má gestão dos resíduos sólidos é responsável por 65% das 

doenças no Brasil” e que das “200.000 ton. de resíduos domésticos do país, lançados 

diariamente no meio ambiente, 39% são jogadas em beira de rios, nascentes ou espalhadas pelas 

cidades” (www.achetudoeregião.com.br/lixo_recicle/lixões_e_saude.htm). O município, nos dias 

atuais, segundo informações do diretor de limpeza pública, produz 50 toneladas de resíduos 

diariamente, não possui coleta seletiva, nem aterro sanitário, corroborando assim, com o agravo 

circunscrito. 

 

2.2. ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA  

 

Para se analisar a qualidade da água superficial das nascentes e dos igarapés “Passa 

Tudo”, foram adotados alguns critérios bem específicos como fator preponderante para a saúde 

humana, estabelecida pelo Índice de Qualidade da Água (IQA), tendo como fonte padrão os 

adotados pela CETESB (ver Tabela 1). Ressaltamos que as duas nascentes sofrem influência 

direta do lixão que com o chorume gerado é disseminado no solo, contamina ao longo do curso as 

águas superficiais e provavelmente o lençol freático, comprometendo o abastecimento das águas 

potenciais que atendem as necessidades básicas das famílias que se estabelecem na comunidade 

de São João Batista do “Curral Redondo” e adjacência. 

 

Tabela 1. Classificação do IQA 

Faixa Classificação CETESB 

80 – 100 

52   – 79 

37   – 51 

20   – 36 

0   -   19 

Ótima 

Boa 

Aceitável 

Imprópria para tratamento convencional 

                                 Imprópria 

Fonte: CETESB (2004) 
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2.3. TECNOLOGIA PARA RECUPERAÇÃO DO ECOSSISTEMA. 

 

A tecnologia aplicada no processo de recuperação da área antropizada foi pautada na 

Resolução nº 429, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece alguns 

princípios básicos e necessários para tal: a proteção das espécies nativas mediante isolamento ou 

cercamento da área a ser recuperada; Adoção de medidas de controle e erradicação de espécies 

vegetais exóticas invasoras; Adoção de medidas de prevenção, combate e controle do fogo; 

Adoção de medidas de controle da erosão, se necessário; Prevenção e controle do acesso de 

animais domésticos e/ou exóticos; Adoção de medidas para conservação e atração de animais 

nativos dispersores de sementes (CURY & CARVALHO Jr., 2011).  

Segundo o Código Florestal Brasileiro, “as matas ciliares trazem diversos benefícios, 

como: garantir a estabilidade do solo, evitar a sua erosão e o deslizamento de terra; Evitar que 

partículas sólidas, poluentes e resíduos, como defensivos agrícolas sejam levados até os cursos de 

água, provocando sua contaminação e assoreamento; As copas das árvores amortecem os 

impactos das águas das chuvas sobre o solo, evitando sua compactação; Garantir alimentos para 

os peixes e outros animais aquáticos; contribuir para manter a estabilidade da temperatura das 

águas devido ao clima formado sob as copas das árvores; conectar fragmentos florestais, 

“formando corredores” que servem como refúgio para os animais silvestres; evitar a escassez da 

água e assegurar fontes duradouras, mais limpas e próprias para o consumo” (CURY & 

CARVALHO Jr., 2011). Assim sendo se faz necessária a recomposição do ambiente com o 

plantio de mudas. 

 

Figura 1. Plantio de mudas. 

 

Fonte: Acervo dos Autores (2015). 
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As ações praticadas para atender as especificidades e recomendações, perpassam por 

avaliação diagnóstica ambiental tendo em vista a constatação do estado de degradação 

objetivando definir as técnicas mais apropriadas de restauração, aporte necessário para escolha 

das alternativas a seguir: restauração florestal via regeneração natural, plantio de mudas e 

sementes, obedecendo ao Quadro 1. 

Quadro 1.Restauração florestal via plantio de mudas 

Técnica de plantio Vantagens Desvantagens Recomendações 

 

Plantio em linha 

 

Rápida cobertura do 

solo 

Alto custo de 

implantação 

 

Proximidades com 

viveiros de mudas 

Menor manutenção 

com capim 

Disponibilidade de 

espécies diferentes 

Redução dos custos 

com manutenção 

Dificuldades em 

obter mudas 

Disponibilidade de 

recursos humanos e 

financeiros 

 

Plantio em linhas 

 

Menor quantidade de 

mudas 

Cobertura lenta do 

solo 

Indicado para locais 

onde já existe 

regeneração natural, 

de difícil acesso ou 

com pouca mão de 

obra e/recursos 

Menor custo de 

implantação 

Dificuldade em 

operacionalizar 

Aumento nos custos 

com manutenção 

Fonte: manual de restauração florestal IPAM, 2011 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e pesquisa 

participante, com abordagem quantitativa e quantitativa, através da aplicação de questionários 

semiestruturados, visitas in loco, atividades de campo, histórico do lixão, entrevistas e 
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depoimentos, para avaliar a qualidade da água do Igarapé “Passa Tudo”, os níveis de degradação 

ambiental, tendo em vista, minimizar os impactos ambientais, gerados pela presença dos resíduos 

sólidos urbanos, potencializar e maximizar a capacidade de resiliência e a recuperação da área.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A área objeto da pesquisa apresenta alto índice de degradação ambiental, tendo em vista 

as condições do solo, da água superficial e subterrânea provenientes das nascentes. As mesmas 

visualmente apresentam características diferenciadas de coloração e odor forte no período das 

chuvas. Desta forma, percebe-se que esta mudança seja provocada pela presença dos resíduos 

lançados na água, através das águas superficiais: matéria orgânica e o chorume lançado no 

Igarapé. “O descarte em locais impróprios causa visivelmente uma degradação da paisagem, 

seja ela urbana ou rural. Os depósitos a céu aberto produzem gases poluidores, influenciadores 

do tão temido efeito estufa, e mau cheiro. Favorecem também a presença de animais e vetores de 

doenças” (SOUSA et al., 2014 p: 31) 

Como resultados preliminares, as bibliografias pesquisadas, a aplicação de 

questionários, visitas in loco, entrevistas, depoimentos, histórico do lixão, observações e análises, 

percebe-se que a área objeto deste estudo, encontra-se comprometida, pois, a vegetação natural e 

o solo, estão degradados e contaminados, principalmente a água do igarapé “Passa Tudo”, 

imprópria para o consumo humano, não se enquadrando no que estabelece as determinações do 

CONAMA nº 20, de 18 de junho de 1986 e da Portaria nº 1469 do Ministério da Saúde de 29 de 

Dezembro de 2000, que trata sobre indicadores de qualidade da água. Para Silva, (2014), “A 

recuperação de ambientes ou ecossistemas degradados envolve medidas de melhorias do meio 

físico”. A exploração de material para aterro, também se caracteriza como um grande problema 

ambiental, formando grandes crateras no local, alterando o relevo e mudando totalmente a 

paisagem natural (Figura 2).  
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Figura 2. Recuperação de nascentes. 

 

Fonte: Acervo dos Autores (2015). 

Os parâmetros trabalhados com relação à qualidade da água das nascentes e do igarapé 

obedecem as Resoluções do CONAMA e a área de recuperação vegetal, foi observado o que 

estabelece o novo Código Florestal Brasileiro (2012) e órgãos ambientais. As análises das águas 

das nascentes no mostram pH com níveis baixos, nascente 01, 4,67 e nascente 02, 5,39 e 

Temperaturas, nascente 01, 23,5ºC e nascente 02, 24,4ºC e Condutividade elétrica, nascente 01, 

0163,8 miliAmperes e nascente 02,  0164,1 miliAmperes (PEREIRA & SOUZA, 2015). As 

amostras de água foram coletadas em frascos de polipropileno com tampas com amostras 

triplicadas, mantidas em caixas térmicas em temperatura, aproximadamente, de 10Cº (ver Figura 

3).  

A análise da qualidade da água superficial do Igarapé “Passa Tudo”, apresentou: 

coliformes totais por 100 ml = 4.800 e coliformes fecais por 100ml = 2.700, apresentando ainda, 

a presença de Escherichia coli; Temperatura da água de 29ºC e pH = 6,7; Água superficial. O 

método de análise da água foi a membrana filtrante (SEMMAM/IEC, 2002 e 2003). 

Figura 3.  Coleta para análise da água e plantio de mudas. 

  

Fonte: Acervo dos Autores (2015). 
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4. CONCLUSÃO 

 

Verifica-se que a presença do lixão a céu aberto na área comunitária da Associação São 

João Batista do “Curral Redondo”, ao longo das últimas décadas, tem comprometido 

consideravelmente os mananciais de água presentes naquela área, assim como, comprometendo o 

ecossistema natural. Desta forma, desencadeando um crime ambiental sem precedentes.  
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RESUMO  

 

O Parque Ecológico do Gunma (PEG) é o local que abriga diversas espécies de árvores nativas da 

Região Amazônica. No PEG a vegetação predominante é floresta ombrófila densa de terra firme, 

além de florestas secundárias (capoeiras), igapós e várzeas. O parque faz parte da Planície 

Amazônica, com pouca declividade mesmo próxima aos cursos d’água, e apresentando os solos 

latossolos amarelos álicos, concrecionáriolateríticoálico e gley pouco húmido. No solo, existem 

diversas inter-relações entre os atributos físicos, químicos e biológicos que controlam os 

processos e os aspectos relacionados à sua variação no tempo e no espaço. O presente estudo teve 

como objetivo classificar a granulometria do solo de floresta do PEG em dois sistemas: borda e 

interior, bem como realizar análises estatísticas em método Anova. A coleta de seis amostras de 

solos foi dividida equitativamente em borda e interior. O material foi coletado com a ajuda de um 

trado holandês, na profundidade de 20 cm e devidamente armazenado em sacos plásticos 

identificados. Posteriormente, a coleta foi encaminhada para Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), objetivando a análise da granulometria dos mesmos. Na primeira 

coleta do interior a quantidade de argila total foi bem menor quando comparada as demais; assim 

como o silte que se destacou dentre as amostras tanto da borda quanto do interior. A diferença 

entre a média do interior e da borda do solo são quase equivalentes, enquanto os valores da 

variância são bem discrepantes. Concluiu-se que análises granulométricas são importantes para a 

obtenção dos dados de silte, areia e argila do solo, objetivando prever o seu melhor uso. O solo 

do PEG é franco arenoso, dessa forma contém mais areia do que partículas de silte ou de argila, 

se tornando  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Parque Ecológico do Gunma (PEG) é o local que abriga diversas espécies de árvores 

nativas da Região Amazônica como a maçaranduba, o breu branco, o ipê roxo, o pau amarelo e 

etc, além de várias espécies da fauna local. No PEG a vegetação predominante é floresta 

ombrófila densa de terra firme, além de florestas secundárias (capoeiras), igapós e várzeas. O 

parque faz parte da Planície Amazônica, com pouca declividade mesmo próxima aos cursos 

d’água, e apresentando os solos latossolos amarelos álicos, concrecionário laterítico álico e gley 

pouco húmido (RADAMBRASIL, 1974).  

Quanto à hidrologia, o PEG apresenta ao sul o igarapé Tracuateua e ao nordeste o 

igarapé Tauriê, os quais formam os ambientes de várzea e de igapó ocorrentes na área 

(ALMEIDA et al. 2003). A região apresenta clima do tipo Afi – tropical úmido (classificação de 

Köeppen), temperatura média anual em torno de 26°C, com mínima de 22°C e máxima de 31°C, 

e precipitação pluviométrica anual variando de 2500 a 3000 mm, com umidade relativa do ar 

atingindo cerca de 85% (SUDAM, 1984). 

No solo, existem diversas inter-relações entre os atributos físicos, químicos e biológicos 

que controlam os processos e os aspectos relacionados à sua variação no tempo e no espaço. 

Assim, qualquer alteração no solo pode alterar diretamente sua estrutura e sua atividade biológica 

e, consequentemente, sua fertilidade, com reflexos nos agroecossistemas (BROOKES, 1995), 

podendo promover prejuízos à qualidade do solo e à produtividade das culturas.  

O conhecimento da variabilidade das propriedades do solo e das culturas, no espaço e no 

tempo, é considerado, atualmente, o princípio básico para o manejo preciso das áreas agrícolas, 

qualquer que seja sua escala. Diante disso, a variação desses atributos, determinada pelo manejo e 

uso do solo, e sua avaliação são importantes para o melhor manejo visando à sustentabilidade do 

sistema.  

O solo ou a planta devem ser analisados para que se possam determinar possíveis 

problemas nutricionais, ou seja, é do solo que as plantas retiram os treze nutrientes que são 

classificados em macronutrientes e micronutrientes. Portanto, a análise laboratorial é um recurso 

que identifica a fertilidade e potencialidade do solo, sendo um instrumento de auxílio ao produtor 

rural, possibilitando o aumento da lucratividade das culturas. Através da realização da análise é 
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emitido um laudo técnico, permitindo que profissionais da área elaborem recomendações de 

quantidades de adubos e corretivos necessários para a adequada nutrição das culturas. 

Existem dois tipos de análises de solo: a física e a química. A primeira mostra o tipo de 

solo, ou seja, a quantidade existente de argila, areia e silte, já a segunda, apresentam a 

composição de minerais do solo. A análise granulométrica (física) do Solo consiste em se realizar 

a determinação dos teores de areia, silte e argila, que auxiliam, por exemplo, na adequada 

interpretação do teor de fósforo (P) do solo. Essa análise é imprescindível na determinação da 

textura do solo e constitui um dos parâmetros para a caracterização do solo, volume total de poros 

– macro e microporosidade e a resistência do solo a penetrações. Sendo assim, a análise 

granulométrica é mais uma ferramenta que auxilia nas recomendações de manejo do solo 

(CARNIERI et al., 2002).  

Experimentos de campo são, em sua maioria, divididos em parcelas ou áreas 

relativamente pequenas amostradas aleatoriamente. A coleta pode ser realizada com pá, boca-de-

lobo, trado ou enxada. As amostras, coletadas em vários pontos da área a ser cultivada, devem ser 

colocadas em um balde plástico limpo e, em seguida, muito bem misturado. Depois disso deve-se 

retirar, aproximadamente, 500 gramas de solo e armazenar em saco plástico limpo e etiquetado 

com identificação, e enviar ao laboratório que tenha certificação em programa de qualidade (os 

da Embrapa, por exemplo) para a realização da análise (MALAVOLTA, 1992).   

Segundo Matias (2003), devido à grande pressão do uso dos recursos naturais em função 

do aumento da população e às técnicas de manejo que têm sido utilizadas para o cultivo, nem 

sempre há a preocupação com a sustentabilidade do sistema. Essas técnicas utilizadas de forma 

inadequada causam a degradação do solo em relação às propriedades físicas, há uma grande 

contribuição da matéria orgânica.  

O presente estudo teve como objetivo classificar a granulometria do solo de floresta do 

PEG em dois sistemas: borda e interior, bem como realizar análises estatísticas em método 

Anova. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

No dia 02 de Setembro de 2014 foi realizada a coleta de seis amostras de solos no 

Parque Ecológico do Gunma (PEG) que está localizado no município de Santa Bárbara do Pará, 
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região metropolitana de Belém (RM-Belém), nordeste do estado do Pará. Possui cerca de 540 ha 

(01°13’00,86”S-48°17’41,18”W), com acesso no km 18 da Rodovia PA-391, sentido Belém–Ilha 

de Mosqueiro, sendo gerenciado pela Associação Gunma Kenjin-Kai do norte do Brasil 

(ALMEIDA et al., 2003).       

 

Figura 1. Localização do Parque ecológico do Gunma. Entrada do Parque.                         

 

Fonte: Autores (2015). 

A coleta de seis amostras de solos foi dividida equitativamente em borda e interior. O 

material foi coletado com a ajuda de um trado holandês, na profundidade de 20 cm e devidamente 

armazenado em sacos plásticos identificados. Posteriormente, a coleta foi encaminhada para 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), objetivando a análise da 

granulometria dos mesmos. 

A análise granulométrica do solo é realizada em três etapas: aplicação de pré-

tratamentos para remoção de agentes cimentantes e floculantes, dispersão da amostra de solo e 

quantificação das frações do solo. A primeira etapa visa à remoção de matéria orgânica, óxidos 

de Fe, carbonatos e sais solúveis.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O tamanho das partículas de um solo mineral não está sujeito a mudanças rápidas. 

Portanto, a composição granulométrica do solo é considerada uma característica intrínseca do 

próprio material e é pouco alterada por variáveis externas. Por isso, a textura é considerada de 

grande importância na descrição, identificação e classificação do solo; mais recentemente, os 
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componentes granulométricos do solo têm sido utilizados como variável independente em 

modelos de pedotransferência (OLIVEIRA et al., 2002; SILVA et al., 2008). 

Além disso, a textura é utilizada nas recomendações de calagem, gessagem, fosfatagem 

e adubações e no estabelecimento de práticas conservacionistas, visando à utilização de boas 

práticas de manejo dos solos (CORREIA et al., 2004). Assim, é essencial que os procedimentos 

analíticos sejam eficientes para expressar os teores de argila, silte e areia dos solos. 

Na tabela 1, ao analisar as seis amostras coletadas, percebe-se que os valores absolutos 

obtidos não foram tão discrepantes. No entanto, na primeira coleta do interior a quantidade de 

argila total foi bem menor quando comparada as demais; assim como o silte que se destacou 

dentre as amostras tanto da borda quanto do interior.  

 

Tabela 1. Valores das análises granulométricas da coleta de solo do Parque Ecológico do Gunma (PEG), 

no município de Santa Barbara do Pará. 

Identificação Prof. Cm Granulometria (g/kg) 

    Areia fina Areia Grossa  Silte Argila total 

Borda  0-20 373 369 158 100 

Borda 0-20 333 380 167 120 

Borda 0-20 349 374 157 120 

Interior 0-20 396 333 211 60 

Interior 0-20 391 297 132 180 

Interior 0-20 396 329 136 140 

Fonte: Autores (2015). 

 

O gráfico 1 mostra a diferença ente às médias do interior e de borda para cálculos na 

formação do solo, exceto na coluna três onde esses valores são quase equivalentes. Sendo assim é 

necessário fazer os cálculos baseados no item A, o qual terá a maior probabilidade de demonstrar 

a realidade. 
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Gráfico 1. Resultado obtido da análise estatística da média dos valores granulométricas da coleta de solo 

do Parque Ecológico do Gunma (PEG), no município de Santa Barbara do Pará. 

 

Fonte: Autores (2015). 

Após a análise dos dados, foi realizado um estudo que trata da porcentagem dos 

constituintes do solo, sendo o da borda e do solo aproximadamente iguais, conforme é mostrado 

no gráfico 2. 

A tabela 2 mostra os valores de soma, média e variância das contagens da borda e do 

interior. No gráfico 2 a seguir, nota-se uma equitatividade entre a soma e a média, no entanto há 

uma discrepância entre os valores da variância. 

 

Tabela 2. Valores obtidos a partir das análises estatísticas como a soma do material, a média e a variância 

da coleta de solo do Parque Ecológico do Gunma (PEG). 

Grupo Contagem Soma Média Variância 

Borda 3 482 160,6667 30,33333 

Interior 3 479 159,6667 1980,333 

Fonte: Autores (2015). 
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Gráfico 2. Valores obtidos a partir das análises estatísticas como a soma do material, a média e a 

variância da coleta de solo do Parque Ecológico do Gunma (PEG). 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

A tabela 3 mostram os valores de acordo com a classificação da Anova. 

 

Tabela 3. Valores com a classificação da Anova. 

Fonte da variação SQ gl MQ F Valor-P F crítico 

Entre grupos 1,5 1 1,5 0,001492 0,971039 7,708647 

Dentro dos grupos 4021,333 4 1005,333 

   Total 4022,833 5 

    Fonte: Autores (2015). 

 

Podemos observar através das análises estatísticas que tanto o solo da borda quanto o do 

interior solo possuem a textura do tipo franco arenoso. A textura por ser uma propriedade 

praticamente inalterável com o uso e manejo do solo pode ser empregada como propriedade 

diferencial na identificação dos horizontes diagnósticos subsuperficias B textural e B plânico, 

horizontes que além de outras propriedades são identificados por apresentarem gradiente textural 

elevado (EMBRAPA, 1999). A determinação da classe textural, feita no campo ou em 

laboratório, utiliza o triângulo textural. Os valores obtidos a partir da estimativa dos percentuais 

das diferentes frações (método expedito) ou pelo emprego da análise granulométrica, são 

lançados no triângulo textural. Pela intersecção de pelo menos duas frações têm-se a classe 

textural (Figura 3). 
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Figura 3. Identificação das classes texturais de amostras de terra pelo triângulo textural. As setas estão 

indicando a maneira com que é feita a identificação da classe textural. No exemplo, a classe textural 

franco argilosa (ponto compreendido por um ponto) é identificada quando da convergência das setas 

representantes dos teores de areia (30%), argila (35%) e silte (35%). 

 

Fonte: Lemos e Santos (1996) 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Através do estudo foi possível observar que os solos são separados conforme sua textura 

granulométrica, sendo importantes os dados de silte, areia, argila e matéria orgânica para prever 

qual o melhor uso do mesmo.  O solo da floresta do PEG (Parque Ecológico do Gunma)é franco 

arenoso, dessa forma contém mais areia do que partículas de silte ou de argila. Quando 

compactado, se torna friável, mas compacto o suficiente para manter o seu formato. Quando é 

esmagado, no entanto, o solo arenoso se desfaz facilmente. 
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RESUMO 

 

O aumento da necessidade humana por alimentos e o dever de preservar o meio ambiente 

trouxeram como alternativa o sistema de produção agrícola conhecido como sistema agroflorestal 

ou (SAF), o qual se caracteriza pela técnica de combinação de espécies florestais com culturas 

agrícolas, atividades pecuárias ou ambas. Os SAFs apresentam vantagens ecológicas e reduzem o 

risco de investimento em uma só cultura, porém estes representam uma atividade complexa que 

demonstra tantos riscos e incertezas como outras atividades agrícolas e florestais. Visando 

analisar a viabilidade econômica e os possíveis riscos de investimento no sistema de produção 

agroflorestal implantado no assentamento Expedito Ribeiro, no Município de Santa Bárbara-PA, 

o presente trabalho propõe o estudo do perfil econômico deste SAF durante o horizonte de 

planejamento de vinte e cinco anos. Para a determinação dos custos dos fatores de produção dos 

sistemas e da rentabilidade, foram utilizados os seguintes indicadores econômicos: Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Custo-benefício (Rb/c) e Ponto 

de Equilíbrio (PE). Nos resultados obtidos, observou-se que para todos os indicadores de 

viabilidade econômica estudados, os resultados foram considerados satisfatórios, o que 

demonstra que as espécies florestais e frutíferas cultivadas, bem como a forma de manutenção e 

comercialização implantadas no SAF, irão, em um horizonte de planejamento de vinte e cinco 

anos, proporcionar uma  rentabilidade aos produtores do assentamento Expedito Ribeiro, que 

além de satisfazer suas necessidades elementares, terão melhores condições de vida.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Sistema Agroflorestal. Viabilidade Econômica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O contínuo aumento das necessidades humanas por alimentos tem intensificado cada vez 

mais a questão do aumento de áreas de terras sob cultivo, especialmente em locais de baixa 

densidade demográfica (GOODLAND, 1995). Entre as alternativas de soluções existentes para o 

uso da terra, que contemplem a produção de alimentos e a preservação ambiental, encontra-se o 

sistema de produção agrícola, conhecido como sistema agroflorestal ou (SAF) (ICRAF, 1998). 

Os Sistemas Agroflorestais (SAFs) podem ser definidos como técnicas alternativas de 

uso da terra, que implicam na combinação de espécies florestais com culturas agrícolas, 

atividades pecuárias ou ambas. Essas combinações podem ser simultâneas ou escalonadas no 

tempo e espaço e de caráter temporário ou permanente (SMITH, et al., 1996). Os SAFs oferecem 

alternativas menos impactantes e podem auxiliar na reversão de processos de degradação, 

contribuindo para o aumento da biodiversidade animal e vegetal, além de melhorar as condições 

de vida das populações rurais da região (RODIGHERI, 1997). 

Apesar da concordância de que os SAFs apresentam vantagens ecológicas e podem 

reduzir o risco de investimento em uma só cultura, constata-se que estes representam uma 

atividade complexa que apresenta tantos riscos e incertezas como outras atividades agrícolas e 

florestais mais conhecidas; partindo daí a importância de se fazerem avaliações econômicas sob 

condições de risco para subsidiar os agentes de financiamento, técnicos e produtores nesse tipo de 

investimento na Amazônia (BENTES-GAMA et al., 2005). 

 Neste sentido, o presente estudo tem o propósito de avaliar economicamente o sistema 

de produção agroflorestal implantado no assentamento Expedito Ribeiro, no Município de Santa 

Bárbara-PA, durante um horizonte de planejamento igual a vinte e cinco anos, e verificar se os 

investimentos proporcionam rentabilidade financeira aos produtores rurais da região. 
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2. METODOLOGIA 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

O presente estudo foi realizado no Assentamento dos Trabalhadores Rurais 

Agroecológico “Expedito Ribeiro”, localizado no município de Santa Bárbara do Pará, 

pertencente à região nordeste Paraense. Tal assentamento possui cerca de 600 hectares de 

extensão territorial, sendo que deste total, 80% corresponde à área de mata (reserva legal). 

O município de Santa Bárbara do Pará localiza-se a uma latitude 01º13’25” sul e a uma 

longitude 48º17'40” oeste, limitando-se ao norte com o município de Santo Antônio do Pará, ao 

leste com Santa Isabel do Pará, ao sul com Benevides e ao oeste com Marituba e Belém (distrito 

de Mosqueiro). A Figura 1 apresenta o mapa de localização do município de Santa Bárbara - Pa.  

 

Figura 1. Sistema Agroflorestal Expedito Ribeiro Município de Santa Bárbara do Pará. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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2.2 DESCRIÇÃO DO SISTEMA AGROFLORESTAL 

 

O SAF foi implantado no ano de 2010, einiciou-se com o plantio de bananeira (Musa 

spp.), como cultura de sombreamento provisório, com espaçamentos de 3x3 metros. 

 Posteriormente, foram introduzidas espécies frutíferas como o cacaueiro 

(Theobromacacao L.), com espaçamentos de 3x3 metros, e o açaizeiro, (Euterpe oleracea Mart.) 

com 12x12 metros; e também espécies florestais como o mogno (Swietenia macrophylla King), a 

andirobeira (Carapa guianensis Aubl.), o jatobá (Hymenaea courbaril L.), o Ingá (Inga edulis 

Martius) e o cedro (Cedrela odorata L.), todas com espaçamentos de 15x15 metros. A figura 2 

apresenta a disposição das espécies florestais no SAF Expedito Ribeiro – Santa Bárbara - PA. 

 

Figura 2. Disposição das espécies florestais no SAF Expedito Ribeiro – Santa Bárbara - PA. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Para implantação do SAF realizou-se a calagem na área, sendo utilizando uma tonelada 

por hectare, e para o preparo dos berços (40cm x 40cm) utilizou-se 250g de NPK 18 – 18 – 18 e 

5kg de esterco de ave. Vale ressaltar que são utilizadas três adubações anuais em cobertura.  

 

2.3 AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

Para a avaliação econômica do SAF, utilizou-se o software Excel, com o auxílio do qual 

foi possível determinar os custos dos fatores de produção dos sistemas e a rentabilidade, por meio 

dos indicadores econômicos: Valor Presente Líquido (VPL), Relação Custo-benefício (Rb/c) e 

Taxa Interna de Retorno (TIR) e Ponto de Equilíbrio (PE) (SANTANA, 2005). 

 

2.3.1 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 

Entre as alternativas mais consistentes para a análise da viabilidade econômica dos SAFs 

tem-se como dado mais robusto o Valor Presente Líquido (VPL), o qual é a soma dos benefícios 

líquidos atualizados (receitas menos custos) do projeto, sendo que a atualização do fluxo de caixa 

é feita por uma taxa de juros que reflete o custo de oportunidade de longo prazo da atividade. A 

atividade rural é desejável se o Valor Presente Líquido for positivo (SANTANA, 2005). O VPL 

de um projeto é calculado da seguinte forma: 

 

Onde: 

Rt = fluxo de receitas do projeto no ano t; 

Ct = fluxo de custos do projeto no ano t; 

n = número de anos do projeto (t = 1, 2, ..., n); 

i = taxa de juros de longo prazo  
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2.3.2 RELAÇÃO RECEITA/CUSTO (RB/C) 

 

A Relação Receita/Custo (Rb/c) consiste em determinar a relação entre o valor presente 

dos benefícios e o valor presente dos custos para dada taxa de desconto. Assim, o projeto será 

considerado viável economicamente, se apresentar o valor da relação maior que a unidade, sendo 

tanto mais viável quanto maior for esse valor. Sus expressão matemática é representada abaixo 

(SANTANA, 2005). 

 

Onde: 

Receitat = receita auferida em cada período de tempo (ano) do projeto; 

Custot = custo em cada período de tempo (ano) do projeto; 

i = taxa de desconto (juros); 

t = número de anos do projeto ou período de tempo usado em cada atividade e; 

 

2.3.3 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

A TIR de um projeto é a taxa anual de retorno do capital investido, tendo a propriedade 

de ser a taxa de desconto que iguala o valor atual das receitas (futuras) ao valor atual dos custos 

(futuros) (REZENDE, 2001).  

Um determinado empreendimento será considerado economicamente viável se a TIR for 

superior a uma dada taxa de juros i, tomada como comparação e que reflita o custo de 

oportunidade do capital (SANTANA, 2005). A TIR de um projeto é calculada da seguinte forma: 

 

 

Onde: 

TIR = taxa interna de retorno e (t = 1, ..., n). 
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2.3.4 PONTO DE EQUILÍBRIO (PE) 

 

O Ponto de Equilíbrio (PE) também conhecido como ponto de ruptura ou ponto de 

nivelamento, nasce da conjunção dos custos totais com as receitas totais. Neste contexto, os 

custos e despesas fixas seriam totalmente absorvidos para que a partir de então o 

empreendimento comece a obter seu retorno do investimento com a obtenção de lucro 

(OLIVEIRA et. al.,2011). O PE é importante uma vez que estabelece o limite mínimo a ser 

produzido para evitar prejuízos com a atividade econômica. De acordo com Figueiredo e 

Caggiano (1997), a fórmula para o cálculo do ponto de equilíbrio é: 

 

 

Onde: 

PE: Ponto de Equilíbrio 

Rb/c: Relação Benefício Custo 

 

2.3.5 TAXA DE DESCONTO 

 

A taxa de desconto escolhida para avaliação econômica foi utilizada a taxa efetiva de 

10% ao ano, por ser uma das mais utilizadas pelo setor florestal brasileiro, que tradicionalmente 

trabalha com taxas entre 6 e 12 % (OLIVEIRA, et al., 1997). 

 

3. RESULTADOS 

3.1 VIABILIDADE ECONÔMICA DO SISTEMA AGROFLORESTAL 

 

3.1.1 AVALIAÇÃO DE CUSTOS E RECEITAS 

 

Com base nos dados obtidos estimou-se a composição de custos (receita e insumos) 

necessários para a implantação do Sistema Agroflorestal de 1 hectare envolvendo a produção de 
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banana, cacau, açaí, jatobá, cedro, andiroba, mogno e ingá, considerando um horizonte de 25 

(vinte e cinco) anos (Tabela 1).   

 

Tabela 1. Fluxo de caixa para avaliação econômica do projeto de investimento de 1 ha do Sistema 

Agroflorestal (SAF), no município de Santa Bárbara-PA. 

Descrição 

orçamentária Ano 0 Ano 1-5 Ano 6-10 Ano 11-15 Ano 16-20 Ano 21- 25 

1. Saída       

       Serviços 2.194,40 4.061,00 4.061,00 4.061,00 4.061,00 4.061,00 

       Insumos 6.359,30 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 

       Custo total (R$) 8.553,70 6.911,00 6.911,00 6.911,00 6.911,00 6.911,00 

       

2. Entrada       

       Receita (R$) 0 24.040,00 37.450,00 37.450,00 37.450,00 51.321,61 

       

3. Receita líquida (R$) -8.553,70 17.129,00 30.539,00 30.539,00 30.539,00 44.410,61 

Fonte: Autores (2015). 

 

Em conformidade com os resultados apresentados na Tabela 1, observa-se que o item 

que mais onerou o custo de produção do projeto no ano de implantação do SAF em questão foi 

insumos (74,34%), em segundo lugar têm-se o custo com serviços (25,66%). De acordo com os 

resultados, observa-se que o SAF produziu receita positiva a partir do primeiro ano com a 

produção banana, e seguindo até o último ano com a produção de cacau, açaí e espécies 

florestais. Enquanto que Maneschy et al. (2008) estudando a viabilidade econômica de culturas 

de paricá e teca no nordeste paraense, município de São Miguel do Guamá, em um Sistema 

Agroflorestal silvipastoril verificaram que o item serviços foi o fator de maior peso na 

composição dos custos de produção do sistema, seguido do fator insumo. A diferença entre os 

resultados pode está associada ao fato de serem sistemas agroflorestais diferenciados, 

silviagrícola comparado a um silvipastoril.  

 

3.1.2 INDICADORES DE VIABILIDADE ECONÔMICA 
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 Os dados da análise de viabilidade econômica do sistema agroflorestal: VPL, TIR e 

RB/C a taxa de 10% de ao ano são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Indicadores de decisão econômico-financeira para a implantação do SAF. 

Indicadores de Decisão SAF 

VPL (R$) 35.565,04 

TIR (%) 39,46 

RB/C 2,70 

PE (%) 37,09 

Fonte: Autores (2015). 

 

A partir dos resultados presentes na Tabela 2 verificou-se que o SAF em estudo gerou 

um valor líquido de R$ 35.565,04 a uma taxa de 10% ao ano, o que caracterizou o projeto como 

economicamente viável ao horizonte de 25 anos, uma vez, o valor VPL foi positivo. 

Resultados positivos de VPL também foram obtidos por Sanguino (2004) e por De Paula 

(2011) realizando avaliação econômica de sistemas agroflorestais no Estado do Pará.  

Observou-se também que o valor encontrado para a Taxa Interna de Retorno (TIR) foi 

de 39,46%, indicando viabilidade econômica do SAF, pois a TIR foi superior à Taxa de Juros a 

Longo Prazo (TJLP) considerada, que foi de 10% aa. 

Para a taxa de desconto utilizada nesta avaliação (10% ao ano), a Rb/c obtida foi de R$ 

2,70 (Tabela 2); isto indica que para cada real investido no sistema agroflorestal, tem-se um 

retorno líquido de R$ 1,70, atestando a viabilidade do empreendimento. 

O valor encontrado para o Ponto de Equilíbrio estabeleceu o limite de 37,09% como 

sendo o limite mínimo a ser produzido para evitar prejuízos com a atividade econômica. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Todos os indicadores de viabilidade econômica estudados foram considerados 

satisfatórios, o que demonstra que as espécies florestais e frutíferas cultivadas, bem como a forma 
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de manutenção e comercialização implantadas no SAF, irão, em um horizonte de planejamento 

de vinte e cinco anos, proporcionar uma boa rentabilidade aos produtores da comunidade. Assim, 

pode-se afirmar que os custos de implantação do SAF estão dentro das condições aceitáveis para 

o pequeno produtor do assentamento Expedito Ribeiro. 
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RESUMO 

 

O manejo florestal comunitário (MFC) é uma atividade de uso sustentável dos recursos florestais, 

realizada por comunidades, visando à melhoria dos aspectos econômicos e sociais dos habitantes 

que nela residem. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi mostrar a importância do manejo 

florestal comunitário e familiar, identificando as principais dificuldades para a consolidação na 

Amazônia, como a regularização fundiária, a carência de assistência técnica, dificuldades de 

acesso ao crédito, desafios na certificação do manejo florestal comunitário, precárias 

infraestruturas para garantir o fluxo e o beneficiamento de produtos florestais.Concluindo que 

aescassez de pessoas qualificadas para operar diretamente nas áreas de manejo florestal 

comunitário e familiar é um dos principais entraves responsável por desencadear os demais, 

dificultando o acesso ao manejo sustentável pelos comunitários. E que a solução é a presença de 

um profissional capacitado que possa entender a cultura, as crenças e a realidade de cada 

comunidade, atuando juntamente com as cooperativas e associações com o intuito de repassar 

informações, orientando e assessorando sobre os programas de financiamento e todas as suas 

exigências. Para que então haja um melhor entendimento por parte das comunidades, um 

processo de gestão e logística de melhor qualidade e que osprogramas de apoio ao processo de 

regularização ambiental continuem em atividade e que futuramente outros possam surgir e que as 

exigências dos bancos sejam mais acessíveis, principalmente para o pequeno produtor com o 

objetivo de melhorar economicamente e socialmente a vida das comunidades e que todos possam 

ser beneficiadas com a exploração sustentável na Amazônia. 

 

Palavras-chave: Manejo florestal sustentável. Conservação de recursos naturais. Preservação 

Cultural.  

 

Área de interesse do simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Embora o manejo florestal sustentável amazônico tenha ganhado êxito nos últimos anos 

desta década, as problemáticas encontradas no setor ainda se encontram desafiadoras 

(MARTINELLI, 2006). Entretanto a preocupação em sincronizar o desenvolvimento local e a 

conservação dos recursos naturais tem ganhado êxito, sobretudo quanto à premissa do Manejo 

Florestal Comunitário e Familiar - MFCF,o qual além de gerar renda, mantém a floresta em pé e 

contribui para resolver os conflitos agrários (PINTO et al., 2011; AMARAL NETO et al., 2013). 

De Camino (2002) define o MFC como sendo de responsabilidade de uma comunidade 

local de um grupo social mais amplo, que se comprometem em longo prazo com a floresta. Os 

objetivos sociais, econômicos e ambientais integram uma paisagem ecológica e cultural e 

produzem diversidade de produtos tanto para o consumo como para o mercado. 

Além disso, o MFCF vem obtendo espaço nos últimos anos, porém convive com 

situações desafiadoras, como a falta de uma boa inter-relação entre os membros da comunidade, 

ausência de assistência técnica, dificuldades de acesso a financiamentos e problemas de 

regularização fundiária (SFB, 2013). Mesmo diante desses problemas, a legislação brasileira 

prevê o manejo comunitário e familiar de florestas públicas demarcadas pela união segundo a Lei 

11.284/2006, à possibilidade de participação em licitações de manejo de florestas públicas por 

meio de associações comunitárias, cooperativas, sindicatos, entre outros. 

Em 1994, no Estado do Acre, mais precisamente no assentamento Pedro Peixoto, o 

primeiro plano de manejo comunitário foi protocolado. Neste período, cerca de 300 planos de 

manejo foram aprovados ou estavam em tramitação, resultando em um aumento significativo de 

1500 planos oficializados de acordo com o IBAMA, até 2006 (SFB, 2009). 

Diante dos dados apresentados, é possível identificar a expansão das iniciativas de 

manejo, onde resultam em benefícios para as comunidades, pois além de manterem a floresta de 

pé, promovem o uso dos recursos florestais de forma sustentável, garantindo uma fonte de renda 

contínua, gerando emprego, estimulando a organização social (associações e cooperativas), 

promovendo a capacitação e formação profissional, além de fortalecer a relação tradicional entre 

os povos da floresta. 

Sendo assim, o objetivo desde trabalho, foi mostrar a importância do manejo florestal 

comunitário familiar, identificando as principais dificuldades para a consolidação na Amazônia, 
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como a regularização fundiária, carência de assistência técnica, fragilidade do processo 

financeiro, dificuldades de acesso ao crédito, a lenta aprovação nos planos de manejo e a precária 

infraestrutura para garantir o fluxo e o beneficiamento dos produtos florestais 

 

2. METODOLOGIA  

 

A pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica, ressaltando a importância 

do manejo florestal comunitário e familiar, identificando os principais entraves que dificultam a 

sua consolidação na Amazônia. Para isso, buscaram-se informações principalmente em artigos, 

livros e na base de dados do site do Instituto do Homem e Meio Ambientes (IMAZON), Serviço 

Florestal Brasileiro (SFB), dentre outras fontes consideradas relevantes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

Atualmente, para licenciar uma atividade florestal, sendo ela de qualquer natureza, é de 

extrema importância apresentar o título de posse da propriedade com as suas coordenadas 

geográficas, ou seja, o CAR (Cadastro Ambiental Rural), que necessita ser apresentada ao órgão 

licenciador, com a demarcação e localização dentro da propriedade da Reserva Legal, Área de 

Preservação Permanente, Área de Uso Alternativo do solo, cursos d’água e outras características 

se houver. Porém, o problema de grilagem de terras, considerado um grande desafio existente na 

Amazônia, ainda impera. São disputas por recursos naturais e posse de terras, onde pessoas 

falsificam documentos e de forma ilegal tomam posse de terras pertencentes ao poder público ou 

de propriedade particular, violando também os direitos das comunidades tradicionais e de povos 

indígenas (BARBOSA & LOURENÇO, 2006).  

Segundo Amaral Neto (2013), recentemente, alguns avanços vêm sendo adquiridos para 

a regularização fundiária. Ações foram impostas pelo governo, com o intuito de apoiar a 

regularização ambiental, onde no ano de 2009, criou-se o programa Terra Legal, regularizando as 

terras públicas federais não destinadas na Amazônia Legal, priorizando assim as comunidades 

tradicionais e pequenos agricultores (MDA, 2014). 
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3.2 CARÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A assistência técnica para ações de manejo florestal atualmente é limitada, 

principalmente para assentamentos rurais e comunidades tradicionais, pois não se trata apenas de 

treinamentos técnicos, mas também pessoas qualificadas que possam auxiliar e aprimorar os 

processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços 

agropecuários e não agropecuários, incluindo atividades agroextrativistas, florestais e artesanais 

(AMARAL NETO, 2013). 

Para garantir uma melhor gestão dos recursos da floresta e diminuições de impactos, o 

manejo deve ser realizado de acordo com a realidade de cada lugar, com o intuito de transmitir 

novidades e informações técnicas que facilitem, orientem e assessorem os produtores a se 

adequarem as exigências de legalidade do mercado (AMARAL & AMARAL NETO, 2005).  

Amaral e Amaral Neto (2005), também afirmam que essa limitação vem da escassez de 

profissionais da área, como técnicos e engenheiros florestais na Amazônia para atender a 

demanda de manejo florestal, sendo eles a falta de formação nas universidades e escolas 

florestais, pouca iniciativa de bom manejo e a pouca existência de cursos técnicos 

profissionalizantes, dificultando assim um bom andamento das atividades provenientes dos 

recursos da floresta. 

 

3.3 FRAGILIDADES DO PROCESSO FINANCEIRO 

 

De acordo com Amaral Neto (2013), o licenciamento de planos de manejo florestal 

passou a ser mais rigoroso quando a responsabilidade foi repassada do IBAMA (Instituto 

Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) para a OEMAS (Organizações 

Estaduais de Meio Ambiente), para que desse modo o desmatamento principalmente na 

Amazônia pudesse ser amenizado. 

Diante disso, houve o surgimento de Instruções Normativas, na qual dispõe sobre 

orientações para sua elaboração, execução e avaliação técnica de Planos de Manejo Florestal 

Sustentável, sendo ele empresarial, individual e comunitário. No empresarial, as empresas 

florestais conseguem atender ainda que com dificuldades as especificações exigidas, porém para 

o manejo florestal comunitário os entraves são ainda maiores. Citando como exemplo a 
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exploração madeireira como uma atividade em comum entre ambos, os comunitários devem 

seguir os métodos tradicionais de arraste de toras em cada comunidade, não ultrapassando 10 

m³/ha. Entretanto, é importante ressaltar que não é proibido o uso de máquinas ou uma 

exploração maior de madeira, porém, deverão seguir as mesmas normas de um plano de manejo 

empresarial, ou seja, detalhando mais as suas atividades (CARVALHEIRO et al., 2008). 

 

3.4 DIFICULDADES DE ACESSO AO CRÉDITO 

 

Existem diversas modalidades de linha de crédito, como o FNO Biodiversidade: Apoio 

aos Investimentos Sustentáveis, PRONAF Floresta, BNDES Florestal, entre outros programas que 

auxiliam o financiamento das atividades florestais. Porém, alguns fatores dificultam o seu acesso, 

como o não entendimento ou dúvidas pela parte dos comunitários, com relação à finalidade, 

garantias, taxas de juros entre outras informações disponibilizadas pelos bancos financiadores 

(CARVALHEIRO et al., 2008). 

 

3.5 DESAFIOS NA CERTIFICAÇÃO DO MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO 

 

Segundo o IMAFLORA (2015), a certificação florestal é necessária quando qualquer 

pessoa ou empresa quer utilizar, extrair, produzir ou comercializar produtos provenientes das 

florestas. Essa certificação tem como objetivo conservar os produtos naturais e proporcionar boas 

condições de trabalho, algumas instituições trabalham com a certificação do Conselho de Manejo 

Florestal (FSC), que consiste em dois trabalhos, sendo eles, atividades de manejo florestal, 

podendo ser nativas ou plantadas e às indústrias que tratam de comercialização. 

O processo de certificação se dá a partir do produtor ou da empresa, assim uma das 

certificadoras credenciadas realiza uma operação florestal, primeiro ocorre uma avaliação 

preliminar e depois uma avaliação principal, essas avaliações consistem em fazer uma avaliação 

de forma ambiental, social e econômica, faz-se auditorias e visitas públicas, por último a 

certificadora baseada no tipo de operação, verifica o documento oficial. 

Em relação diretamente à certificação de manejo florestal comunitário, segundo Van 

Dan (2002), para obtê-la além de atender todas as operações mínimas necessárias, se torna um 

procedimento trabalhoso e demorado, pois não é fácil avaliar a sustentabilidade do manejo, em 
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seus vários níveis, isso ocorre devido à diversidade das organizações comunitárias e da cultura 

envolvida. Além disso, o objeto das práticas de manejo tem sido discussões constantes, pois não 

se promove modelos de práticas de manejo comunitário em longo prazo por meio dos grupos 

interessados, sendo assim cada certificadora impõe seus padrões e modelos externos. 

A certificação dos projetos de MFC na Amazônia foi oficializada com a participação de 

Chico Mendes no projeto Agroextrativista, e em meio a isso existem organizações 

governamentais e não governamentais que promovem a certificação. Esse processo de 

certificação traz benefícios à Amazônia, como o desencadeamento de relações comerciais e 

fortalecimento destas nos projetos comunitários (ARMELIM, 2000). Por outro lado, de acordo 

com Amaral e Amaral Neto (2000), dentre parte dos projetos existentes, falta planejamento e 

financiamento, os projetos precisam de aproximadamente três anos desde a sua concepção até a 

realização das atividades, além das dificuldades nas discussões do projeto, a demora na liberação 

dos recursos, como financiamento, lentidão na aprovação dos planos de manejo e ainda a 

regularização fundiária. 

 

3.6 PRECÁRIAS INFRAESTRUTURAS PARA GARANTIR O FLUXO E O 

BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS FLORESTAIS 

 

Para desenvolver um manejo florestal comunitário familiar é imprescindível observar as 

especificidades dos processos necessários para sua implementação, dentre os aspectos específicos 

que apresenta grande dificuldade para sua eficácia consolidação, é a fragilidade da infraestrutura 

que garanta o fluxo e o beneficiamento dos produtos não madeireiros, como a tecnologia e 

máquinas, e o transporte e sua logística (MEDINA & POKORNY, 2011). Para que o fluxo seja 

garantido, os padrões de comercialização de cada família são baseados em seus próprios recursos 

como a mão-de-obra e transporte, o acesso a recursos como a cooperativa, distância e via de 

acesso à cidade como por terra ou rio, desta maneira esses fatores influenciam na decisão familiar 

na escolha da produção de um produto florestal (WALLACE, 1997 apud BORGES & BRAZ, 

1998).  

De acordo com Borges e Braz (1998), para o beneficiamento da matéria-prima é 

importante analisar a realidade do sistema de comercialização presente nas áreas mais distantes, e 

em relação às possibilidades de se beneficiar o produto florestal, pode-se influenciar o mesmo 
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através da capacitação de mão-de-obra, pela distância e via de acesso, disponibilidade de energia, 

máquinas e equipamentos. Há também questões de preferência do consumidor, as tendências de 

consumo por tipo de produtos, normas e padrões de qualidades exigidos pelas indústrias de 

transformação ou pelo consumidor final, dentre outras particularidades que servirão para amparar 

as definições de estratégias de produção e beneficiamento em função do mercado pretendido. 

Segundo Borges e Braz (1998), na questão de beneficiar o produto florestal é essencial 

averiguar qual o maior grau de beneficiamento que é possível e vaiável de ser realizado pelas 

comunidades do interior da floresta, com argumentos de agregar máximo valor provável ao 

produto, na própria floresta, abreviando a cadeia produtiva e remunerando melhor o extrativista. 

Variações poderão ocorrer em decorrências de possibilidades de cada local, no entanto, em 

alguns casos, há necessidade de capacitar a mão-de-obra e o possível desenvolvimento do 

produto, para atender a tendência do mercado e o padrão de qualidade exigido pelo mesmo.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Existe uma escassez de pessoas qualificadas para operar diretamente nas áreas de 

manejo florestal comunitário e familiar, acarretando no encadeamento de entraves, como a 

fragilidade do processo financeiro, dificuldades de acesso ao crédito, precária infraestrutura que 

garanta o fluxo e o beneficiamento dos produtos florestais, entre outros citados a cima. Pois 

acredita-se que é de fundamental importância a presença de um profissional capacitado que possa 

entender a cultura, as crenças e a realidade de cada comunidade, atuando juntamente com as 

cooperativas e associações com o intuito de repassar informações, orientando e assessorando 

sobre os programas de financiamento e todas as suas exigências. Logo, haveria um melhor 

entendimento por parte das comunidades, um processo de gestão e logística de melhor qualidade. 

Outra questão importante é a adequação dosprogramas de apoio ao processo de regularização 

ambiental e a financiamentos para as atividades de manejo, pois as exigências dos bancos são 

rígidas e inacessíveis aos comunitários que apresentam culturalmente uma maneira própria de 

manejar a floresta, obtendo benefícios econômicos com respeito aos limites da floresta.  

Portanto trabalhar com o capital social e o capital humano dentro das comunidades são 

tarefas árduas, mas de responsabilidades dos engenheiros florestais, eles são os responsáveis por 
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manterem as florestas em pé, minimizando impactos, gerando renda, qualidade de vida e bem-

estar aos comunitários.  
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RESUMO  

 

A ilha de Maiandeua é dividida em quatro vilas: Algodoal, Fortalezinha, Camboinha e Mocooca. 

Em 1990 é criada a APA de Maiandeua, sendo dividida por duas ilhas: Algodoal, e 

Maiandeua.Atualmente, a poluição marinha e costeira tem sido amplamente estudada em diversas 

partes do mundo, por se tratar de um problema ambiental, econômico e de saúde pública. Sendo o 

objeto de estudo a área de proteção ambiental Algodoal-Maiandeua, tendo como relevância, 

verificar o estado de conservação da área. Desta forma, este trabalho teve como objetivo avaliar 

possíveis diferenças na percepção ambiental dos usuários das Ilhas de Algodoal-Maiandeua 

frente à problemática do lixo marinho, confrontando a opinião dos turistas das ilhas com a dos 

moradores do local, na tentativa de avaliar a relação entre o tipo de uso e as implicações de suas 

atitudes perante a temática. O público que participou da pesquisa foram 30 turistas e 30 

moradores da vila de Algodoal, Ilha de Maiandeua, e da Praia de Princesa, Ilha de Algodoal, 

Maracanã/PA. A pesquisa ocorreu em agosto. A maioria dos turistas, na época de veraneio, 

consideram a Ilha Algodoal-Maiandeu “suja” (90%), enquanto que  os moradores acham a praia 

“limpa” (30%), mas o maior índice para o morador foi “suja” (36,67%). Para os entrevistados o 

lixo mais encontrado foi o plástico, turista (36,67%) e morador (23,33%). Quanto ao maior 

problema que o lixo pode causar 30% dos turistas e moradores indicaram a “poluição marinha”. 

Em relação à importância da educação ambiental, 30% dos turistas relataram que seria “evitar a 

poluição” e 30% dos moradores seria “oferecer qualidade de vida”. Visando a redução dos 

resíduos sólidos nas ilhas de Algodoal e Maiandeua para diminuir os impactos ambientais, uma 

das formas de ação seria a maior presença do poder público através de políticas mais eficientes e 

da conscientização da comunidade. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ilha de Maiandeua. Poluição Marinha.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 HISTÓRICO DE ALGODOAL 

 

A ilha de Maiandeua, que na língua tupi significa "Mãe da Terra", está localizada no 

nordeste do estado do Pará, a 147 km de Belém, capital do estado, e pertence ao município de 

Maracanã. A ilha também é conhecida como ilha de Algodoal, nome colocado pelos primeiros 

pescadores que chegaram à ilha na década de 1920, em virtude da abundância de uma planta 

chamada algodão de seda (QUARESMA, 2000). A ilha é dividida em quatro vilas: Algodoal, 

Fortalezinha, Camboinha e Mocooca, sendo Algodoal a maior entre as quatro. A economia da 

ilha é baseada na pesca e no turismo, sendo que a energia elétrica só foi introduzida na ilha no 

ano de 2005, o que favoreceu ainda mais a atividade turística (QUARESMA, 2000). 

Iniciou-se o processo da criação da APA (Área de Proteção Ambiental) de Maiandeua 

em 1989, devido à demanda popular para a preservação das belezas e recursos naturais da ilha, 

principalmente pelo crescimento da atividade turística, que já acontecia desde a década de 1950 

(UCB, 1991).Em 1990 é criada a APA de Maiandeua pela Lei n.5.621, que soma uma área de 

2.378 hectares, sendo divida por duas ilhas: Algodoal com 385 hectares, e Maiandeua com 1.993 

hectares. A APA de Maiandeua é a primeira Unidade de Conservação Estadual do Sistema 

Estadual de Unidade de Conservação (SEUC) do Pará (MAUÉS et al., 2011), a qual é 

subordinada administrativamente ao município de Maracanã, localizado na Amazônia Atlântica, 

litoral nordeste do estado do Pará (MONTEIRO e NÓBREGA, 2008).  

Desta maneira, a APA de Algodoal-Maiandeua, foi criada com o objetivo conservar a 

biodiversidade local e as belezas cênicas, visando o desenvolvimento sustentável baseado 

principalmente no ecoturismo, devido as suas características, que constituem belas praias, 

banhadas pelo oceano Atlântico, com influência do rio Amazonas no período chuvoso 

(FIGUEIREDO, 2011). E também é amparada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que atualmente, tem sido o principal gestor e 

responsável pelo controle da flora e da fauna brasileiras (MONTEIRO e NÓBREGA, 2008).  
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1.2 POLUIÇÃO: PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM ÁREAS COSTEIRAS 

 

A poluição é uma alteração ecológica, ou seja, uma alteração na relação entre os seres 

vivos, provocada pelo ser humano, que prejudica, direta ou indiretamente, nossa vida ou nosso 

bem-estar, como, danos aos recursos naturais como a água e o solo e impedimentos a atividades 

econômicas como a pesca e a agricultura (NASS, 2002). 

Atualmente, a poluição marinha e costeira tem sido amplamente estudada em diversas 

partes do mundo, por se tratar de um problema ambiental, econômico e de saúde pública. 

(FERNANDES; SANSOLO, 2013). Sendo o Brasil um país que possui cerca de oito mil 

quilômetros de costa (ICMBio, 2015), onde cerca de 22% da população brasileira vive em 

municípios litorâneos, desta maneira, a questão da poluição na zona costeira brasileira é de 

extrema relevância (FERNANDES; SANSOLO, 2013).  

A produção de resíduos sólidos é um dos problemas que o meio ambiente enfrenta, isso 

porque todos os anos são produzidas toneladas de lixo constituído de matéria orgânica e também 

de materiais recicláveis como vidro, metal, plástico e outros. A partir desse fato, pode-se perceber 

como o impacto ambiental diminuiria se esses materiais fossem selecionados e reaproveitados 

antes do descarte (SOARES, 2007).   

O lixo marinho pode ser definido como qualquer resíduo sólido (plástico, metal, vidro, 

tecido, isopor, borracha e afins) encontrado em praias, recifes ou manguezais, advindos de fontes 

diversas (NEVES et al., 2011). A gestão dos resíduos sólidos é responsabilidade do poder público 

municipal, desde a coleta até o descarte em locais adequados e seguros para o ambiente 

(JACOBI; BESEN, 2011), sendo dever de todos os indivíduos, como cidadãos, colaborarem para 

a boa gestão desses resíduos produzidos nos locais em que vivem e que frequentam. 

 

1.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A educação ambiental foi parcialmente apropriada pela Política Nacional de Educação 

Ambiental (PNEA - Lei 9.795/99) que em seu artigo primeiro define a educação ambiental como: 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos e habilidades, atitudes e competências, voltadas para a conservação do meio 
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ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida de todos, humanos e 

não-humanos e sua sustentabilidade (SORRENTINO et al, 2005).  

A educação ambiental na condição de uma política educativa implica um saber 

ambiental baseado na construção de uma cultura ecológica que compreende a natureza e 

sociedade como verdadeiras dimensões intrinsecamente relacionadas e que não podem ser 

pensadas – seja nas decisões governamentais, seja nas ações da sociedade civil – de forma 

separada, independente ou autônoma (VILHENA, 2013). Do ponto de vista socioeconômico, a 

categoria APA constitui um instrumento interessante dentro da política ambiental, pois 

caracteriza-se pelo desenvolvimento sustentável, na qual as atividades humanas devem ser 

exercidas com responsabilidade, permitindo a integridade e manutenção da qualidade do 

ambiente (BOHADANA e CARDOSO, 2007). 

A educação ambiental é uma alternativa e seu objetivo em unidades de conservação 

(UC) é compartilhar a temática ambiental com todos os segmentos da sociedade, especialmente 

as comunidades que vivem ao entorno das áreas que são protegidas, para que se possa promover a 

participação efetiva nas temáticas ligadas à sua conservação (VILHENA, 2013). É muito 

importante que escolas e a comunidade em geral estejam envolvidas em atividades sobre a 

educação ambiental, mas grande maioria da comunidade não participa da ação, dificultando o 

desenvolvimento das atividades.  

A ausência de políticas públicas (saneamento básico, infraestrutura, educação etc) é 

também um sério problema enfrentado na Ilha de Maiandeua, além da gestão ineficiente dos 

recursos ambientais e financeiros no município (FIGUEIREDO, 2011). A sociedade como um 

todo é responsável pela preservação do meio ambiente (LIMA, 2007). Desta forma, este trabalho 

teve como objetivo avaliar possíveis diferenças na percepção ambiental dos usuários das Ilhas de 

Algodoal-Maiandeua frente à problemática do lixo marinho, confrontando a opinião dos turistas 

das ilhas com a dos moradores do local, na tentativa de avaliar a relação entre o tipo de uso e as 

implicações de suas atitudes perante a temática. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 TIPO DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi do tipo quantitativo, consistindo em um levantamento, por meio de 

questionário do tipo estruturado. O público participante da pesquisa foram turistas que visitam as 

ilhas no período de veraneio (mês de julho e início de agosto) e moradores da vila de Algodoal, 

Ilha de Maiandeua, e da Praia de Princesa, Ilha de Algodoal, Maracanã/PA. 

 

2.2 ÁREA DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado na vila de Algodoal, Ilha de Maiandeua, e na Praia da Princesa, 

Ilha de Algodoal - Maracanã/PA no período de agosto de 2015. A pesquisa foi realizada com os 

turistas, no primeiro final de semana de agosto, época de veraneio e na terceira semana de agosto 

com os moradores, fora do veraneio, por ser uma época mais tranquila para entrevistar os 

moradores. 

 

2.3 AMOSTRA 

 

A pesquisa teve como amostra um quantitativo de 30 turistas e 30 moradores 

(independentemente de sua ocupação dentro da ilha), das ilhas de Algodoal-Maiandeua. Foram 

utilizados dois questionários, um específico para os turistas e outro específico para os moradores 

da ilha. Ambos os questionários abordaram aspectos como, perfil do indivíduo e percepção do 

mesmo sobre o problema em questão. Os entrevistados foram escolhidos aleatoriamente nas duas 

áreas da ilha. A abordagem foi feita de maneira amistosa, com a identificação dos entrevistadores 

e a explicação dos objetivos do estudo. 

 

2.4 COLETA DE DADOS 

 

Nos dois questionários, tanto para turistas quanto moradores foi necessário o 

preenchimento de dados, tais como nome, sexo, idade, profissão, escolaridade e estado civil.  
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No primeiro momento, houve uma coleta de dados através de um questionário para os 

turistas e no segundo momento para os moradores, onde as perguntas afins para ambos os 

públicos foram as seguintes: “Como você considera a ilha de Algodoal no período de veraneio?” 

“Como você considera a ilha de Algodoal fora da época de veraneio?” “No período de veraneio, 

qual o tipo de lixo mais encontrado?” “Qual o maior problema que o lixo pode causar?” “Qual a 

principal importância da educação ambiental?”. 

O questionário contou com as seguintes perguntas, somente para os turistas: ”O que 

você faz com o lixo produzido?” “Quem deve ser o (s) responsável (eis) pela coleta do lixo?” 

“Qual (ais) a (s) medida (s) necessária (s) para a redução do lixo na ilha?”. Já as perguntas 

exclusivas para os moradores foram: “Qual o seu meio de subsistência?” “O que você faz com o 

lixo produzido na sua residência ou local de trabalho?” “Existe coleta de lixo na ilha?” “Quem 

faz a coleta do lixo?” “Como você avalia a intenção do poder público em relação aos resíduos 

sólidos produzido na ilha?” “As escolas participam das atividades de educação ambiental na sua 

comunidade?”. 

 

2.5 ANÁLISE DE DADOS 

 

Para a análise dos dados coletados a partir dos questionários utilizados recursos 

estatísticos com auxílio do programa Microsoft Excel na versão 2010, onde foi quantificado e 

demonstrado o percentual respondente em relação aos turistas e moradores da vila de Algodoal, 

Ilha de Maiandeua, e Praia da Princesa, Ilha de Algodoal, Maracanã/PA. Nas perguntas afins 

entre turistas e moradores foi realizada a comparação entre os dados para verificar a opinião dos 

turistas e moradores em relação ao problema do lixo da vila de Algodoal e da praia da Princesa.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram entrevistados 30 turistas, destes 56,66% são do sexo feminino e 43,33% do sexo 

masculino. Já para os moradores 60% são do sexo feminino e 40% do sexo masculino. Quanto ao 

nível de escolaridade dos turistas 13,33% possuem o ensino médio incompleto, 20% o ensino 

médio completo, 10% ensino superior incompleto e 56,67% tinham o ensino superior completo. 
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Enquanto que 20% dos moradores não eram alfabetizados, 50% com o fundamental completo e 

30% com ensino médio completo. 

Na abordagem dos turistas, no período de veraneio, a maioria se mostrou solícito em 

responder ao questionário, onde dos 30 entrevistados, 90% consideraram a praia “limpa”. Porém 

o resultado não condiz com a realidade, pois quando se observa o trecho entre a vila de Algodoal 

e a praia da Princesa, percebe-se uma quantidade considerável de resíduos sólidos, nas áreas 

próximas aos bares e restaurantes. 

Foi observado uma deficiência na atuação dos órgãos públicos, tais como o Instituto de 

Desenvolvimento Florestal e Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR), o qual está presente 

apenas nos meses de julho, e a prefeitura municipal de Maracanã, a qual limita-se ao 

recolhimento dos resíduos sólidos. Outro agravante é a ausência de lixeiras pelas Ilhas, sendo que 

as poucas verificadas encontram-se no porto, na praça e em poucos comércios, nestes por 

iniciativa dos proprietários. A deficiência no destino do lixo tem causado a poluição do mangue, 

onde constatou-se grande quantidade de resíduos sólidos. 

Na visão dos moradores, fora do período de veraneio, apenas 30% consideraram a praia 

“limpa”, mas o maior índice entre os moradores foi de 36,67% que considerou a praia “suja”. 

Resultado semelhante foi encontrado por Dias et al. (2011), onde aproximadamente 37,5% dos 

entrevistados consideraram a praia de Boa Viagem “suja”, dado este que se aproxima do 

percentual obtido no presente trabalho (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Opinião dos turistas e moradores em relação ao problema do lixo da vila de Algodoal e da praia 

da princesa. 

Classificação do usuário 

 

 

 

Turista %   

n=30) 

Morador % 

(n=30) 

Como considera a ilha no veraneio?  

 

  

Muito limpa 0% 3,33% 

Limpa 90%           90% 30% 

Suja 3,33% 36,67% 

Muito suja  6,67% 30% 

   

No veraneio que tipo de lixo é mais encontrado? 

 

  

Plástico   36,67% 23,33% 

Papel 0% 0% 

Alumínio 20% 0% 
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Segundo Araújo e Costa (2003), em um trabalho realizado nas praias do município de 

Tamandaré-PE constatou-se grande proporção de itens classificados no grupo dos plásticos (mais 

de 85%), principalmente embalagens PET de refrigerantes e de salgadinhos, produtos estes, que 

podem ser ingeridos por peixes, aves, répteis e mamíferos, que os confundem com alimentos e 

quase sempre são levados à morte, em geral por obstrução do aparelho digestivo. Na presente 

pesquisa, observou-se entre os entrevistados que o tipo de lixo mais observado também foi o 

plástico, com 36,67% na opinião dos turistas, o que se apresentou um pouco parecido com a 

opinião dos moradores com um percentual de 23,33%, corroborando o trabalho anterior. Assim, a 

alta incidência de plásticos no ambiente, e principalmente no marinho, é reflexo de sua larga 

utilização em atividades humanas, principalmente por serem resistentes e de baixo custo, sendo 

descartáveis. Além de serem leves e flutuantes, permitindo sua fácil dispersão entre os ambientes 

(DERRAIK, 2002), indo parar, por exemplo, em áreas de mangue. 

Em relação ao maior problema que o lixo pode causar, a poluição marinha obteve o 

maior índice, sendo 30% tanto para os turistas quanto para os moradores. Segundo Silva et al. 

Vidro 0% 6,67% 

Resto de alimentos  6,67% 0% 

Outros  10% 3,33% 

Plástico/alumínio 13,33% 3,33% 

Alumínio/resto de alimentos 3,33% - 

Plástico/vidro 6,67% 6,67% 

 Alumínio/vidro 

 

3,33% - 

 Plástico/alumínio/vidro 

 

- 10% 

 Plástico/vidro/resto de alimentos - 3,33% 

Plástico /papel/alumínio/vidro 

 

- 13,33% 

Plástico/papel/alumínio/vidro/resto de alimentos 

 

- 30% 

   

Qual o maior problema que o lixo pode causar?   

Atrair insetos e ratos 3,33% 16,67% 

Doenças 

 

23,33% 10% 

Poluição marinha 

 

30% 30% 

Outros 

 

3,33% 6,67% 

Atrair insetos e ratos/doenças/poluição marinha 

 

23,33% 16,67% 

Atrair insetos e ratos/doenças 

 

3,33% 13,33% 

Doenças/poluição marinha 

 

6,67% - 

Atrair insetos e ratos/poluição marinha 

 

6,67% 3,33% 

Atrair insetos e ratos/doenças/poluição 

marinha/outros marinha/outros 

 

 

- 3,33% 
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(2012), o lixo pode provocar danos econômicos e humanos, principalmente pela perda da 

qualidade estética da praia. Em relação à fauna marinha, pode causar danos por vezes 

irreversíveis a esses animais altamente migratórios e considerados muito vulneráveis à 

contaminação por resíduos sólidos como os mamíferos marinhos, aves e tartarugas.   

Na visão dos turistas, 30% deles relataram que a principal importância da educação 

ambiental seria “evitar a poluição”. Já, para 30% dos moradores, a maior importância seria 

“oferecer qualidade de vida”. Segundo Teodoro e Vazquez (2014), para que haja um controle da 

problemática do lixo é necessária a execução de ações que devem ser planejadas de forma 

integrada, levando a um gerenciamento adequado do lixo, que é um dos serviços municipais de 

maior visibilidade por seus efeitos imediatos, assegurando saúde e bem-estar, além da melhoria 

da qualidade de vida da geração atual e das futuras e a conservação do meio ambiente. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Na pesquisa realizada foi possível perceber a ausência de um órgão ambiental que faça a 

fiscalização das Ilhas de Algodoal-Maiandeua durante todo o ano. Constatou-se, no entanto, a 

presença do IDEFLOR, o qual se faz presente somente no período do veraneio, o que dificulta 

um maior controle ou educação, quanto à questão ambiental. A deficiência na coleta dos resíduos 

tem se apresentado como outro agravante para a poluição das ilhas de Algodoal-Maiandeua. 

Ante os problemas observados, turistas e moradores divergem quanto ao quesito da 

limpeza das ilhas, tendo em vista que a maioria dos turistas consideram as ilhas limpas no 

veraneio enquanto os moradores, em sua maioria, as consideram sujas. Visando a redução da 

disposição inadequada dos resíduos sólidos nas ilhas de Algodoal-Maiandeua para diminuir os 

impactos ambientais, uma das formas de ação seria a maior presença do poder público através de 

políticas mais eficientes e da conscientização da comunidade por meio de ações em parceria com 

escolas, igrejas, associações, cooperativas, ONGs, dentre outras. 
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RESUMO  

 

As cianobactérias despertam interesse para o monitoramento de ambientes aquáticos, devido às 

suas características biológicas e o potencial risco à saúde humana por meio da produção de 

toxinas. O objetivo deste estudo é caracterizar a estrutura das cianobactérias e sua variação 

espaço-temporal, destacando o emprego dessa comunidade como bioindicadora da qualidade da 

água na Zona Portuária de Belém (Pará, Brasil). As amostragens foram realizadas nos meses de 

setembro, dezembro de 2013 e março de 2014, em seis pontos de coleta distribuídos nos portos 

de Belém, Miramar e Outeiro, nas marés enchente e vazante. As cianobactérias qualitativas foram 

coletadas com rede de plâncton (20 µm), fixadas com transeau e analisadas através de 

microscopia óptica. Já as amostras de cianobactérias quantitativas foram coletadas diretamente na 

superfície da água, fixada com lugol acético, sedimentadas em cubetas e analisadas em 

invertoscópio. A clorofila-a foi coletada diretamente na superfície da água e analisada em 

espectrofotometria. Os fatores físico-químicos foram medidos com uma sonda multiparamétrica 

na superfície da água e em laboratório. Foram identificadas 18 espécies de cianobactérias com 

predomínio das ordens Chroococcales e Oscillatoriales. Foram registrados cinco gêneros 

potencialmente produtores de toxinas: Aphanocapsa, Aphanizomenon, Microcystis, Planktothrix 

e Oscillatoria. A clorofila-a foi mais elevada em setembro/2013 (15,27±10,59 µg.L-1) do que nos 

demais meses. As correlações entre os parâmetros biológicos e físico-químicos demonstraram 

correlação positiva apenas entre clorofila-a e as concentrações de nitrato. Não houve variação da 

densidade, riqueza e dos fatores físico-químicos entre os meses, marés e portos; e a densidade das 

cianobactérias não oferece risco à saúde humana.  

 

Palavras-chave: Indicadores Biológicos. Amazônia. Belém. 

Área de interesse no simpósio: Saúde Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

Na Região Amazônica, a instalação e o funcionamento dos portos podem propiciar 

alterações nas características hidroquímicas e hidrológicas, e consequentemente modificações nas 

comunidades biológicas ali presentes. Uma das consequências da dinâmica dos portos é o risco 

de acidente ambiental provocado pela má condução das atividades de embarque e desembarque, 

carregamento e descarregamento de substâncias químicas, oleosas e matéria prima mineral por 

navios, dutos, terminais petroquímicos e contêineres.  

Neste sentido, o monitoramento das águas da zona portuária permite prever grandes 

mudanças no ambiente e realizar um manejo adequado da área, minimizando possíveis danos ao 

meio ambiente, à população diretamente exposta e a economia da região (POFFO, 2011).  

A eutrofização e o derramamento de óleo estão entre as principais preocupações quando 

se monitora a comunidade de cianobactérias fitoplanctônicas, uma vez que estes organismos têm 

sido observados recolonizando áreas atingidas pelos derramamentos de petróleo, sugerindo a 

ação dessa comunidade na biodegradação dos hidrocarbonetos (BARTH, 2003). A eutrofização 

desencadeia florações de cianobactérias e, consequentemente, uma série de danos ecológicos 

(morte de organismos aquáticos) e impactos na saúde pública, pois podem provocar alteração da 

qualidade da água (odor e aparência desagradável), rendendo águas impróprias para consumo e 

recreação, além da produção de toxinas por parte de algumas espécies (LEE, 2008). 

Aliado as atividades portuárias, a Região Metropolitana de Belém possui uma insuficiente 

cobertura em saneamento, onde mais de 90% da população lança esgoto sanitário diretamente no 

solo e/ou nos canais que cortam a metrópole e que transmitem toda esta carga poluidora aos 

sistemas hidrográficos constituídos por dois grandes corpos hídricos: a Baía do Guajará e o Rio 

Guamá. 

Diante do exposto, o monitoramento biológico das cianobactérias na Zona Portuária de 

Belém é necessário, uma vez que estudos nessa área ainda são considerados raros, especialmente 

os que correlacionam sua ocorrência com as variáveis abióticas em ambientes amazônicos. Desta 

forma, este estudo tem como objetivo caracterizar a estrutura da comunidade de cianobactérias e 

sua variação espaço-temporal, destacando o emprego desta comunidade como bioindicadora da 

qualidade da água na Zona Portuária de Belém. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A zona portuária de Belém é composta por três grandes portos: Porto de Belém, terminal 

portuário de Miramar e terminal Portuário de Outeiro (Figura 1). 

O Porto de Belém está localizado na margem direita da Baia do Guajará, que é formada 

pelos rios Mojú, Guamá, Acará e Pará distante 120 Km do Oceano Atlântico. Na margem 

esquerda dessa baía se localiza a Ilha das Onças com 19 Km de comprimento e uma série de ilhas 

menores (CDP, 2013). 

O terminal portuário de Miramar fica na margem direita da Baía do Guajará, a 5 Km por 

água, do Porto de Belém (CDP, 2013). No Miramar, são descarregados produtos líquidos e 

gasosos, como óleo diesel, G.L.P., querosene para avião, gasolina comum, mistura MF-380, que 

são consumidos na capital paraense e parte do interior do estado. 

O terminal Portuário de Outeiro está situado na Ilha de Caratateua, também chamada Ilha 

de Outeiro, distante 38 Km do Porto de Belém (CDP, 2013). 

Figura 1. Mapa da área de estudo, com os pontos de amostragens na Zona Portuária de Belém (Pará, 

Brasil). Legenda: PB- Porto de Belém; PM- Porto Miramar; PO- Porto Outeiro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paulo Trindade (2014). 
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Em cada porto foram estabelecidos dois pontos de amostragens: 1- a montante do porto e 

2- a jusante do porto. Nos pontos foram amostrados os fatores físico-químicos da água, clorofila-

a e cianobactérias quali- quantitativas. As amostragens ocorreram nos meses de setembro/2013, 

dezembro/2013 e março/2014, os quais representam o período de menor precipitação 

pluviométrica, transição e período de maior precipitação, respectivamente. 

As análises físico-químicas (temperatura, potencial hidrogeniônico, condutividade elétrica 

e oxigênio dissolvido, nitrito, nitrato e fosfato) foram realizadas pelo Laboratório de Toxicologia 

(SAMAM/IEC) e se basearam nas análises de água coletada na superfície da água. As amostras 

qualitativas das cianobactérias foram coletadas na superfície da água utilizando-se rede de 

plâncton com malha de 20 µm e fixadas em solução de transeau segundo Bicudo e Menezes 

(2006). Para a determinação da densidade e biomassa primária (clorofila-a), foram coletadas 

amostras de água bruta e fixadas em solução de lugol acético e gelo, respectivamente. 

As análises qualitativas foram realizadas através de montagens lâmina-lamínula, as quais 

foram observadas em microscópio óptico. A identificação dos táxons foi realizada até o nível 

especifico, quando possível, de acordo com literatura especializada.  A determinação da 

densidade das cianobactérias, em termos de células.mL-1, foi realizada segundo a técnica de 

Uthermohl (1958) em um microscópio invertido. Já a quantificação da clorofila-a foi realizada 

através de filtragem da água bruta em membrana de celulose (0,45 µm) e posterior análise em 

espectrofotômetro, seguindo a metodologia descrita por Parsons e Strickland (1963).  

A frequência de ocorrência das espécies foi calculada de acordo com Mateucci e Colma 

(1982) e a abundância relativa foi obtida a partir dos dados de densidade, segundo Lobo e 

Leighton (1986). A influência dos meses de coleta, dos portos, das marés sobre os fatores físico-

químicos, cianobactérias e concentrações de clorofila- a, foram testadas usando a análise de 

variância (ANOVA) e o teste não paramétrico de Kruskall-Wallis com o nível de significância de 

5%. A correlação entre os parâmetros biológicos (clorofila-a, riqueza e densidade de 

cianobactérias) em relação aos diferentes fatores físico-químicos analisados foi realizada através 

da Correlação de Spearman (r). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A comunidade de cianobactérias da Zona Portuária de Belém esteve representada por 18 

espécies, distribuídas em três ordens, seis famílias e nove gêneros (Gráfico 1). A dominância das 

ordens Oscillatoriales (50 %) e Chroococcales (44,44 %) vem sendo frequentemente reportada 
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como ordens mais representativas das cianobactérias em ecossistemas amazônicos (COSTA, 

2008; MONTEIRO et al., 2009; QUARESMA et al. 2012; GOMES, 2013).  

 

Gráfico 1. Classificação de cianobactérias para a área da Zona Portuária de Belém (Pará, Brasil) nos 

meses de setembro e dezembro /2013 e março de 2014. 

 

 

Fonte: Silva et al. (2015). 

Com relação à riqueza de espécies entre os portos foi registrado um valor mínimo de zero 

(PO1, enchente, março/2014) a um máximo de nove (PB1, enchente, setembro/2013) (Gráfico 2).  

Não foram observadas diferenças significativas para a riqueza entre os portos, entre os 

meses e entre as marés, apesar disso, observou-se que os portos de Belém, Miramar e Outeiro 

apresentaram um total de 10, 14 e 14 espécies, respectivamente e quando avaliada a variação 

entre os meses estudados verificou-se que dezembro/2013 apresentou a menor riqueza (12 spp.), 

seguido de março/2014 (13 spp.) e setembro/2013 (15 spp.).A riqueza de espécies de 

cianobactérias da área foi caracterizada como alta quando comparada aos trabalhos realizados por 

Monteiro et al., (2009), para o Rio Guamá, Paiva et al. (2006) e Costa (2008), trecho entre Rio 

Guamá e Baía do Guajará, os quais registraram um total de três, seis e 13 espécies, 

respectivamente. Tal resultado pode estar associado ao fato deste estudo ter como foco único as 

cianobactérias, enquanto que os demais estudos mencionados terem sido voltados para a 

composição florística geral do fitoplâncton. No entanto, trabalhos realizados apenas com 

cianobactérias da região Portuária e Industrial de Vila do Conde, Estado do Pará (rios Pará, 

Arrozal, Murucupi, Dendê, Arapiranga e Arienga) mostraram uma riqueza bem acima da 
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registrada na presente investigação, listando um total 37 (GOMES et al., 2011 e GOMES, 2013) e 

33 espécies (QUARESMA et al. 2012), porqueVila do Conde apresenta diversas atividades 

desenvolvidas no setor industrial e não só portuário. 

Gráfico 2. Riqueza de espécies de cianobactérias na área da Zona Portuária de Belém (Pará, Brasil), nos 

meses de setembro e dezembro /2013 e março de 2014. Legenda: E= Maré Enchente; V= Maré Vazante. 
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Fonte: Silva et al. (2015). 
 

A comunidade de cianobactérias da Zona Portuária de Belém foi categorizada com base 

no seu grau de ocorrência em: a) esporádica (5 spp.), b) pouco frequentes (7 spp.), seguida pelas 

espécies c) frequentes (6 spp.). 

A espécie Oscillatoria limosa foi exclusiva para o Porto de Belém, enquanto Microcystis 

aeruginosa e Microcystis protocystis ocorrem apenas no Porto de Outeiro, e Aphanocapsa 

anullata e Phormidium sp.3 foram exclusivas para o Porto de Miramar. Já as espécies 

Aphanocapsa holsatica, Aphanocapsa sp., Merismopedia sp., Oscillatoria sp., Phormidium sp.1, 

Pseudanabaena limnetica e Pseudanabaena sp. ocorreram em todos os portos analisados. 

A densidade de cianobactérias oscilou entre 0 (PO1, enchente, março/2014) a 379 cel.mL-

1 (PB1, vazante, março/2014), não tendo sido observadas diferenças significativas entre os portos, 

meses e marés (Gráfico 3). Também não foi observado valores acima do limite tolerado para 

águas doce, classe 2 (Resolução CONAMA 357/2005). 
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Gráfico 3. Densidade de cianobactérias (cel.mL-1) na área da Zona Portuária de Belém (Pará, Brasil), nos 

meses de setembro e dezembro /2013 e março de 2014. Legenda: E= Maré Enchente; V= Maré Vazante. 
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Fonte: Silva et al. (2015). 

 

As espécies Aphanocapsa holsatica, Aphanocapsa sp., Merismopedia sp., Oscillatoria sp. 

e Pseudanabaena sp.ocorreram de forma Dominante em pelo menos algum ponto de coleta.  

A clorofila-a apresentou diferenças significativas apenas entre os meses de coleta 

(H=9,95; p<0,05), onde setembro/2013 apresentou as maiores concentrações (15,27±10,59 µg.L-

1) do que dezembro/2013 (5,51±2,05 µg.L-1) e março/2014 (3,27±0,15 µg.L-1) (Gráfico 4). A 

clorofila-a, pigmento comum a todos os organismos fotossintetizantes (STREIT et al., 2005), 

apresentou concentrações acima do preconizado pelo CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005), que 

é 30 µg.L-1, em apenas um ponto de amostragem durante o presente estudo (42,18 µg.L-1,PO1, 

enchente, setembro/2013), o qual pode ter relação com um as algas do fitoplâncton, uma vez que 

este pico não foi acompanhado por um pico de densidade de cianobactérias.  

Os fatores físico-químicos não apresentaram diferenças significativas entre os diferentes 

portos e os ciclos de maré (enchente e vazante). Entretanto, as variáveis, temperatura (H=23,64; 

p<0,05) e pH (H= 25,41; p<0,05), apresentaram valores menos elevados no mês de março/14 do 

que dezembro/13 e setembro/13, não tendo sido observadas diferenças entre os dois últimos. A 
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média do pH variou de 6,0 (março/14) a 7,2 (dezembro/13). A temperatura variou de 28 °C 

(março/14) a 29,5 °C (setembro/13). Já a condutividade (H= 28,40; p<0,05) e o oxigênio 

dissolvido (H= 22,76; p<0,05) diferiram entre os meses março/14 e setembro/13. Enquanto que o 

nitrato apresentou diferença apenas entre os meses de março/14 e dezembro/15 (F= 6,05; 

p<0,05).  

É importante mencionar que a clorofila-a foi o único parâmetro biológico avaliado que 

apresentou correlação Spearman significativa e positiva com o nitrato (r= 0,37; p=0,03). O 

nitrogênio (N) é um nutriente que pode limitar o crescimento biológico (HORNES et al. 2010). 

Íons nitrato, nitrito e amônio são as principais fontes de nitrogênio e são utilizadas principalmente 

na síntese de aminoácidos e proteínas (REYNOLDS, 1984; MURO-PASTOR; FLORÊNCIO, 

2003).  

Gráfico 4. Concentrações de clorofila-a (µg.L-1) na área da Zona Portuária de Belém (Pará, Brasil), nos 

meses de setembro e dezembro /2013 e março de 2014. Legenda: E= Maré Enchente; V= Maré Vazante. 
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Fonte: Silva et al. (2015). 

4. CONCLUSÕES 

Durante o período de estudo, o ambiente não foi caracterizado pelo fenômeno das 

florações, uma vez que os valores observados para densidade estiveram abaixo dos valores 

preconizados pela Resolução CONAMA (357/2005) para águas doces de classe 2, cujo limite é 

de até 50.000 cel/mL. No entanto, é importante destacar que foram registrados para a região em 
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estudo cinco gêneros potencialmente produtores de toxinas Aphanocapsa, Aphanizomenon, 

Microcystis, Planktothrix, Oscillatoria, dos quais Microcystis é considerado um dos gêneros mais 

associados a florações no Brasil, os quais causam gosto e odor à água, diminuem a concentração 

do oxigênio dissolvido e impedem a recreação. Logo, o monitoramento deve acompanhar a 

ocorrência e desenvolvimento destas espécies nos portos de Belém.  
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RESUMO  

 

A situação do abastecimento público de água no Brasil, principalmente nas periferias das grandes 

cidades é precário, e quase sempre sem nenhum tipo de tratamento ou analise de qualidade. Daí a 

necessidade de se avaliar os padrões de qualidade da água consumida pelas comunidades situadas 

em regiões periféricas, vulneráveis à incidência de doenças de veiculação hídrica. Posto isso, o 

presente estudo faz uma avaliação do uso, manejo e análise da qualidade da água consumida na 

comunidade Chicolândia, Abaetetuba-Pará. Para tanto, foi realizada uma amostragem da água 

consumida pela população, em 8 pontos diferentes, levando em consideração o seu manejo até o 

consumo final. Foram analisados os padrões físicos e microbiológicos da água dos pontos 

amostrados. As análises indicaram que dos 8 pontos, somente dois foram considerados 

satisfatórios para o consumo humano, segundo a portaria do Ministério da Saúde. A falta de 

saneamento básico e de uma estação de tratamento de água no sistema de abastecimento 

comunitário são fatores que contribuem diretamente para a contaminação da água, bem como, o 

manejo inadequado e a falta de algum tratamento caseiro. Ressalta-se que essas análises não 

constituem um parecer final, pois seria necessária a inclusão de outras variáveis para avaliar o 

grau de contaminação da água amostrada. 

 

Palavras-chave: Comunidade Chicolândia. Análise da água. Saneamento básico. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Os ambientes aquáticos são utilizados em todo o mundo com distintas finalidades, entre as 

quais se destacam o abastecimento doméstico, industrial, a geração de energia, a irrigação, a 

navegação, a aquicultura e a harmonia paisagística (ESTEVES, 1988; VON SPERLING, 1996; 

MORAES, JORDÃO, 2002). A água representa, sobretudo, o principal constituinte de todos os 

organismos vivos e é um elemento fundamental para a vida de todos os seres vivos, por ser, entre 

outras coisas, o principal meio onde ocorrem as reações bioquímicas celulares (MORAES, 

JORDÃO, 2002; PIMENTEL, 2004, BRUNI, 1994). Também, age como reguladora de 

temperatura, diluidora de sólidos e transportadora de nutrientes e resíduos por entre os vários 

órgãos (GRASSI, 2001; BRUNI, 1994). 

O Brasil é um país privilegiado no que diz respeito à quantidade de água, pois tem a maior 

reserva de água doce do planeta, ou seja, 12% do total mundial.  Sua distribuição, porém, não é 

uniforme em todo o território nacional (GRASSI, 2001; SANTOS et. al., 2004). As três maiores 

unidades hidrográficas (Amazonas, São Francisco e Paraná) cobrem cerca de 72% do território 

brasileiro, destacando-se a dimensão da bacia Amazônica que tem uma área equivalente a 57% da 

superfície brasileira (REBOUÇAS, 1999).  

 

1.1 ABASTECIMENTO E CONTAMINAÇÃO E TRATAMENTO DA ÁGUA 

 

A situação do abastecimento público de água no Brasil, e em países em desenvolvimento, 

em sua maioria, é precária e quase sem nenhum tipo de tratamento ou análise de qualidade (OPS, 

2000).  Ainda, segundo a Organização Panamericana de Saúde (2000), algumas epidemias de 

doenças gastrointestinais, por exemplo, têm como fonte de infecção a água contaminada. Essas 

infecções são as principais causas da elevada taxa de mortalidade em indivíduos com baixa 

resistência, especialmente idosos e crianças menores de cinco anos. 

As principais alterações na qualidade da água têm origem em várias causas simultâneas, 

decorrentes de ações antrópicas e/ou de ações naturais, como o aumento da densidade 

populacional, a influência de marés e a precipitação pluviométrica em certas épocas do ano. Entre 

as causas antrópicas destacam-se as condições dos esgotos, os quais estão vinculados às 

atividades urbanas, agrícolas, portuárias e industriais (CUNHA et al., 2004).  
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Dentre os muitos problemas relacionados à contaminação da água estão relacionados à 

mistura de água de diferentes fontes, como uma combinação de poços, fontes superficiais ou 

ambos, isto pode influenciar muito a qualidade da água na rede. Analisa-se que a irregularidade 

do abastecimento na rede de uma determinada área urbana pode também modificar a qualidade 

da água tratada com a introdução de agentes patogênicos na rede de distribuição (FREITAS et al., 

2001). 

Garcêz et al., (2007), afirmam que a contaminação por coliformes pode ocorrer de várias 

formas, e no caso das águas subterrâneas coletadas através de poços pela própria população local, 

a principal forma contaminante é a mistura desta com o esgoto, sendo que este esgoto contamina 

o solo, atingindo o lençol freático; sem contar que as fossas são construídas muito próximas aos 

poços, e nem sempre são bem impermeabilizadas, o que acaba ocorrendo é que em períodos de 

chuva, o nível do lençol sobe, o solo satura, o esgoto retorna e há a mistura deste com a água. 

O padrão de potabilidade da água para consumo humano é obtido por meio de diferentes 

formas de tratamento, sendo que o maior desafio é escolher o sistema apropriado para cada 

situação específica, visto que existem vários tipos de tratamento e cada estação de tratamento de 

água adota seus métodos (BRITO et al., 2007). O conhecimento das características da água bruta 

permite uma avaliação de sua tratabilidade, ou seja, da escolha do processo de tratamento mais 

adequado e viável, do ponto de vista técnico-econômico, para torná-la potável. 

 

2 METERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

Localizada no bairro Algodoal, no município de Abaetetuba, nordeste do estado do Pará; 

a comunidade Chicolândia é uma área de ocupação típica de regiões ribeirinhas da Amazônia 

Brasileira. As primeiras ocupações aconteceram por volta de 1999, e a doação oficial do terreno 

só se deu alguns anos depois, pelo seu proprietário, sendo documentada em 2010. Atualmente, 

aproximadamente 500 famílias, fazem parte da comunidade. 

Está inserida em uma área de várzea, sujeita a ação das marés, onde as casas (tipo 

palafitas) foram construídas às margens do Rio Jaquarequara (rio que corta a cidade). O acesso às 

casas é feito através de pontes estreitas e/ou passarelas, que eram as únicas vias de acesso dos 

primeiros moradores. Somente há quatro anos, essas pontes começaram a ser substituídas por 
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ruas. Porém a construção dessas foi realizada de forma irregular aterradas com lixos e entulhos 

acumulados, oriundos de diversos locais da cidade. 

A comunidade não recebe água do sistema de abastecimento de água do município, e os 

moradores adquirem água através de meios alternativos. Dentre os meios alternativos utilizados 

pela população, a escavação de poços artesianos é a mais utilizada, salvo alguns moradores que 

residem nas mediações do rio que circunda a comunidade, e acabam utilizando a água desse rio.  

A comunidade recebe água de um poço comunitário perfurado em uma área aterrada, 

próxima ao rio Jaquerequara, que chega até os moradores através de encanamentos improvisados, 

ou por meio de recipientes alternativos como: baldes, garrafas pet’s e outros. Outros moradores 

possuem poços artesianos individuais que abastecem suas casas. 

Quanto ao armazenamento dessa água, os moradores utilizam diversos recipientes, desde 

caixas d’água (no caso de quem recebe água encanada) até as próprias garrafas pet’s e garrafões 

de água mineral que servem de transporte. 

2.2 DADOS DA COLETA DE ÁGUA 

Para a coleta das amostras de água foram escolhidos pontos estratégicos, levando em 

consideração a localização dos mesmos em relação ao poço comunitário, e a forma de 

abastecimento adotada pelos moradores, selecionados da seguinte maneira: 

• Ponto 1 - saída do encanamento do poço artesiano do sistema de abastecimento 

comunitário; 

• Ponto 2 - caixa d’água do sistema de abastecimento comunitário; 

• Pontos 3 - torneira de uma residência (distante 5m da caixa d’água) que recebem 

água do sistema de abastecimento comunitário; 

• Ponto 4 - torneiras de duas residências (distante 50m da caixa d’água) que 

recebem água do sistema de abastecimento comunitário; 

• Ponto 5- torneira de uma residência (distante 150m da caixa d’água) que recebem 

água do sistema de abastecimento comunitário; 

• Ponto 6- torneira de uma residência (distante 250m da caixa d’água) que recebem 

água do sistema de abastecimento comunitário; 

• Ponto 7- poço artesiano de um morador próximo (10m) do poço do sistema de 

abastecimento comunitário; 
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• Ponto 8 - poço artesiano de um morador distante (320m) ao poço do sistema de 

abastecimento comunitário. 

Para a realização da coleta foram utilizados sacos coletores próprios, sendo identificados 

com: número, município, data e hora, contendo Tiossulfato de Sódio, que serve para inativar o 

cloro residual presente na água, e o volume de água para a análise foi de 100 ml. As amostras 

foram levadas ao Laboratório Central do Estado do Pará (LACEM), localizado em Belém, onde 

foi utilizado o método NMP (Número Mais Provável por ml). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados da análise microbiológica da água coletada nos 8 pontos amostrados 

indicam que seis deles estão impróprios para o consumo humano (PORTARIA Nº 2914, 

BRASIL, 2011). Desses seis, somente na amostra do ponto P6 foi constatada a presença de 

Escherichia coli. Já nas amostras dos pontos P1 e P7 não foi constatada a presença de coliformes 

fecais totais, entretanto, somente foram às amostras dos pontos P7 e P8 que tiveram resultado 

satisfatório para as análises supracitadas, sendo assim, consideradas apropriadas para o consumo 

humano (Tabela 1). 

Tabela 1 – Resultados finais das análises nos oito pontos de coletas, destacando a forma de abastecimento 

(SAC – Sistema de Abastecimento Coletivo; SAI – Sistema de Abastecimento Individual), tratamento (T – 

Tratada; NT- Não Tratada), presença de coliformes (A – Ausência; P – Presença). 
Pontos 

de 

coleta 

Forma de 

abastecimento 
T/NT CR 

Colif. 

Total 

E. 

Coli 
Turbidez Conclusão 

P1 SAC NT - A A 0,14 Insatisfatório 

P2 SAC NT - P A 0,10 Insatisfatório 

P3 SAC NT - P A 2,88 Insatisfatório 

P4 SAC NT - P A 1,23 Insatisfatório 

P5 SAC NT - P A 0,10 Insatisfatório 

P6 SAC NT - P P 0,80 Insatisfatório 

P7 SAI NT - A A 0,10 Satisfatório 

P8 SAI NT - P A 0,90 Satisfatório 

Fonte: Autores (2015). 

 As amostras de água coletadas nos diferentes pontos ao longo do trajeto até o seu destino 

final, não recebem nenhum tipo de tratamento, como o previsto na Portaria nº 2914/2011 do 

Ministério da Saúde, antes de sua utilização e consumo. Sendo assim, a análise levou em 

consideração a forma de abastecimento, segundo a portaria supracitada, a qual distingue que a 

água de abastecimento coletivo (SAC) que não recebe nenhum tipo de tratamento previsto é 

considerada imprópria para o consumo humano. Como afirma a mesma portaria, em seu Art. 24º 
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que, toda água para consumo humano, fornecida coletivamente, deverá passar por processo de 

desinfecção ou cloração (BRASIL, 2011). 

Já a água fornecida por sistemas de abastecimento individual (SAI) pode ser considerada 

própria para o consumo humano, desde que suas análises microbiológicas não apontem a 

presença de E. coli. Como afirma o Ministério da Saúde, em sua Portaria nº 518/2004, no Art. 11, 

inciso 9º: em amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de 

abastecimento sem distribuição canalizada, tolera-se a presença de coliformes totais, na ausência 

de Escherichia coli e/ou coliformes termotolerantes. Nesta situação devendo ser investigada a 

origem da ocorrência, tomadas as providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e 

realizada nova análise de coliformes. Por isso, o ponto P8, mesmo indicando a presença de 

coliformes totais é considerado satisfatório. 

O Ministério do Meio Ambiente (2007), relaciona o problema de contaminação da água 

com as diversas atividades humanas, e aponta as fossas sanitárias e o esgoto doméstico como um 

dos principais fatores de contaminação da água nas periferias nas cidades. Nesse sentido, o 

presente estudo mostra que a maioria das casas da comunidade Chicolândia utiliza construções 

sanitárias alternativas, onde as excretas fecais são descartadas diretamente ao solo, a céu aberto, 

em áreas onde há periodicamente a vazão de marés. Além disso, a falta de noções de tratamento e 

cuidados no armazenamento da água por parte da população, contribui diretamente para 

fragilidade do manejo e, por conseguinte, no aumento do índice de contaminação. 

Outro motivo pode ser o fato que as ruas foram construídas com entulhos de construções e 

lixos, provenientes de vários locais, inclusive do cemitério municipal, jogados sobre o sedimento 

estuarino, em que a lama foi comprimida (Figura 1 A e B). O poço que fornece água para o 

sistema de abastecimento comunitário, está perfurado em uma área aterrada e encontra-se coberto 

de mato e restos do entulho. 

As residências da comunidade Chicolândia possuem um padrão típico de áreas de várzeas 

da região Amazônica. São casas de madeira (tipo palafitas) (Figura 2), onde o acesso se dá 

através de pontes, passarelas de madeira ou ruas construídas com o aterramento do solo com 

material de refugo de construções e lixo. 

O poço artesiano que fornece água para o sistema de abastecimento comunitário possui 

uma perfuração de 42 metros de profundidade, abastecendo duas caixas d’água de 10 mil litros 

cada. Essa água não recebe nenhum tipo de tratamento antes de chegar aos moradores. Dessa 
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forma, a falta de tratamento adequado, compromete todo o sistema de abastecimento comunitário, 

o que, por sua vez, também contribui diretamente para a contaminação da água. 

A situação do abastecimento público de água no Brasil, em sua maioria é precária, e quase 

sem nenhum tipo de tratamento ou análise de qualidade. Sendo assim, o risco de contaminação 

aumenta, bem como os riscos à saúde dos usuários (OPS, 2000). 

Figura 1. A – Pontes de madeiras sendo substituídas por aterros; B ruas construídas com aterros, entulhos 

e lixo, colocados sobre o solo de área de várzea. 

 
Fonte: Autores (2015).  

Foram entrevistadas 100 famílias residentes na comunidade, durante o mês de julho de 

2013. As famílias são compostas, em sua maioria, por 4 a 6 pessoas (54%), e possuem uma renda 

mensal que varia de 1 a 2 salários mínimos por família (66%). E 49% das residências utilizam a 

água fornecida pelo sistema de abastecimento comunitário, que chega às residências através de 

encanamentos diretos vindos da caixa d’água comunitária. Outros 41% dos moradores da 

comunidade não possuem encanamentos diretos às suas residências, por isso, se deslocam até 

caixa d’água do sistema de abastecimento comunitário, captando a água em recipientes 

alternativos, e levando até suas residências, onde essa é armazenada em caixas d’água (41%), ou 

nos próprios recipientes alternativos, tais como, baldes, garrafas pets, garrafões entre outros 

(59%). 
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Figura 2 - Residências (tipo palafitas) construídas à margem do rio Jaquarequara na comunidade 

Chicolândia. 

 

Fonte: Autores (2015) 

Dos moradores entrevistados, 42% fazem a limpeza dos recipientes de armazenamento da 

água, uma vez por semana; enquanto que 29% realizam limpeza diária dos recipientes (Figura 3). 

A água do sistema de abastecimento comunitário não recebe nenhum tipo de tratamento, apenas a 

limpeza trimestral feita pelos moradores. Mesmo assim, apenas 37% dos moradores realizam o 

tratamento da água quando esta chega a sua casa, adicionando hipoclorito de sódio (26%), 

fervendo (8%) ou filtrando a água (4%) antes de sua utilização (Figura 4). 

Figura 3 - Frequência com que os moradores realizam algum tipo de limpeza nos recipientes onde 

armazenam a água. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Figura 4. Tipos de tratamento da água utilizado pelos moradores da comunidade Chicolândia, em 

sua residência. 

 

Fonte: Autores (2015). 

Quanto à utilização da água, 39% dos moradores utilizam para todos os fins (beber, tomar 

banho, preparar os alimentos, entre outros), enquanto que 26% afirmam que não bebem a água, 

mas utilizam para todos outros fins. 

Nesse sentido, perguntamos aos moradores da comunidade Chicolândia sobre a incidência 

de doenças relacionadas ao consumo da água, uma vez que 06 das 08 amostras analisadas 

mostraram presenças de coliformes totais. Das doenças listadas em nosso questionário as 

verminoses já acometeram 53% dos moradores da comunidade, enquanto que 21% dos 

moradores afirmam que já foram acometidos por escabiose ou algum tipo de doença de pele 

(Figura 5). 

Figura 5. Doenças relacionadas às condições de tratamento e uso da água na comunidade Chicolândia. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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De acordo com as observações realizadas no presente estudo, as enfermidades 

relacionadas à qualidade da água apresentam alta incidência, acometendo mais de 50% dos 

moradores da comunidade. Por conseguinte, interferem na qualidade de vida desses moradores, 

pois as parasitoses, de uma forma geral, são indicadores da precariedade das condições de higiene 

e saneamento básico. 

A comunidade recebepouco ou nenhum tipo de informação sobre a importância de uma 

água de qualidade, porém os moradores são cientes de que o acúmulo irregular do lixo causa 

inúmeros problemas, inclusive afeta a qualidade da água, por isso 98% dos moradores faz a 

coleta diária do seu lixo doméstico, o qual e regularmente retirado pelos carros coletores da 

Prefeitura Municipal. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que as condições de abastecimento de água e coleta de esgoto na comunidade 

Chicolândia são inexistentes, e isso interfere diretamente na qualidade de vida da população. A 

comunidade Chicolândia é uma típica comunidade de periferia de grande cidade, com problemas 

visíveis relacionados à infraestrutura, saneamento básico, falta de educação ambiental, ausência 

de uma estação de tratamento de água; o que leva os moradores a consumirem uma água de má 

qualidade, mesmo sabendo que essa se apresenta imprópria para o consumo humano. 

Cuidar e zelar pela saúde e bem-estar da população é dever constitucional do estado e um 

direito de todos, bem como, a água é um bem essencial para todo ser vivo e, portanto, é 

necessário que seu uso e manejo seja feito de forma adequada e sustentável. Embora o acesso à 

água potável tenha melhorado nos últimos anos, é importante ressaltar que ainda se tem muito a 

fazer em prol da população consumidora de um bem tão imprescindível para a saúde. A questão 

não se limita apenas no acesso à água por parte da população, mas sim, ao acesso de uma água de 

qualidade que, consequentemente também permita uma vida populacional mais saudável.   
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RESUMO 

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no Brasil 

toneladas de alimentos tem o lixo como destino. Sendo a maior perda de hortifrútis. Toda essa 

comida alimentaria milhares de brasileiros que ainda se encontram em situação de risco em 

segurança alimentar no país. O alimento quando utilizado em sua totalidade significa além da 

economia, usar sem desperdício os recursos disponíveis, respeitando a natureza e alimentando-se 

bem. O presente artigo tem como objetivo avaliar a aceitabilidade do Patê de Talos de Vegetais 

utilizando talos de cheiro verde, couve e cariru.As amostras foram submetidas à análise sensorial 

por meio de uma Escala Hedônica estruturada de 9 pontos, que variava de “desgostei muitíssimo” 

a “gostei muitíssimo”, respectivamente e os provadores foram submetidos ao teste de intenção de 

compra por meio de uma Escala Hedônica estruturada de 5 pontos, que variava de “certamente 

compraria” a “certamente não compraria”, respectivamente. Os dados foram analisados 

estatisticamente e apresentados em gráficos e tabelas. De maneira geral, o Patê de Talos de 

Vegetais, apresentou grande aceitabilidade entre os provadores, de acordo com os resultados 

encontrados. 

 

Palavras-chave: Patê.Reaproveitamento de alimentos.Vegetais. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) no 

Brasil 26,3 milhões de toneladas de alimentos tem o lixo como destino. Sendo a maior perda 

(45%) de hortifrutis, volume suficiente para distribuir 131,5kg para cada brasileiro ou 3,76kg 

para cada habitante do planeta. Toda essa comida alimentaria 13 milhões de brasileiros que ainda 

se encontram em situação de risco em segurança alimentar no país.  

De acordo com o SESI (2006), o alimento quando utilizado em sua totalidade significa 

além da economia, usar sem desperdício os recursos disponíveis, respeitando a natureza e 

alimentando-se bem. O esclarecimento sobre a importância do aproveitamento integral de 

alimentos é fundamental para a melhoria do estado nutricional, assim como para a utilização de 

forma alternativa desses alimentos.   

De acordo com as pesquisas da Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), os valores 

nutritivos de boa parte de talos e cascas é rica em vitaminas, especialmente A e C, além de ferro, 

potássio e outros nutrientes (MONTEIRO, 2009) 

Diante desta situação alarmante, cresce cada vez mais a importância dada ao 

aproveitamento integral dos alimentos, seja pela economia financeira que esta atitude 

promove,principalmente a nível domiciliar, seja pelos benefícios nutricionais, uma vez que para a 

maioria dos alimentos, as partes normalmente descartadas são mais ricas nutricionalmente do que 

as comestíveis - caso dos talos e cascas de muitos vegetais e frutas (OLIVEIRA,1993; GONDIM, 

2005; SANTOS, 2001). 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a aceitação do Patê de 

Talos de Vegetais (cheiro verde, couve e cariru) por meio de uma análise sensorial. 

 

2.MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAIS  

 

Para a elaboração do Patê de Talos de Vegetais foram utilizados os seguintes ingredientes: 

talos de cheiro verde, talos de couve, talos de cariru, orégano, molho de soja, alho, maionese, azeite 

de oliva e sal, esses componentes foram obtidos em supermercado local. 
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2.2 ELABORAÇÃO DO PATÊ DE TALOS DE VEGETAIS 

 

O Patê de Talos de Vegetais foi produzido nas cozinhas das escolas em que se realizavam 

o II Treinamento de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos da rede de ensino do município de 

Marituba.   

Inicialmente os talos de cheiro verde, couve e cariru, foram higienizados com água 

clorada e enxaguados em água corrente. Posteriormente os talos foram picados manualmente com 

o auxílio de facas aço inoxidáveis e tábuas de plásticos devidamente higienizadas e esterilizadas, 

em seguida os talos de vegetais foram refogados em azeite com alho e orégano, posteriormente 

liquidificados juntamente com a maionese, o molho de soja e o sal.  

 

2.3 ANÁLISE SENSORIAL 

 

A análise sensorial do Patê de Talos de Vegetais foi realizada nas seguintes escolas do 

município de Marituba: Escola de Regime de Convênio de Ensino Fundamental e Médio Nossa 

Senhora do Rosário, Creche Municipal Diácono Francisco de Assis, Escola Municipal de Ensino 

Infantil José Felipe Santiago, Escola Municipal de Ensino Fundamental Emília Clara e Escola de 

Regime de Convênio Ensino Infantil São Francisco, com um grupo de 160 provadores não 

treinados, os quais eram as merendeiras e auxiliares de cozinha das escolas da rede de ensino do 

município, que receberam orientações especificas sobre os testes antes de serem submetidos a eles. 

Os provadores receberam o patê de talos, servidos em biscoitos Cream cracker, dispostos em 

lenços de papel,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). 

 

2.4 AVALIAÇÃO DA INTENÇÃO DE COMPRA 

 

A avaliação do teste sobre a intenção de compra foi realizada através de uma ficha 

resposta contendo uma escala hedônica estruturada de 5 pontos (abrangendo de “certamente não 

compraria a “certamente compraria”).  
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2.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram tabulados no programa Excel e apresentados em gráficos e tabelas. 

Utilizou-se estatística descritiva para apresentação dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A disposição das notas obtidas na análise sensorial do Patê de Talos de Vegetaisestá 

situada na região indicativa de aceitação, onde os maiores percentuais de resposta atingiram nota9, 

ou seja, gostei muitíssimo, convergindo para o lado direito do histograma (Tabela 1 e Gráfico1), 

expressando a aprovação do produto. 

 

Tabela 1. Frequência das notas de aceitação sensorial do Patê de Talos de Vegetais. 

Escala  Nº de Avaliações 

9. Gostei muitíssimo 81 

8. Gostei muito 53 

7. Gostei moderadamente  17 

6. Gostei ligeiramente  03 

5. Não gostei, nem desgostei 00 

4. Desgostei ligeiramente  00 

3. Desgostei moderadamente  03 

2. Desgostei muito 01 

1. Desgostei muitíssimo  01 

Fonte:Autores(2015). 
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Gráfico 1. Histograma de frequência da análise sensorial do Patê de Talos de Vegetais. 

 

Fonte:Autores(2015). 

 

A análise de intenção de compra apresentou resultados positivos, com maioria das notas 5, 

certamente compraria (Tabela 2 e Gráfico 2). A avaliação sensorial realizada com o Patê de Talos 

de Vegetais revelou uma excelente aprovação desse produto e o grande potencial mercadológico 

que o mesmo apresenta, visto que tanto para a análise sensorial, como para intenção de compra o 

percentual de respostas atingiu notas máximas, indicativas de gostei muitíssimo e certamente 

compraria. 

 

Tabela 2. Frequência das notas do teste de intenção de compra do Patê de Talos de Vegetais. 

Escala  Nº de Avaliações 

5. Certamente compraria  132 

4. Possivelmente compraria 15 

3. Talvez comprasse/talvez não comprasse 07 

2. Possivelmente não compraria 01 

1. Certamente não compraria  04 

Fonte:Autores(2015). 
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Gráfico 2. Histograma de frequência do teste de intenção de compra do Patê de Talos de Vegetais. 

 

Fonte:Autores(2015). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De maneira geral, o Patê de Talos (cheiro verde, couve e cariru), apresentou grande 

aceitabilidade entre os provadores, de acordo com os resultados encontrados. A utilização de 

resíduos de alimentos na preparação do prato foi eficaz e de boa aceitação. 
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RESUMO  

 

A importância da relação homem-planta desperta avanços em pesquisas envolvendo diversas 

áreas de estudo, como a botânica química, a farmacologia, entre outras. Neste trabalho, realizou-

se uma investigação dos aspectos etnobotânicos e químicos acerca da espécie Aeollanthus 

suaveolens Mart. Ex Spreng. à partir de referências bibliográficas. Para que a pesquisa ocorresse 

foram selecionados, 16 trabalhos focados na investigação etnobotânica e seis nas análises dos 

aspectos químicos de vegetais. Em termos etnobotânicos, verificou-se que em nove estudos a 

planta é indicada para uso exclusivamente medicinal, em seis são aplicadas no medicinal e 

místico e apenas em um apresentou uso místico. Quanto aos aspectos químicos, todos os 

trabalhos investigados encontram-se ligados à obtenção do óleo essencial abordando o potencial 

antimicrobiano, antibacteriano e antifúngico. Após as análises destes trabalhos, verificou-se que 

A. suaveolens é uma espécie comumente usada na medicina popular para fins místicos/religiosos, 

mas que detém um grande potencial químico/farmacológico.  

 

Palavras-chave: Plantas místicas, Atividades Biológicas, Etnofarmacologia. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O ser humano no decorrer da história acumulou informações acerca do meio ambiente a 

partir das observações de fenômenos da natureza e a experimentação empírica dos recursos que 

lhe eram disponíveis (TORRES et al. 2010). Com o avanço dos estudos, principalmente em 

termos de Arqueologia e Antropologia a ciência desvenda saberes do uso de plantas por 

determinada cultura ou civilização (PATZLAFF, 2007). Uma das principais áreas de estudos que 

foca esta ligação é a etnobotânica, a qual estuda sociedades humanas, passadas e presente e sua 

influência mútua de cunho ecológico, genéticos, evolutivos, simbólicos e culturais com os 

vegetais (ALEXIADES, 1996).  

A abrangência dos estudos etnobotânicos é interdisciplinar, uma vez que faz uso de 

informações oriundas da botânica, antropologia, farmacologia e medicina (CLÉMENT, 1998;) 

FONSECA-KRUEL et al. 2005; MAIOLI-AZEVEDO & FONSECA-KRUEL, 2007; 

RODRIGUES et al. 2009; RITTER et al. 2015). 

Sendo o Brasil um país com rica biodiversidade, Amorozo (2002) relata que estudos 

acadêmicos têm obtidos avanços no conhecimento de povos tradicionais que detêm esses saberes, 

fruto das interações com os recursos naturais. Nos levantamentos etnobotânicos são registradas 

diversas categorias de uso dos vegetais, à saber: medicinais, alimentícias, ornamentais, 

construção, místicas, etc. (CARNIELLO, 2007; AMARAL & GUARIM, 2007 ROCHA et al. 

2012). No Brasil, a espécie Aeolanthus suaveolens Mart. Ex Spreng. é frequentemente citada para 

fins místicos e/ou religiosos, sendo atribuída a ela diversos nomes populares, entretanto é mais 

conhecida como catinga de mulata (MARTINS et al., 2005; MOURA et al., 2013; 

BITENCOURT et al., 2015; CARMO et al., 2014). Trata-se de uma planta aromática da família 

Lamiaceae, de origem a africana e amplamente cultivada e utilizada no Brasil (MONTEIRO et 

al., 2006). 

A família Lamiaceae é principalmente reconhecida por seus importantes princípios 

ativos, que sintetizados por metabolismos secundários formam substâncias conhecidas como 

alcalóides, flavonóides, cumarinas, saponinas, taninos, óleo essenciais, etc. (CARVALHO, 

2004). Os constituintes químicos que mais se destacam são os óleos essenciais, os quais muitos 
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são agentes antioxidantes, bactericida, atividade fungicida e até mesmo inseticida (LIMA & 

CARDOSO, 2007). 

Assim, este artigo tem como objetivo realizar um levantamento de informações químicas 

e etnofarmacológicas da espécie Aeollanthus suaveolens Mart. Ex Spreng. demonstrando sua 

constituição química e possíveis atividades biológicas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 NATUREZA DA PESQUISA 

 

O presente estudo trata de uma revisão bibliográfica realizando levantamentos 

etnofamacológicos e pesquisas de constituintes químicos presente na A. suaveolens, segundo 

dados bibliográficos. Foram selecionados trabalhos realizados nos domínios fitogeográficos: 

Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Cerrado; em comunidades rurais, comunidades urbanas e 

feiras livres.  

 

2.2 BASES DE DADOS E BUSCA DE TERMOS 

 

As buscas foram realizadas na base de dados Scientific Electronic Library Online 

(SCIELO), utilizando-se os seguintes termos: “Aeollanthus suaveolens atividades químicas” 

“Aeollanthus suaveolens e etnobotânica”. 

 

2.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Os artigos experimentais e blogs deveriam abordar aspectos químicos e 

etnofarmacológicos de A. suaveolens. 

 

2.4 ANÁLISES DOS DADOS 

 

A análise foi efetivada verificando-se as categorias de uso citadas nos diferentes 

trabalhos, locais de ocorrências, constituição química e atividades biológicas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS DE Aeollanthus suaveolens Mart. Ex Spreng.  

 

A Aeolanthus suaveolens é pertencente à família Laminaceae, de origem africana e 

comumente encontrada também no Brasil (MAIA, 2007; MONTEIRO, 2005). É uma erva com 

aproximadamente 40 cm de altura; caule circular e ramificado; folhas pecioladas, revestidas de 

tricomas secretores, com essência aromática, pré-floração valvar; as flores metaclamídeas, 

bissexuadas e trímeras; androceu com estames didínamos, grão de pólen esférico, com carpelo 

dialicarpelar e unilocular; tem ovários ginobásico, súpero, com inflorescência em racemo 

(OLIVEIRA, 2003).  

Nos artigos etnobotânicos em que foram registrados os números de citações observou-se 

quantidades elevadas de uso nas categorias medicinal e/ou mística (Tabela 1).  

Na Tabela 1 encontram-se alguns trabalhos e categorias as quais foram citadas sobre o 

uso da A. suaveolens.  

 

Tabela 1. Estudos etnobotânicos de Aeollanthus suaveollens Mart. Ex Spreng., categorias e número de 

citação de uso. N.R.: Não relatado. 
Trabalhos 

científicos 

Categorias de 

uso/número de citações 

 

Indicação Parte utilizada Forma de 

preparo 

Nomes 

populares e 

Domínio 

fitogeográfico 

 Medicinal Mística     

Silva 

(2002); 

X X Gripes e 

resfriados; 

febre; dores de 

ouvido, de 

cabeça, 

reumáticas, 

menstruais; 

Folhas; Planta 

inteira; Flores 

 

Chá; banho; 

tintura; 

sumo; 

compressa 

Macassá/ 

Amazônia 

19 citações 
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vermes; asma; 

gases; 

problemas no 

coração; tirar 

panemeira e 

quebranto de 

criança; 

repelente, 

picadas de 

insetos, 

inseticida;  

Almeida e 

Albuquer

que 

(2002); 

X - N.R N.R. N.R. Macassá/ 

Caatinga  N. R. 

Martins et 

al. (2005); 

X - Dor de barriga; 

asma; febre 

Folhas Chá Catinga de 

mulata/ 

Amazônia 

N. R. 

Maioli-

Azevedo e 

Fonseca-

Kruel 

(2007) 

X X Banhos de 

descarrego; 

para bem-estar; 

espantar maus 

espíritos e mau 

olhado. 

Folhas e flores Banhos Macaçá/ Mata 

Atlântica 
          N. R. 

Silva e 

Proença 

(2008) 

X X N.R. N.R. N.R. Catinga de 

mulata/ Cerrado 19 citações 

Silva 

(2008) 

X X Inflamações; 

dores de 

cabeça, de 

dente, no 

ouvido, nas 

pernas, e no 

corpo; 

impotência; 

fraqueza; 

N.R. N.R. Macassá/ Mata 

Atlântica 

N. R. 
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Sales et al. 

(2009) 

X - Inalação; 

descongestiona

nte; 

aromatizante. 

N.R. Chá Macassá/ 

Caatinga N. R. 

Silva 

(2012); 

X - Otalgia (dor de 

ouvido) 

Folhas Espremidas Macassá/ 

Caatinga           N. R. 

Moura et 

al. (2013) 

X - N.R. N.R. Chá Catinga de 

mulata/ 

Amazônia 

          N. R. 

Leandro 

(2013); 

X  N.R. N.R. N.R. Macassá/ Mata 

Atlântica           N. R. 

Silva et al. 

(2014) 

X  - N.R. N.R. N.R. Macassá/                         

Caatinga 13 citações 

Arjona et 

al. (ver 

ano) 

X X N.R. N.R. N.R. Macassá/ Mata 

Atlântica           N. R. 

Rocha et 

al. (2014) 

X X N.R. N.R. N.R. Catinga de 

mulata/ 

Amazônia 

34 citações 

Carmo et 

al. (2014) 

X X Pressão; má 

circulação; 

limpeza do 

corpo/alma 

Planta toda Chá; 

decocção; 

banho; 

Catinga de 

mulata/ 

Amazônia 

          N. R. 

Vásquez 

(2014) 

X - Derrame; 

cólica; doença 

do ar; pressão 

alta; gases dor 

de estômago e 

ouvido; 

infecção de 

mulher; 

folha Banho; 

Chá; sumo 

(interno e 

externo) 

Catinga de 

mulata/ 

Amazônia 
          N. R. 

Bitencourt 

et al. 

(2015) 

- X Atrativo Folha Banho Catinga de  

mulata/ 

Amazônia 

 

      

Total             85 

Fonte: Autores (2015). 
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Embora seja relatado nos trabalhos se a planta é utilizada para categoria medicinal ou 

medicinal e ritual, poucos detalham as indicações, parte utilizada e forma de preparo (Tabela 1). 

Martins et al. (2005) a registraram para tratamento de dor de barriga, asma e febre, através do 

chá, feito com as folhas. Silva (2012) reportou para otalgia (dor de ouvido) através da maceração 

de folhas; Vásques (2014) relatou que o banho, chá, sumo (interno e externo) das folhas dessa 

planta servem para tratamentos de derrame, dor no estômago e ouvido e até infecção de mulher. 

Carmo et al (2015) descreve essa planta para categoria medicinal e é utilizada para pressão e má 

circulação, para a categoria mística é utilizada para a “limpeza do corpo/alma”. Maioli-Azevedo e 

Fonseca-Kruel (2007) apenas informam que para a categoria mística, a planta é utilizada para 

banhos, nos quais se utilizam as flores e as folhas; Bitencourt et al (2014), descreve o uso desta 

planta para categoria mística apenas como atrativo ao fazer uso do banho feito pelas folhas da 

mesma.  

Em meio a um país com grande extensão territorial e grande diversidade cultural 

encontram-se nos trabalhos analisados dois nomes populares para a A. suaveolens (Tabela 1). 

Como se observa na tabela 2 em oito trabalhos o nome que foi relatado aos 

pesquisadores foi Catinga de mulata, desses, sete trabalhos possuíram suas áreas de estudos na 

região Norte e apenas um na região Centro-Oeste do país. Entretanto, nos outros trabalhos sendo 

cinco na região Nordeste e três na região sudeste em seus estudos foi repassado o nome popular 

como macassá. Ainda sobre a origem da A. suaveolens, como já foi mencionado, esta é de origem 

africana, e nesse âmbito Ferrão (2012) aborda em seu trabalho que em tempos de colonização a 

aproximação da América Oriental e África Ocidental facilitou o câmbio de plantas, onde já não 

se pensava mais apenas na alimentação dos escravos oriundos da África, mas na população como 

um todo. Acredita-se então que a partir destes momentos na história poderia também ter sido 

introduzida a A. suaveolens em território brasileiro, no entanto, não se tem como confirmar, 

principalmente por não ter se encontrado dados bibliográficos direcionados para a mesma.  

É relevante citar que trabalhos etnobotânicos sempre abordam todos os tipos de vegetais 

para diversas categorias, no entanto, acabam remetendo maior importância a plantas que mais 

foram citadas e assim possuindo maior valor no uso, mas nem sempre há aprofundamento em 

características botânicas, químicas, etc. Estes tipos de trabalho cabem a outros estudiosos para, 
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com essas informações etnobotânicas, se aprofundarem em relação a alguma espécie que lhe 

desperte a curiosidade. 

Catinga-de-mulata é muito utilizada como ritualística, todavia não há registros 

bibliográficos que demostrem com detalhes essas características. Ao realizar uma busca livre na 

internet, são encontrados diversos blogs de cunho religioso/místico que adotam esta planta para 

diversos usos através de banhos, em especial como forma de atrair coisas boas. Isto se confirma 

ao encontramos nos trabalhos etnobotânicos o uso desta sendo citado como uso místico (Tabela 

1), porém não é aprofundada esta relação do místico e as mudanças no psicológico de quem usam 

para atingir tal desejo. 

 

3.2 ASPECTOS QUÍMICOS DE Aeollanthus suaveolens Mart. Ex Spreng. 

 

Muitas são as plantas utilizadas na medicina popular e dessa forma o número de 

pesquisas da A. suaveolens também se faz em grande número. Esses vegetais representam para as 

indústrias uma fonte de riqueza, em especial para a indústria farmacêutica, e assim gera pesquisas 

para a o bem da humanidade além de haver grande movimento econômico mundial 

(SIMIONATTO, 2004). 

Desse modo, os estudos químicos dos vegetais são bastante relevantes para 

confirmações de seus usos na medicina popular ou até mesmo novas descobertas em benefício da 

sociedade.  

Para essa revisão foram encontrados os seguintes estudos: Zoghbi et al. (2003); 

Monteiro et al. (2005); Maia (2007); Lupe (2007); Silva et al. (2008); e Simionatto (2014) 

(Quadro 1). 

 

Quadro 1. Principais constituintes presentes no óleo essencial de Aeollanthus suaveollens Mart. Ex 

Spreng. e atividades biológicas.  

Trabalhos científicos Substâncias majoritárias presentes 

no óleo essencial 

Atividades biológicas 

Zoghbi et al. (2003) N. R. N. R. 

Monteiro et al. (2005) Linalol; transfarneseno; massoilactona Estímulos de polinização; 

ferormônio para determinada 
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espécie de abelhas; 

Maia (2007) Linalol; (E)-β-farneseno; 2-decen-5-

olide; acetato de linalila; δ-decalactona 

Anticonvulsivante (contra a 

epilepsia); atividade 

depressora do SNC; 

Lupe (2007) α-terpineol; (E)-β-farneseno; 

massoilactona; β-selineno; cis-β-

bisaboleno; linalol 

N. R. 

Silva et al. (2008) N. R. Antibacteriana (contra 

Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus) e 

antifúngica (contra cândida 

albicans) 

Simionatto (2014) Linalol; β-fanesenol, massoilactona; Antimicrobiano (S. setubal, B. 

subitilis); Antibacteriana 

(Escherichia coli)e 

antifúngica (Cryptococcus 

neoformans) 

Fonte: Autores (2015). 

 

O trabalho de Zoghbi et al. (2003) apresentou as principais espécies comercializadas, 

seus nomes científicos, usos, procedências, formas de cultivo e os principais componentes dos 

seus óleos essenciais. Em meio a toda sua pesquisa foi descrito sobre a Aeolanthus suaveolens, no 

entanto não há detalhes sobre os componentes de seu óleo essencial. 

Monteiro et al. (2005), além da constituição química do óleo essencial, aborda a 

resolução ótica do linalol como um de seus principais constituintes. Para análise foram coletados 

durantes quatro semanas consecutivas a planta em floração, com cerca de seis meses de idade, 

atingindo cerca de 20-30 cm de altura. Foi obtido um rendimento do óleo essencial entre 0,07-

0,29%, mantendo o mesmo perfil cromatográfico em períodos de floração (durante quatro 

semanas consecutivas) e durante o período não fértil da planta (durante 8 semanas consecutivas). 

Os constituintes químicos presentes no óleo são: linalol, trans-farneseno e massoilactona.  A 
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resolução ótica do linalol demostrou a presença de uma amostra de uma mistura de (I) – e (d) – 

linalol [ (R) - e (S) - linalol (R) - e (S) – linalol, respectivamente]. É relatado que ao ter uma 

inversão de linalol e trans-β-farneseno pela planta em seu período com flores este pode agir como 

estimulante alimentar de alguns tipos de insetos; e cita o linalol [sob a forma S- (+) ] agindo 

como feromônio para atração de macho de determinadas abelhas. E aborda que no período não 

fértil da planta pode se obter maiores teores de linalol a partir do óleo essencial. 

Maia (2007) expõe A. suaveolens utilizada como anticonvulsivante no controle da 

epilepsia. Tem como rendimento do óleo essencial obtido por hidrodestilação de 0,8%. Com os 

constituintes principais: linalol, (E)-β-farneseno, 2-decen-5-olide, acetato de linalila e δ-

decalactona. O linalol (32%) é o princípio ativo, comparando com trabalhos utilizando Aniba 

roseadora Ducke (pau-rosa), possuindo linalol (85%) e que possui atividade depressora do 

sistema nervoso central. 

Lupe (2007) identificou no óleo essencial: α-terpineol, trans-β-farneseno, massoia 

lactona, β-selineno, cis-β-bisaboleno e o linalol; e isolou a substância massoia lactona, por a 

mesma possuir sua importância no aroma e identificou que essa substância é abundante na planta 

fresca, seca e no resíduo da extração do seu óleo essencial. Seus resultados demostram que esta 

planta precisa ser manipulada cuidadosamente por haver devida toxidade. 

Silva et al. (2008) observou atividade antibacteriana e antifúngica dos óleos essenciais 

contra Escherichia coli (Gram-negativa), Staphylococcus aureus (Gram-positiva) e Candida 

albicans.  

Simionatto (2014) relata que os rendimentos médios dos óleos voláteis possuíram: 0,4-

0,5% (de flores nativas); 0,6-0,8% (de folhas nativas); 0,35-0,5% (de flores cultivadas); 0,6-0,8% 

(de folhas cultivadas). Os componentes majoritários do óleo são: linalol, β-farnesenoe 

massoilactona. Para as atividades antimicrobianas examinou-se que a massoilactona é a principal 

responsável pelo potencial antimicrobiano para S. setubal e B. subitilis., nas quantidades de 3.125 

µg e antibacteriana contra a Escherichia coli e antifúngica contra o Cryptococcus neoformans. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A interação que os homens possuem com as plantas, além de gerar benefícios homem-

natureza, permite que pesquisas sejam aplicadas em diversas áreas de estudo.  
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A pesquisa comprovou a importância dos estudos etnobotânicos, os quais nos permitem 

despertar – a partir do saber popular, conhecimentos científicos. Estudos etnobotânicos são 

relevantes para que, posteriormente, haja o aprofundamento acerca das plantas, em especial as 

medicinais, com pesquisas voltadas para o bem da sociedade. Aeolanthus suaveolens mostrou-se 

uma planta com grande importância medicinal e cultural para sociedades estudadas, com 

características químicas peculiares da família Lamiaceae. Apresenta substâncias ativas com 

potencial biológico, principalmente como antimicrobiano. A verificação de tais ações que 

ocorrem com o uso desse vegetal, impulsiona à realização de pesquisas voltadas para o 

isolamento das substâncias curativas com vistas à produção de novos fármacos em favor do bem 

comum.   
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RESUMO 

O uso e o manejo promovem alterações na estrutura do solo o que influencia nas perdas de 

nutrientes e matéria orgânica. O objetivo deste trabalho foi avaliar pelo método de sonificação 

a estabilidade de agregados de um Cambissolo Háplico Tb distrófico típico sob dois usos, 

mata nativa e pastagem degradada e relacioná-la com as perdas de cálcio e potássio desse 

solo. Amostras de 5 g de agregados retiradas das duas áreas foram submetidas a níveis 

crescentes de energia ultrassônica, obtendo-se os índices de desagregação (ID). Logo após, a 

suspensão foi filtrada e feita análise dos teores dos elementos por cromatografia iônica. Foram 

construídas curvas de dispersão para ID, cálcio e potássio em relação aos níveis de energia 

aplicados. A análise estatística consistiu de um delineamento inteiramente casualizado com os 

dados submetidos à análise de variância comparando níveis de energia em um mesmo manejo 

e manejos no mesmo nível de energia, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott. 

O uso que promoveu maior desagregação foi a pastagem degradada. Pela comparação das 

curvas de dispersão a liberação de potássio está relacionada à desagregação do solo. Contudo, 

o comportamento de liberação do cálcio é diferente. Concluiu-se que a desagregação do solo 

acarreta diminuição das suas funções essenciais e liberação de elementos químicos a ele 

adsorvidos. 

Palavras-chave: Sonificação. Desagregação do solo. Liberação de íons. 

Área de interesse: Agronomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

501 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

O uso e manejo do solo afetam diretamente as condições estruturais do mesmo. Perdas 

de solo, água, nutrientes e matéria orgânica também são fortemente influenciadas pelas 

formas de manipulação do solo (HERNANI et al., 1999). 

Assim, diferentes sistemas de manejo resultarão, consequentemente, em diferentes 

condições de preservação da matéria orgânica e do equilíbrio físico do solo, que poderão ser 

favoráveis ou não, à sua conservação e à produtividade das culturas (ROZANE et al., 2010). 

Os elementos químicos adsorvidos no solo podem ser removidos por erosão de duas 

maneiras: carreados juntamente com as partículas sólidas (minerais e orgânicas) ou 

dissolvidos na água do escoamento superficial (GILLES et al., 2009). 

Schaefer et al. (2002), estudando o efeito da chuva, em condições simuladas em 

Argissolo Vermelho-Amarelo, constataram que as perdas de matéria orgânica do solo se 

correlacionaram positivamente e com alta significância com os teores de P, K+, Ca2+ e Mg2+ 

nos sedimentos, indicando que a fração orgânica mobilizada pela erosão foi a principal causa 

da perda de nutrientes. Além disso, a matéria orgânica é um dos principais condicionadores da 

agregação do solo (DUFRANC et al., 2004), influenciando na diminuição de perdas 

denutrientes. 

A energia ultrassônica (sonificação) há muito é utilizada nas pesquisas em ciência do 

solo, com grande número de propósitos. O uso de ultrassom se mostra bastante útil em 

estudos de agregação do solo, por ser considerada uma base conveniente na comparação entre 

trabalhos que relacionam a quebra de agregados sob diferentes condições (SÁ et al., 2002). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar pelo método de sonificação a 

estabilidade de agregados de um Cambissolo Háplico Tb distrófico típico sob dois usos, mata 

nativa e pastagem degradada e relacioná-la com as perdas de cálcio e potássio nesse solo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 DESCRIÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL 

A área estudada está localizada no campus da Universidade Federal de Lavras (UFLA) 

na cidade de Lavras, Minas Gerais, e o solo da mesma foi classificado como Cambissolo 

Háplico Tb distrófico típico (CXbd), com horizonte A moderado e textura argilosa. O solo 

avaliado vem sendo submetido a dois usos: mata nativa (floresta tropical subcaducifólia) e 

pastagem degradada. A caracterização textural e os conteúdos de matéria orgânica do 

Cambissolo em estudo se encontram na Tabela 1. 
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Tabela 1. Caracterização dos horizontes A, Bi e C do solo estudado. 

Horizonte MOS(1) Argila Silte Areia 

 ......%..... .............................g kg-1.......................... 

A 3,0 405 114 481 

Bi 0,9 457 197 346 

C 0,2 195 356 449 

(1) Matéria Orgânica do Solo.  

Fonte: Ribeiro et al. (2009). 

 

2.2 SONIFICAÇÃO 

Para a sonificação foram selecionadas amostras compostas por 5 g de agregados (peso 

seco ao ar). Em seguida, as amostras 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 auxílio de um aparelho marca Qsonica, modelo Q500 operando 

a 20 kHz, durante 0, 5, 15, 30, 45, 60 s, sendo que cada tempo de sonificação corresponde, 

respectivamente às energias específicas aplicadas (EA) de 0,0; 2,13; 6,38; 12,75; 19,13 e 25,5 

J mL-1, calculadas segundo Sá et al. (2000) conforme equação 1:  

EA = Pc * ts/V                            (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 descrita em Sá et al. (2000), ts é o tempo de 

sonificação (s) e v é o volume da suspensão (mL). Salienta-se que o tempo 0 s de sonificação 

consistiu apenas em colocar os agregados no béquer, completar o volume com água destilada 

e passar pela peneira, representando desta forma, a desagregação ocasionada pelo manuseio 

da amostra.  

Após cada sonificação, as amostras foram passadas em peneira de malha de 0,053 mm. 

O material retido nesta peneira (MRP) foi seco em estufa por 24 horas a 105ºC e pesado. Os 

teores de silte + argila (o que passou pela peneira) foram obtidos por diferença: silte + argila = 

amostra original (5 g) - MRP. Este procedimento possibilitou a determinação, em cada nível 

de energia aplicado, do índice de desagregação (ID), obtido pela relação silte + argila dispersa 

(g)/amostra original (g), que representa o efeito da estabilidade de agregados e granulometria 

(SÁET al., 1999). Foram construídas curvas de desagregação, plotando-se no eixo das 

abscissas (X) a energia aplicada, em J mL-1, e no eixo das ordenadas (Y), os índices de 

desagregação, ajustando-se modelos hiperbólicos modificados do tipo Y = X/(a + bX), sendo 

a e b coeficientes específicos para cada manejo do solo.  

2.3 DETERMINAÇÃO DOS ÍONS CÁLCIO E POTÁSSIO 
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A suspensão foi filtrada (filtro 0,45μm) com auxílio de bomba de vácuo e transferidos 

5 mL para viels a fim de ser feita análise por cromatografia iônica. Foram construídas curvas 

de dispersão dos elementos, plotando-se no eixo das abscissas (X) a energia aplicada, em J 

mL-1, e no eixo das ordenadas (Y), os teores dos elementos, ajustando-se modelos 

hiperbólicos modificados igualmente como utilizado para ID. 

2.4 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

A análise estatística consistiu de um delineamento inteiramente casualizado (DIC) 

com seis níveis de energia (0,0; 2,13; 6,38; 12,75; 19,13 e 25,5 J mL-1), dois manejos do solo 

(mata e pastagem degradada) e três repetições. Os dados foram submetidos à análise de 

variância comparando níveis de energia em um mesmo manejo e manejos no mesmo nível de 

energia, ao nível de 5% de probabilidade pelo teste Scott-Knott, utilizando o software Sisvar 

(FERREIRA, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O uso que promoveu maior desagregação do solo foi a pastagem degradada (Figura 

1(a)), o que está coerente com a literatura, pois o manejo altera a qualidade estrutural do solo 

(OLIVEIRA et al., 2012). 

Figura 1. Curvas de desagregação para os dois usos do solo (a). Conteúdos de matéria orgânica em Cambissolo 

sob Mata Nativa e Pastagem degradada (b). 

  
Fonte: Autores (2015). 

A matéria orgânica (MOS) exerce grande influência sobre a estabilidade dos solos 

(CASTRO FILHO et al.,1998; SÁ et al., 2002; WENDLING et al., 2005). Entretanto, não 

houve perda de matéria orgânica pelos diferentes usos (Figura 1(b)), assim essa maior 

susceptibilidade do solo sob pastagem à degradação provavelmente pode ser explicada pela 

qualidade da MOS presente, o que pode estar influenciando na estabilidade dos agregados do 

solo. 

a b 
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Através das curvas de dispersão dos elementos, cálcio e potássio, podemos perceber o 

comportamento destes em relação à desagregação do solo (Figura 2).  

Figura 2. Curvas de dispersão do cálcio para os dois usos do solo (a). Curvas de dispersão do potássio para os 

dois usos do solo (b). 

  
Fonte: Autores (2015). 

Pode-se perceber pelos gráficos (Figura 1(a) e 2(b)) que a liberação de potássio está 

relacionada à desagregação do solo, ou seja, quanto mais degradado o solo estiver maior 

quantidade deste elemento será lixiviado através dos poros que conduzem a solução do solo. 

Porém podemos perceber que o comportamento da curva do cálcio é diferente, possivelmente 

porque a liberação deste elemento deve ser explicada por outro modelo, não o hiperbólico 

modificado. Kaiser et al. (2012), em seus estudos com agregados de Luvissolo Háplico, 

Neossolo Regolítico e Cambissolo Háplico, verificaram um aumento nas concentrações de 

Ca2+ na suspensão água/agregado com o aumento dos níveis de energia ultrassônica aplicados. 

Íons como potássio e sódio têm grande raio hidratado, maior que o do cálcio e 

magnésio, o que significa que ao ficar no meio das argilas, mantêm estas mais dispersas. 

Assim, potássio e sódio estão fracamente ligados às argilas e tendem a liberar do solo mais 

facilmente (BURACK et al., 2011). Além disso, o arranjo de agregados condiciona a estrutura 

e consequentemente a porosidade de um solo (FAGERIA; STONE, 2006) que conduz solução 

do solo formada por água e íons, o que afeta diretamente a lixiviação dos cátions. 

Os resultados aqui encontrados concordam com Silva et al. (2005), que estudando o 

efeito da chuva nas perdas de nutrientes em um CambissoloHáplico distrófico típico (CXbd), 

encontraram a seguinte tendência: K+> Ca2+> P > Mg2+. 

 

 

 

 

a b 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

505 

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

ISSN 2316-7637 

 

4. CONCLUSÕES 

A desagregação do solo compromete a qualidade do mesmo, acarretando perdas de 

suas funções essenciais e liberação de elementos o que consequentemente afeta a qualidade 

dos ambientes subsequentes, a exemplo dos recursos hídricos.  
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RESUMO 

 

A caracterização dos aspectos tecnológicos da pesca artesanal desenvolvida no município de 

Viseu (PA) foi realizada através de 20 entrevistas semiestruturadas com os pescadores da 

região. Os pescadores utilizavam cinco petrechos de pesca, adquiridos no comércio local ou 

confeccionados pelos próprios usuários, a saber: rede de emalhe, cujos tamanhos variaram 

entre 200 e 8.000 metros e com sete diferentes tipos de malhas; espinhel com 100 a 1.000 

anzóis de seis diferentes numerações; tarrafa com tamanho ente 12 e 18 palmos e malhas de 

18 a 20 mm; linha de mão com um único anzol apenas; e curral de pesca. Os pescadores 

informaram a captura de cerca de 30 espécies-alvo, com destaque para bandeirado (Bagre 

bagre) pescada gó (Macrodon ancylodon), pescada amarela (Cynoscion acoupa), corvina 

(Cynoscion spp.) e peixe pedra (Genyatremus luteus), com capturas ao longo de todo o ano na 

região. Quatro diferentes tipos de embarcações foram utilizadas: montaria, canoa, canoa 

motorizada e barco de pequeno porte. O tempo médio para se deslocar aos pesqueiros foi de 

1,78 horas, onde permaneciam pescando entre 5 horas e 20 dias. A frequência média de 

viagens foi 6,6 vezes ao mês. Em relação ao esforço de pesca, foi percebido o aumento dos 

petrechos de pesca e mudança de alguns pesqueiros para a captura do pescado, isso porque 

foram percebidas diminuições tanto dos cardumes, quanto dos animais capturados. Dessa 

forma, medidas de manejo devem ser adotadas junto a comunidade deforma a se tornar a 

atividade sustentável no município. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Artes de pesca. Petrechos pesqueiros.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Pesca e Aquicultura. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

508 

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

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

 A pesca é de grande importância para o desenvolvimento social e econômico da região 

Amazônica devido à riqueza de espécies exploradas, pela quantidade de pescado capturado e 

pela dependência da população com essa atividade (BARTHEM; FABRÉ, 2003; RUFFINO et 

al., 2005, 2006). 

 O litoral dessa região compreende as linhas de costa dos estados do Amapá e Pará, 

sendo uma região de intensa produtividade biológica devido à grande quantidade de matéria 

orgânica e sedimentos oriundos das extensas áreas de manguezais e das planícies inundáveis 

pelo Rio Amazonas e Rio Pará (ISAAC, 2006), que proporcionam um ambiente muito 

propício ao desenvolvimento da atividade de pesca nesse litoral, a qual contribui para 16,22% 

do volume total de pescado de origem estuarina e marinha do país (IBAMA, 2008). 

 As pescarias desembarcadas na região Amazônica provêm de duas categorias bem 

distintas: a pesca industrial e a pesca artesanal (BARTHEM et al., 1997). A pesca artesanal 

detém características bastante variadas, no que se refere ao comprimento das embarcações, 

capacidade de carga, local de explotação dos estoques. Esta modalidade é praticada por 

pescadores que possuem embarcações com casco de madeira e possuem caixa de gelo 

apropriada para resfriar e conservar o pescado. Muito comum a utilização de tecnologia 

simples de capturas, sendo o destino na produção a subsistência familiar e/ou o mercado local 

(ESPÍRITO SANTO, 2002). 

 Essa mesma realidade é vivencia pelos pescadores do estado do Pará, os quais 

adquirem seus petrechos de pesca no comércio local ou são confeccionados pelos próprios 

pescadores. As artes de pesca utilizadas são relativamente simples, com o uso frequente de 

redes, tarrafas, linha de mão, espinheis e matapi, com a utilização de embarcações de pequeno 

a médio porte, movida a remo, velas e/ou motores de baixa propulsão (SANTOS, 2005; 

SILVA et al., 2007; BRITO; VIANA, 2011; BRITO; COSTA, 2014; BRITO et al., 2015). 

Com a finalidade de contribuir com informações sobre a pesca realizada no litoral 

estado do Pará, o presente estudo pretende realizar uma caracterização tecnológica da 

atividade de pesca desenvolvida no município de Viseu, localizado no nordeste do estado, 

distante cerca de 307 km da capital. Essas informações serão de grande importância no que se 

refere ao manejo pesqueiro, bem como para conservação da ictiofauna local. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O litoral do estado do Pará é formado por uma linha de 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). 

 
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 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

510 

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

ISSN 2316-7637 

 

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 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 dando ciência de que foram totalmente esclarecidos quanto à 

pesquisa e que autorizavam sua participação nela. 

No roteiro de entrevistas foram obtidas informações sobre os aspectos sócio-

econômicos dos atores envolvidos com a atividade de pesca artesanal, compreendendo 

questões referentes a descrição das artes de pesca utilizadas, espécies capturadas, período de 

captura, tipo de embarcação utilizada, tempo deslocamento até o pesqueiro,  tempo de 

autonomia pescando, frequência de viagem, locais de pesca, produção por viagem, renda por 

viagem, destino do pescado capturado e informações sobre o esforço de pesca. As perguntas 

contidas no roteiro de entrevista foram formuladas de acordo com os objetivos do estudo, em 

conformidade com os dados levantados na literatura (SCHALLENBERGER, 2010; BRITO; 

VIANA, 2011; BRITO; COSTA, 2014; BRITO 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  

Os pescadores do município de Viseu utilizavam cinco artes de pesca. Os petrechos de 

pesca foram adquiridos no comércio local por 65,0% deles, enquanto 30,0% dos entrevistados 

confeccionavam seus próprios petrechos pesqueiros e, um único pescador afirmou que 

dependendo do petrecho poderia comprar ou ele próprio confeccionar (Figura 2). 
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Figura 2 – Confecção de redes e petrechos de pesca utilizados pelos pescadores entrevistados. 

   
Fonte: Autores (2015). 

A rede de emalhe foi utilizada por 95,0% dos pescadores, cujos tamanhos variaram 

entre 200 e 8.000 m (média 1.672,22 ± 2.152,65 m) e com sete diferentes tipos de malhas 

variando de 18 a 60 mm (Tabela 1). Esse petrecho pesqueiro também foi o mais utilizado 

pelos pescadores do município São João de Pirabas (PA) cujos tamanhos variaram de 50 a 

10.000 m (média: 5.238,80 ± 3.172,36 m) e com cinco tipos de malhas, variando de 20 a 70 

mm (BRITO et al., 2015). Arte de pesca também muito comum entre os pescadores nos 

municípios de Soure (PA), Maracanã (PA) e Colares (PA), no entanto, os tamanhos das redes 

utilizadas foram entre 35 e 5.000 m (rede média: 1.193,5 m) com malhas entre 20 e 70 mm 

(Brito; Viana, 2011).  

O espinhel foi o segundo artefato pesqueiro mais utilizado pelos pescadores de Viseu 

(30,0%). A quantidade de anzóis variou entre 100 e 1.000 (média 358,33 ± 332,29 anzóis), 

com seis diferentes numerações, variando entre 7 e 12 (Tabela 1). Esse artefato constituído 

por uma linha mestra de onde partem as linhas secundárias dos anzóis, podendo ser sustentado 

na superfície por bóias e, ao fundo, por pesos. Essa arte de pesca também tem sido utilizada 

por pescadores de São João de Pirabas (PA), sendo a quantidade de anzóis utilizada entre 

1.500 e 2.000 anzóis, de numeração 7, 8, 9, 10 e 13 (BRITO et al., 2015). Os pescadores do 

município de Vigia (PA) também utilizam espinhéis demersais com o uso de 700 a 1.500 

anzóis de numeração 4 a 7 para a captura da gurijuba, bem como também utilizavam 60 a 

4.000 anzóis de numeração 8 a 10 para a captura do bandeirado (MOURÃO et al., 2007). 

A tarrafa foi usada por 20,0% dos entrevistados, apresentando tamanho ente 12 e 18 

palmos e malhas de 18 a 20 mm (Tabela 1). A tarrafa é um tipo de rede de pesca, no entanto, 

apresenta uma forma cônica quando pendurada e, quando lançada na água, adquire a forma de 

uma grande “saia-rodada” que se fecha sobre o pescado, capturando-o devido a rede ser 

chumbada em sua extremidade. Esse artefato pesqueiro também tem sido utilizado por 

pescadores de São João de Pirabas (PA), cujo tamanho seria de 7 m de comprimento e 

apresentavam malhas de 20 e 30 mm (BRITO et al, 2015). As tarrafas utilizadas por 
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comunidades rurais do nordeste paraense variaram de 8 a 22 palmos e com malhas ente 20 e 

35 mm (BRITO; COSTA, 2014). 

Um único pescador também pescava com linha e anzol (5,0%), possuía três linhas de 

pesca cada uma com um único anzol apenas de numeração 9 (Tabela 1). Essa arte de pesca foi 

muito comum em comunidades rurais do nordeste paraense, cuja quantidade de anzóis por 

linha podia variar entre 1 a 7, sendo utilizados anzóis de diferentes numerações, entre 5 a 18 

(BRITO; COSTA, 2014). A linha de mão foi o segundo artefato pesqueiro mais utilizado 

pescadores de São João de Pirabas (PA), tendo cada linha de 2 a 5 anzóis de numeração 3 e 4 

(BRITO et al., 2015).  

Três pescadores (15,0%) detinham currais de pesca, dos quais um possuía dois currais 

e os demais, três (Tabela 1). 

Tabela 1 – Frequências numérica e relativa e, características dos petrechos de pesca utilizados. 

Artefato de 

pesca 

Freq. 

Numérica 

(n) 

Freq. 

Relativa 

(%) 

Tamanho da malha 

ou numeração do 

anzol 

Tamanho da rede 

ou quantidade de 

anzóis 

Rede de 

emalhe 
19 95,0% 

200, 400, 500, 600, 

700, 800, 1.000, 1.200, 

1.600, 2.000, 4.000, 

6.000, 8.000 metros 

18, 30, 35, 40, 45, 

50 e 60 mm 

Tarrafa 04 20,0% 12, 14, 18 palmos 18 e 20 mm 

Linha de mão 01 05,0% 9 1 

Espinhel 06 30,0% 7, 8, 9, 10, 11, 12 
100, 150, 200, 300, 

400 e 1000 

Curral 03 15,0% - - 

Fonte: Autores (2015). 

Os pescadores informaram que capturavam cerca de 30 espécies-alvo, com destaque 

para bandeirado (Bagre bagre Linnaeus, 1766) (75,0%), pescada gó (Macrodon ancylodon 

Bloch e Schneider, 1801) (50,0%), corvina (Cynoscion spp.) (45,0%), pescada amarela 

(Cynoscion acoupa Lacepéde 1802) (30,0%), peixe pedra (Genyatremus luteus Bloch, 1790) 

(25,0%), pescada (Cynoscion spp.) (20,0%), sardinha (15,0%), camarão (15,0%), raia 

(15,0%), sarda (15,0%), bagre (Família Arridae) (15,0%), tainha (Mugil spp.) (10,0%), 

camurim (10,0%), cangatá (10,0%), gurijuba (Sciades parkeri Traill, 1832) (10,0%). 

A captura do pescado ocorreu durante o ano todo, conforme mencionado por 50,0% 

dos entrevistados, pois necessitavam do alimento e renda para se manter, enquanto para 

40,0% o melhor período de captura seria o período menos chuvoso da região devido o mar 

está mais calmo e mais propício ao desenvolvimento da pesca e, para 5,0% dos pescadores a 

época mais propícia seria período chuvoso e para 5,0% o período de transição por 

apresentarem mais peixes. 
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Os pescadores utilizavam quatro diferentes tipos de embarcações para alcançarem os 

pesqueiros, a saber: montaria (20,0%), embarcação de casco de madeira e de pequeno porte 

movida a remo; canoa (25,0%), embarcação movida a vela ou a remo e vela, sem convés ou 

com convés semifechado; canoa motorizada (55,0%) como embarcação movida a motor ou 

motor e vela, com ou sem convés e com comprimento inferior a 8 metros; barco de pequeno 

porte (5,0%) como embarcação movida a motor ou motor e vela, com casco de madeira, 

convés fechado ou semifechado, com comprimento entre 8 e 11,99 metros (Figura 3). Essas 

classificações foram adotadas por Brito et al. (2002). 

Figura 3 – Tipos de embarcações utilizadas pelos pescadores do município de Viseu (PA). 

   
Fonte: Autores (2015). 

O tempo gasto para se deslocar aos pesqueiros variou entre 30 minutos e 4 horas 

(média 1,78 ± 0,88 horas), onde os pescadores permaneciam pescando entre 5 horas e 20 dias 

(média 6,45 ± 5,89 dias). A frequência de viagem variou entre uma e vinte e oito vezes ao 

mês (média de 6,60 ± 7,90 vezes ao mês). Isso demonstra que pescadores desenvolviam a 

captura do pescado, tanto em pesqueiros relativamente próximos a comunidade, por isso 

pescavam diariamente, permanecendo no local cerca de uma maré semidiurna; enquanto 

outros se deslocavam para pesqueiros mais afastados da comunidade, permanecendo nesses 

locais por vários dias, o que acarretaria uma frequência de viagem mensal bem menor. 

Foram identificados oito diferentes locais de pesca pelos entrevistados, sendo eles o 

Rio Gurupí, principal local de pesca (60,0%), seguido do pesqueiro Sardinha (15,0%), 

Jabutitiua (10,0%), Praia do Jatium (10,0%), Praia do Bate Vento (5,0%), Praia do Lençol 

(5,0%), Praia do Apeú (5,0%) e Praia da Pedra (5,0%), podendo um mesmo pescador realizar 

sua atividade e mais de pesqueiro.  

A produção por viagem variou entre 15 e 500 kg (média de 126,05 ± 137,71 kg por 

viagem). Levando em consideração que a média de viagens mensal seria de 6,6 vezes, poderia 

ser estimada uma produção mensal média de 831,95 kg por pescador. De acordo com os 

entrevistados nos locais de pesca havia entre 100 a 10.000 pescadores (média de 2.321,83 ± 

3.119,94 pescadores), podendo ser estimada uma produção mensal de pescado para região de 

1.931,65 toneladas de pescado por mês. 
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A renda gerada por viagem por pescador variou entre R$ 40,00 e R$ 1.800,00 (média 

R$ 290,25 ± 288,83 por viagem para cada pescador). Como a frequência mensal da pescaria 

seria de 6,6 vezes ao mês, a renda mensal média para cada pescador seria estimada em R$ 

1.915,65. 

O pescado captura por 40,0% dos pescadores se destinava ao repasse para 

atravessadores, 55,0% afirmaram retirar parte do pescado para sua subsistência e o restante 

era repassado aos atravessadores, apenas um único pescador afirmar comercializar na região 

seu próprio pescado. 

Todos os entrevistados informaram que o número de pescadores na região tem 

aumentado, pois o ofício da pesca trata-se de uma fonte de trabalho e renda para a 

comunidade, pois haveria pouca oportunidade de emprego na região; seria a profissão 

predominante e fonte de subsistência da população; e devido o surgimento da colônia e 

associação de pescadores que proporcionaram o cadastro do pescador e o pagamento do 

seguro defeso. 

Em relação ao esforço de pesca, 95,0% dos entrevistados afirmaram que tiveram que 

ampliar o tamanho das redes ou espinheis para poder capturar o pescado na região, pois com o 

aumento do número de pescadores, o pescado tem se tornado cada vez mais escasso. Além, 

para 40,0% dos pescadores o pescado tem diminuído de tamanho, por conta da pesca 

predatória, desrespeito ao período de defeso e captura de pescado ainda filhote. Para 60,0% 

dos pescadores, houve a necessidade de terem que se deslocar para pesqueiros mais afastados 

para poder garantir a captura de pescado para o sustento da família. Fato esse que demonstra 

uma falta de controle e fiscalização da atividade de pesca, ocasionando um aumento do 

esforço de pesca, que poderá comprometer futuramente os estoques pesqueiros na região. 

Dessa forma, medidas de manejo junto a comunidade podem ser adotadas de forma a tornar a 

atividade sustentável no município. 

4. CONCLUSÕES  

O ofício da pesca no município de Viseu (PA) é de grande importância para a região, 

sendo uma fonte de renda familiar e de subsistência. Cinco diferentes artes de pesca (rede de 

emalhe, espinhel, tarrafa, linha de mão e curral) foram utilizadas pela população local para a 

captura de até 30 espécies-alvo. Petrechos esses confeccionados pelos próprios usuários ou 

adquiridos no comércio local. Medidas de manejo devem ser adotadas na comunidade de 

forma a se garantir a reposição dos estoques pesqueiros e a sustentabilidade dessa atividade. 

Sendo de fundamental importância o envolvimento dos pescadores, da colônia e da associação 
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de pescadores do município nas tomadas de decisões sobre o melhor sistema de manejo que 

possa se adequar a realidade da região, de forma que os próprios pescadores possam fiscalizar 

e ordenar o processo de manejo, juntamente com os órgãos públicos competentes. 
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RESUMO 

Os insetos da ordem orthoptera são considerados pragas devido ao hábito herbívoro que 

podem destruir grandes áreas de plantios, causando muitas vezes prejuízos econômicos. 

Objetivou-se nesse trabalho identificar a diversidade de famílias de ortópteros associados a 

plantios de mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King). A pesquisa foi realizada em 

período chuvoso em área comercial situada no Município de Aurora do Pará, pertence à 

empresa Tramontina Belém S.A. A coleta dos orthopteros foi através de armadilhas do tipo 

pitfall enterradas até ao nível do solo, as quais permaneceram no campo por 48h em três áreas 

distintas: Área de Monocultivo de Swietenia macrophylla King; Área de sistema agroflorestal 

de S. macrophylla com outras meliáceas como Khaya ivorensis A. Chev, Azadirachta indica 

A. Juss e Toona ciliata M. Roemer; e Área de Floresta Sucessional enriquecida com S. 

macrophylla. Os indivíduos coletados foram identificados até família através de chaves 

taxonômicas. Na análise a diversidade de famílias foi calculada pelo índice de Shannon-

Wienner através do programa estatístico BioEstat 5.0. Foram identificados 930 orthopteros 

distribuídos em quatro Famílias: Acrididae, Anostostamatidae, Gryllidae e Gryllotalpidae 

representando 2%; 0,4%; 97,5% e 0,1% abundância do total de indivíduos, respectivamente. 

Nas áreas de Monocultivo e Floresta Sucessional foram capturados ortópteros somente das 

famílias Gryllidae e Acrididae, apresentando os menores índices encontrados foram 0,44 e 

0,45, respectivamente. O sistema agroflorestal foi o que apresentou o maior índice de 

equitabilidade, 0,52, pois foram encontradas as seguintes famílias Gryllidae, Acrididae, 

Anostostomatidae e Gryllotalpidae. Conclui-se que o sistema agroflorestal, por ser um 

sistema mais em equilíbrio e possuir somente plantas de meliáceas adultas foi o que 

apresentou a maior diversidade de famílias, e a família Gryllidae foi a mais presente nos 

sistemas com mogno brasileiro. 

Palavras-chave: Mogno brasileiro. Insetos. Diversidade 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os insetos são artrópodes, caracterizados por possuírem o corpo dividido em três 

regiões distintas: a cabeça, o tórax e o abdome, além de possuírem três pares de apêndices 

locomotores torácicos, as pernas, e dois, um ou nenhum par de asas, no tórax, quando adultos. 

Na cabeça, apresentam um par de antenas, um par de olhos compostos e olhos simples, bem 

como um aparelho bucal com modificações que os adaptam a diversos padrões alimentares. O 

abdome possui um gonóporo, raramente dois, na posição posterior, e é desprovido de 

apêndices locomotores. Os apêndices, quando presentes, estão localizados no ápice do 

abdome, e consistem de estruturas sensoriais e relacionadas com a reprodução (FUJIHARA et 

al., 2011). 

Cerca de 20 mil espécies da ordem Orthoptera são conhecidas em todas as partes do 

mundo, principalmente nos trópicos. A família mais numerosa dessa ordem é a Acrididae, 

com aproximadamente 10 mil espécies conforme Buzzi e Miyazaki (1999), a qual 

compreende os gafanhotos que são insetos fitófagos e podem causar grandes desfolhamentos 

à agricultura e a florestas. 

Os orthopteros diferenciam-se das demais ordens da classe insecta por apresentarem o 

terceiro par de pernas adaptadas para saltar (tipo saltatórias). Essa adaptação tornou as pernas 

posteriores alongadas, com maior desenvolvimento do fêmur em relação às demais. Possuem 

aparelho bucal do tipo mastigador; quatro pares de asas (quando presentes), sendo as 

anteriores denominadas de tégminas; pronoto bem desenvolvido e órgãos auditivos 

(tímpanos) localizados no abdome (gafanhotos) ou nas tíbias anteriores (COSTA LIMA, 

1938, RENTZ, 2000). 

Existem cerca de 5000 espécies de ortópteros, entretanto, vivem um paradoxo: 

enquanto algumas poucas espécies com status de praga são extensivamente estudadas, a fauna 

em geral é pouco conhecida, isto se torna evidente ao se analisar a fauna da região 

Neotropical, que apresenta a maior diversidade (ROWELL, 1998; EADES; OTTE, 2008). 

O mogno-brasileiro (Swietenia macrophylla King) pertence à família Meliacea, é uma 

planta heliófila que atinge alturas de até 70 m e 3,5 m de diâmetro à altura do peito 

(CARVALHO, 2007). Há interesse de manejá-la em decorrência de seu elevado valor no 

mercado madeireiro (GROGAN et al, 2002; SILVA et al., 2013), fato que estimula a inclusão 

da espécie em programas de reflorestamento e sistemas agroflorestais (VIEIRA, 2007). O 
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estímulo à sua exploração ilegal ocorre, principalmente, pela grande aceitação no mercado 

devido ao fato de a sua madeira possuir elevada qualidade. 

O mogno-brasileiro ocorre em circunstâncias naturais, a exemplo das florestas nativas 

do Pará – Amazônia oriental – e não se verificam limitações no seu crescimento quando em 

função da fertilidade do solo (NORGHAUER et al, 2008); entretanto, quando as florestas são 

plantadas em larga escala a maior limitação são as pragas (OHASHI et al., 2002, 2008; 

WALLAU et al., 2008). 

A maioria dos taques que ocorrem em espécies florestais, como o Mogno brasileiro, é 

na fase de muda, onde está sujeita á vários danos, principalmente ocasionados por 

orthopteros, como paquinhas (cortam o caule ou se alimentam das raízes das mudas e formam 

galerias subterrâneas, prejudicam a germinação das sementes ou o desenvolvimento das 

mudas) e grilos (cortam as folhas e o caule e danificam o sistema radicular das mudas) 

(TEIXEIRA, BIANCHETTI, 1999). 

Alguns orthopteros são considerados pragas devido ao hábito migratório de algumas 

espécies, como da família Acrididae, cujas agregações formam as "nuvens de gafanhotos", 

compostas por milhares de indivíduos e que, por seu hábito herbívoro, destroem as plantações 

que encontram, causando grandes prejuízos econômicos (MIRANDA et al., 1996). Objetivou-

se nesse trabalho identificar a diversidade de famílias e a abundância de orthopteros 

associados a plantios de mogno brasileiro (Swietenia macrophylla King). 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada no Município de Aurora do Pará, Nordeste do Estado do Pará, 

pertence à empresa Tramontina Belém S.A. O campo experimental fica localizado, no km 60 

da Br 010 entre as coordenadas de 2°10’00” latitude Sul e longitude 47°32’00” w, distante a 

210 Km da capital Belém. 

A coleta dos orthopteros ocorreu no período chuvoso de 2015. Foram implantadas 

armadilhas do tipo pitfall que consistiu de um recipiente de plástico de 500 ml, contendo 

mistura de álcool 70% e gotas de detergente, enterrada ao nível do solo (Figura 1) para 

facilitar a queda dos insetos. Permaneceram no campo por 48 h, em três áreas distintas: Área 

de Monocultivo de Mogno brasileiro (S. macrophylla King); Área de sistema agroflorestal de 

S. macrophylla, com Mogno africano (K. ivorensis A. Chev), Nim (A. indica A. Juss) e Cedro 

australiano (T. ciliata M. Roemer); e Área de Floresta Sucessional enriquecida com S. 

macrophylla.  
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Figura 1 - Armadilha do tipo “pitfall” enterrada no solo para captura de orthopteros associados 

a plantios de S. macrophylla King. 

 

Fonte: Autores (2015). 

Os orthopteros coletados foram transportados para o Laboratório de Entomologia 

Agrícola da Universidade Federal Rural da Amazônia e identificados ao nível de família 

(Figura 2) no Laboratório de Entomologia Agrícola da Universidade Federal Rural da 

Amazônia. Para análise de diversidade de famílias foi utilizado o índice de Shannon-Wienner 

através do programa estatístico BioEstat 5.0. 

Figura 2. Orthopteros coletados em armadilha do tipo “pitfall” em plantios de S. 

macrophylla King. a) Famíla Acrididae b) Família Gryllotalpidae c) Família Gryllidae. 

  

 
Fonte: Autores (2015). 
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c) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na área de Monocultivo de S. macrophylla foram capturados 513 ortópteros 

pertencentes à família Gryllidae (508) e Acrididae (5) e esta área apresentou o menor índice 

de equitabilidade (0,44). Na área do sistema agroflorestal de S. macrophylla, K. ivorensis, A. 

indica e T. ciliata foram capturados 253 indivíduos, sendo a família Gryllidae (236), 

Acrididae (12), Anostostomatidae (4) e Gryllotalpidae (1) apresentando o maior índice de 

equitabilidade (0,52). E na área de Floresta Sucessional enriquecida com S. macrophylla 

foram coletados 164 ortópteros distribuídos em duas famílias Acrididae (2) e Gryllidae (162) 

com índice de equitabilidade (0,45). A tabela 1 demonstra as porcentagens dos indivíduos 

capturados da ordem orthoptera nas áreas de plantios com o mogno brasileiro. 

Tabela 1. Distribuição em porcentagem da abundância de indivíduos das famílias de 

orthopteros coletados em áreas de plantios de mogno brasileiro S. macrophylla. 
 

Famílias 

Período Chuvoso  

Nº de Indivíduos % 

Acrididae 19 2,0 

Anostostomatidae 4 0,4 

Gryllidae 906 97,5 

Gryllotalpidae 1 0,1 

Total 930 100,0 

  Fonte: Autores (2015). 

Observou-se que as famílias Acrididae, Anostostomatidae e Gryllotalpidae foram as 

que apresentaram menor abundância, representando 2,0%, 0,4% e 0,1% do total de 

indivíduos, respectivamente. Isso pode ser explicado devido os insetos estarem sujeitos a 

fatores da natureza e desse modo, fatores ambientais, como os períodos secos e chuvosos, são 

relevantes para o seu desenvolvimento ou para o desfavorecimento de uma determinada 

espécie (RODRIGUES, 2004). 

Observou-se também que a família Gryllidae foi a que apresentou maior abundância 

nas áreas, expressando 97,5% do total de indivíduos. Segundo Moreira e Aragão (2009) o 

ciclo de vida dos ortópteros da família Gryllidae é anual, porém em determinadas condições 

pode ocorrer mais de uma geração por ano o que pode explicar a abundância desses 

indivíduos nesse experimento. 

4. CONCLUSÕES 

A diversidade de orthopteros encontrada em áreas de plantios de mogno brasileiro S. 

macrophylla é representado pelas famílias Gryllidae, Acrididae, Anostostomatidae e 

Gryllotalpidae, e por ter sido as coletas no período chuvoso a família mais abundante foi a 

Gryllidae. 
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RESUMO 

 

A caracterização e classificação dos solos é uma forma poder prever os seus comportamentos, 

mecânico e hidráulico, em obras de engenharia, mineração e meio ambiente, conhecendo-se, 

ao mesmo tempo, as suas formas de ocorrência e a geometria das camadas nos locais em 

estudo. Os atributos do solo sob uso agrícola são, normalmente, influenciados pelo manejo 

das culturas, de tal modo que o controle pouco intensivo da vegetação espontânea favorece o 

crescimento e desenvolvimento de capoeiras, que, caso manejadas adequadamente, podem ser 

benéficas para a recuperação e manutenção da fertilidade dos solos, sobretudo nas regiões 

tropicais. O presente trabalho tem como objetivo análise granulométrica do solo do Parque 

Gunma, que consiste na determinação da distribuição do tamanho das partículas em classes 

denominadas de areia, silte e argila, identificação do seu tipo textural e análise estatística do 

solo. Foram demarcadas seis áreas aleatórias de 1m², sendo retirada 3 amostras de solo de 

cada área, posteriormente realizou-se na Embrapa Amazônia Oriental, os processos físico-

químicos para determinação e quantificação dos componentes do solo.Na visita técnica 

obtiveram-se 18 amostras de solo com 300g cada, após a análise estatística, feita com o 

auxílio do Microsoft Excel 2010,verificou-se que o solo apresenta desvio padrão de 2,59 para 

areia, 2,88 para o silte e 3,03 para argila, sendo considerado solo uniforme. A partir da média 

deareia, silte e argila, respectivamente 71,9%, 14,0% e 14,1%, foi possível concluir que o solo 

da floresta do Gunma é franco arenoso, dessa forma contém mais areia do que partículas de 

silte ou de argila, meio ideal para plantas que requerem drenagem extra. 

 

Palavras-chave: Classificação. Granulometria. Solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

A caracterização e classificação dos solos é uma forma poder prever os seus 

comportamentos, mecânico e hidráulico, em obras de engenharia, mineração e meio ambiente, 

conhecendo-se, ao mesmo tempo, as suas formas de ocorrência e a geometria das camadas 

nos locais em estudo. Na classificação granulométrica os solos são agrupados de acordo com 

a textura, ou seja, o tamanho das partículas, é uma classificação limitada, pois, o 

comportamento dos solos não depende apenas da granulometria. No entanto, é uma 

informação essencial para descrições dos solos, principalmente para solos grossos, por isto, 

ainda muito utilizada (PASTORE; FONTES, 2013). 

A estabilidade dos agregados do solo pode ser resultado da ação de união mecânica 

por células e hifas dos organismos, dos efeitos cimentantes dos produtos derivados da síntese 

microbiana ou da ação estabilizadora dos produtos de decomposição. A agregação do solo 

pode sofrer alterações permanentes ou temporárias, demonstrando variação cíclica provocada 

por práticas de manejo de solo e culturas (WOHLENBERG et al., 2004). 

Os atributos do solo sob o uso agrícola são, normalmente, influenciados pelo manejo 

das culturas. O controle pouco intensivo da vegetação espontânea favorece o crescimento e 

desenvolvimento de capoeiras, que, caso manejadas adequadamente, podem ser benéficas 

para a recuperação e manutenção da fertilidade dos solos, sobretudo nas regiões tropicais 

(MENEZES et al., 2008). 

A qualidade física do solo pode ser avaliada por meio de indicadores relacionados à 

forma (densidade e a porosidade do solo), ou ainda pela estabilidade estrutural (estabilidade 

de agregados), onde o principal indicador físico desta qualidade concentra-se na textura ou 

granulometria do solo, composta pelas frações de areia, silte e argila. Para fins de interesse 

agronômico, a granulometria expressa as proporções relativas das diferentes partículas 

minerais menores que 2 mm agrupadas por classe de frações granulométricas, após a 

destruição dos agregados (COELHO, 2009). 

A região metropolitana de Belém abrange além da capital paraense os municípios de 

Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara do Pará. Embora componham uma das 

áreas mais afetadas pela presença humana na Amazônia, estes ainda apresentam 

remanescentes florestais preservados. Uma dessas áreas compreende o Parque Ecológico do 

Gunma (PEG), localizado no município de Santa Bárbara do Pará, e cuja flora fanerogâmica é 

bem conhecida, sendo constituída por espécies de alto valor conservacionista, paisagístico, 

biológico e econômico (COSTA; PIETROBOM, 2010). 
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O presente trabalho tem como objetivo classificar o solo da floresta do Parque 

Ecológico do Gunma (PEG), que está localizado no município de Santa Bárbara do Pará, 

consiste na determinação da distribuição do tamanho das partículas em classes denominadas 

de areia, silte e argila, identificação do seu tipo textural e análise estatística do solo. Trata-se 

de análises de extrema importância para a identificação das propriedades físicas de solo, e 

também com aplicações práticas nos estudos de drenagem, erosão, adsorção de nutrientes e 

pesticidas (KUNZ et al., 2010). 

Para isso foi coletado amostras do solo do PEG, sendo a prática em questão a análise 

textural do solo. Nesse sentido, a composição granulométrica exerce papel importante na 

estrutura das comunidades, bem como na determinação de possíveis alterações antrópicas 

responsáveis pelo assoreamento e modificações na natureza (FRANÇA; MORENO; 

CALLISTO, 2006). 

 

2. METODOLOGIA 

O Parque Ecológico do Gunma (PEG) está localizado no município de Santa Bárbara 

do Pará, região metropolitana de Belém (RM-Belém), nordeste do estado do Pará (Fig. 1a-c). 

Possui cerca de 540 ha (01°13’00,86”S-48°17’41,18”W), com acesso no km 18 da Rodovia 

PA-391, sentido Belém–Ilha de Mosqueiro, sendo gerenciado pela Associação Gunma 

Kenjin-Kai do norte do Brasil (COSTA; PIETROBOM, 2010). 

Quanto à hidrologia, o PEG apresenta ao sul o igarapé Tracuateua e ao nordeste o 

igarapé Tauriê (Fig. 1c), os quais formam os ambientes de várzea e de igapó ocorrentes na 

área. A região apresenta clima do tipo Afi – tropical úmido (classificação de Köeppen), 

temperatura média anual em torno de 26°C, com mínima de 22°C e máxima de 31°C, e 

precipitação pluviométrica anual variando de 2500 a 3000 mm, com umidade relativa do ar 

atingindo cerca de 85% (COSTA; PIETROBOM, 2010). 

Foi realizada uma coleta de solos no interior da floresta do PEG em agosto de 2014, 

sendo demarcadas seis áreas aleatórias de 1m2 cada ao longo da floresta, e retiradas três 

amostras de solo, com 300g cada, dos m2 demarcados, obtendo ao final do processo 18 

amostras de solo para análise da textura granulométrica e classificação do solo da região. 

Durante a etapa de campo, o material coletado foi retirado com o auxílio de trado, cada 

amostra identificada com uma etiqueta e armazenada em sacos plásticos.  
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Após a coleta de solo feita no PEG as amostras foram levadas ao laboratório da 

Embrapa Amazônia Oriental, onde foram feitos processos físico-químicos para determinação 

e quantificação dos componentes do solo. 

A análise granulométrica do solo é realizada em três etapas: aplicação de pré-

tratamentos para remoção de agentes cimentantes e floculantes, dispersão da amostra de solo 

e quantificação das frações do solo (RUIZ, 2005). Essas etapas foram efetuadas no laboratório 

da Embrapa Amazônia Oriental, pelo responsável técnico Edorivan Marqus do laboratório de 

solos, já que é um local de alta confiabilidade e referência em análise de solos.  

Os dados provenientes da análise laboratorial foram inseridos nas formulas 

subsequentes para o cálculo de amplitude (A), média (M), desvio padrão (S) e erro padrão da 

média (Sx) das amostras de solo do PEG. Seus resultados foram expostos na forma de gráficos 

e tabelas produzidos no Microsoft Excel 2010. 

A = Xmax - Xmin 

M = (X1+X2+...+XN)/N 

S = √∑ni(Xi – M)2/√(N-1) 

Sx = ±(S/√N) 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
As partículas das amostras de solo foram discriminadas e quantificadas no laboratório 

da EMBRAPA, e esses dados de granulometria foram expostos na Tabela 1. Com esses dados 

foi feita a análise estatística do solo e os resultados foram expostos em forma de gráficos, para 

facilitar o entendimento. De posse desses gráficos e com o auxílio das bibliografias 

disponíveis foi possível identificar o tipo e a granulometria do solo do PEG.  

As 18 amostras de solo coletadas no Parque Ecológico do Gunma e analisadas no 

laboratório de solos da Embrapa-Amazônia Oriental tiveram como resultado a Tabela 1, 

sendo inseridos os valores de areia (areia grossa + areia fina), silte e argila no Microsoft Excel 

2010 para confecção do gráfico de Quantificação Granulométrica das Amostras de Solo do 

PEG.  

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: X = valor da amostra. 

Xi = valor da amostra em análise. 

XN = valor da última amostra. 

N = numero de amostras. 

∑Ni = soma de todas as amostras.  
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Tabela 1 - Discriminação e quantificação das partículas do solo do PEG. 

Discriminação e quantificação das partículas do solo do PEG 

Protocolo Identificação  Prof. (cm) Granulometria (g/kg) 

Areia grossa Areia fina  Silte Argila total Total 

geral 

3714 Amostra 01 0-20 240 475 125 160 1000 

3715 Amostra 02 0-20 306 375 159 160 1000 

3716 Amostra 03 0-20 323 364 153 160 1000 

3717 Amostra 04 0-20 385 354 101 160 1000 

3718 Amostra 05 0-20 409 330 101 160 1000 

3719 Amostra 06 0-20 342 391 127 140 1000 

3720 Amostra 07 0-20 369 373 158 100 1000 

3721 Amostra 08 0-20 380 333 167 120 1000 

3722 Amostra 09 0-20 374 349 157 120 1000 

3723 Amostra 10 0-20 333 396 211 60 1000 

3724 Amostra 11 0-20 297 391 132 180 1000 

3725 Amostra 12 0-20 329 395 136 140 1000 

3726 Amostra 13 0-20 434 321 85 160 1000 

3727 Amostra 14 0-20 363 390 127 120 1000 

3728 Amostra 15 0-20 334 396 150 120 1000 

3729 Amostra 16 0-20 280 449 131 140 1000 

3730 Amostra 17 0-20 333 329 158 180 1000 

3731 Amostra 18 0-20 327 373 140 160 1000 

Fonte: EMBRAPA Amazônia Oriental – Laboratório de Solos 

Por meio da análise da Figura 1 foi possível verificar que a quantidade de silte varia de 

8,5 a 21,1% (amplitude de 12,6) e a argila varia de 6,0 a 18,0% (amplitude de 12,0) nas 

amostras, valores relativamente baixos quando comparadas a taxa de areia presente no solo 

que varia de 66,2 a 75,5% (amplitude de 9,3), característica marcante de solos arenosos. 

Figura 1 - Quantificação Granulométrica das Amostras de Solo do PEG. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Tendo posse dos dados de areia, silte e argila das 18 amostras de solo a uma 

profundidade de 0 – 20 cm foi confeccionada a Figura 2 que expõe a média aritmética das 

amostras de solo, identificando o valor percentual médio das partículas granulométricas 

presentes no solo do PEG. Esse percentual médio foi inserido no triângulo de classificação da 

textura dos solos, revelando que o solo possui textura do tipo franco arenoso. 

Figura 2 - Média Aritmética Granulométrica do Solo do PEG. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Figura 3 - Triângulo de Classificação Textural de Solos 

 

Fonte: Silva et al., 2004. 

Além da amplitude e da média foram calculados o desvio padrão e o erro padrão da 

média das amostras de solo, apresentando valores descritos na Figura 3. Esses dados foram 

admitidos para comprovara uniformidade na granulométrica do solo do PEG e evitar possíveis 

erros de identificação de solos, caso houvesse muita variação nos valores das partículas areia, 

silte e argila. 
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Figura 4 - Variação das 18 Amostras de Solo Coletadas no PEG 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

4. CONCLUSÕES  

Através do estudo de solos foi possível observar que eles são separados conforme 

principalmente análises de sua textura granulométrica, sendo importantes os dados de silte, 

areia, argila e matéria orgânica para prever qual o melhor uso do solo. Foi percebido que o 

solo da floresta do GUNMA é uniforme e franco arenoso, dessa forma contém mais areia do 

que partículas de silte ou de argila. É o meio ideal para plantas que requerem drenagem extra. 
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RESUMO 
 

O atual modelo energético certas vezes se mostra defasado diante do aumento do consumo de 

energia elétrica. Frente à crescente demanda, o aproveitamento do recurso solar se insere 

como uma alternativa viável, podendo vir a ser uma das opções de diversificação de nossa 

matriz energética. O presente trabalho objetiva uma análise acerca das tecnologias com diodo 

emissor de luz (LED) e conversão fotovoltaica da energia solar por meio de um protótipo 

aplicado a iluminação. O trabalho busca comparar o cenário da iluminação pública vigente 

com o sistema alternativo proposto e mediante aos dados obtidos são apresentados resultados 

comparativos, como: condições energéticas, padrões luminosos, custos e um contexto 

ambiental. A comparação realizada em função dos custos indica certa equivalência para os 

sistemas, porém considera-se que a tecnologia atual apresenta vantagem no investimento, tida 

como temporária em função do avanço e investimento na tecnologia LED; O contexto 

ambiental ressaltou variáveis antes não consideradas que coloca o sistema proposto à frente 

do vigente, essas variáveis influenciam diretamente na qualidade do processo e indiretamente 

nos custos envolvidos. Outra fundamentação deste artigo é que o sistema sugerido pode 

substituir o padrão luminoso encontrado, pois se adéqua aos requisitos legais e possui um 

consumo inferior aos valores convencionais, fato que influencia ainda no custo e potencial 

energético; Este último é analisado através de um sistema de monitoração usando 

microcontroladores, desenvolvidos especificamente para este protótipo, capazes de obterem 

dados de tensão e corrente, mostrando que o sistema proposto está à frente dos postes 

convencionais de iluminação pública, com uma redução de 224,4 kWh ao final de um ano, 

para um só sistema. 

 

Palavras-chave: Energia Solar. LED. Iluminação. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Energias Renováveis e Eficiência Energética. 
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1. INTRODUÇÃO 

O crescente avanço da tecnologia abre portas para disseminação de novas técnicas que 

possam aumentar a eficiência de processos produtivos. Entende-se aqui por processo 

produtivo o sentido básico da expressão, matéria prima, beneficiamento dessa e fornecimento 

de um produto final. Aumentar a eficiência de um processo pode estar atrelado à diminuição 

de perdas, aproveitamento do máximo de matéria prima, diminuição de custos, e outras 

medidas mais propostas pela ‘P + L’. Produção mais Limpa significa a aplicação contínua de 

uma estratégia econômica, ambiental e tecnológica integrada aos processos e produtos, a fim 

de aumentar a eficiência no uso das matérias-primas, água e energia através da não geração, 

minimização ou reciclagem de resíduos gerados em todos os setores produtivos. 

(FERNANDES et al., 2001).  

Nesse sentido, o aproveitamento da energia solar atrelada à outra tecnologia, o LED, 

pode ser uma alternativa para a iluminação de postes públicos. Baseando-se no contexto 

apresentado, o presente trabalho estuda a viabilidade de um sistema de iluminação por um 

refletor alimentado por energia solar. Os benefícios de uma iluminação pública eficiente 

podem ser explorados no sentido de melhorar a imagem de uma cidade, favorecendo o 

turismo, o comércio, o lazer noturno, melhorando a segurança pública no tráfego, sendo 

inclusive um indicador de desenvolvimento da mesma, sendo esses fatores todos de interesse 

do Poder Público Municipal (COPEL, 2014). 

A conscientização de que a maioria dos recursos, sejam eles energéticos ou não, são 

finitos, tem aberto espaço para tentar equacionar a relação do homem com a natureza em 

termo de uma melhor e mais harmônica convivência. A tecnologia solar e mais 

particularmente as mudanças culturais que essa tecnologia promove, pode fazer uma 

importante contribuição na direção do que tem se dado em chamar desenvolvimento 

sustentável (TIBA et al. 2000). A cidade de Belém é privilegiada por sua localização 

favorável à aquisição de recursos naturais, principalmente hídricos, porém a disponibilidade 

de recursos energéticos como energia solar chama a atenção para a possibilidade de utilização 

da mesma como válvula de escape para sobrecargas do sistema de abastecimento de energia 

elétrica. Com valores significativos, a capital recebe nos meses de verão mais de 8 horas de 

sol pleno por dia (ROSA et al., 2014).  

O sistema de iluminação pública tem seus requisitos fotométricos mínimos estipulados 

em normas, em especial a NBR (Norma Brasileira) 5101:2012. Os projetos de iluminação 

pública devem sempre atender a essas especificações, visando sempre eficiência energética, o 
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uso de materiais voltados para a atividade e especialmente a redução de custos (COPEL, 

2014). Estimando a viabilidade de um sistema de abastecimento dos postes de iluminação 

pública, utilizando energia solar como fonte motriz de funcionamento do mesmo, o trabalho 

mostra estudos acerca do potencial de um protótipo instalado no laboratório do Grupo de 

Estudos e Desenvolvimento de Alternativas Energéticas – GEDAE, localizado na 

Universidade Federal do Pará – UFPA, em que foram analisados uma série de parâmetros, 

dentre eles: parâmetros elétricos, energéticos, luminosos, variáveis ambientais e custos, que 

pudessem retratar qual a viabilidade de instalação de um sistema similar, baseado nos dados 

obtidos no presente trabalho, comparando-os com o mesmo tipo de dados de um sistema 

convencional de iluminação pública. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado na Universidade Federal do Pará – UFPA, Rua Augusto 

Corrêa - 01, Bairro do Guamá, no prédio do Grupo de Estudos e Desenvolvimento de 

Alternativas Energéticas – GEDAE. A coleta de dados se baseou em pesquisa experimental 

caracterizando-se por monitorar diretamente as variáveis relacionadas ao projeto; pesquisa 

exploratória na obtenção de valores para comparação de custo, com uma pesquisa pautada nos 

custos de mercado. As análises dos parâmetros elétricos e energéticos foram realizadas no 

Laboratório do GEDAE e juntamente aos parâmetros luminosos no local de instalação do 

protótipo. 

Os materiais utilizados na instalação do protótipo na instalação do sistema F.V. foram: 

Refletor LED DNI-6049 (10W), Bateria (66 A/h), Módulo fotovoltaico (Kyocera – KC80) e 

Controlador de Carga (Phocos - CX10). Para o estudo foi utilizado refletor LED DNI 6049 

branco, com potência de fábrica de 10W, com 96 LEDs. Alterou-se a entrada do refletor para 

que pudesse ser conectada diretamente à fonte de alimentação cc, proveniente do gerador 

fotovoltaico; Bateria BlueTop (OPTIMA BATTERIES) de 66Ah capaz de fornecer 4 dias de 

autonomia ao sistema; Módulo fotovoltaico Kyocera com potência nominal de 80Wp. Todos os 

equipamentos utilizados foram escolhidos conforme suas especificações e de acordo com os 

cálculos de dimensionamento de um sistema autônomo para geração de energia elétrica. A 

figura 1 mostra o esquema de funcionamento do sistema proposto. 
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Figura 1 - Diagrama unifilar do sistema.  

 

 
Fonte: Autores (2014). 
 

Na obtenção da altura ideal do sistema foram realizados 2 testes que verificaram uma 

maior eficiência em função do raio de iluminação e do número de lux produzidos. Nos 

métodos de coleta dos parâmetros luminosos do sistema já instalado com altura ideal, foram 

utilizados: um luxímetro (modelo LD-510) para medição da quantidade de lux produzidos 

pelo sistema e uma trena para medir o raio de iluminação. Para a medição dos parâmetros 

elétricos, foi instalado um sistema de monitoramento e aquisição de dados, baseado na 

plataforma Arduíno, capaz de gravar dados de tensão e corrente integrado s em uma 

base horária de 5 minutos com cartão de memória. Tais dados são disponibilizados 

diretamente em forma de planilha, juntamente com o valor de potência calculado. Para 

comparação de custos e variáveis ambientais do sistema FV e um sistema convencional de 

abastecimento de postes de iluminação pública, compararam-se custos dos equipamentos 

envolvidos, custo da utilização de energia, taxas de caráter diverso, produção limpa, maior 

utilização de matéria prima e poder impactante da matéria prima. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Segundo levantamento realizado pelo PROCEL/ELETROBRAS em 2008, a 

iluminação pública no Brasil corresponde a aproximadamente 4,50% da demanda nacional e a 

3,00% do consumo total de energia elétrica do país, ou seja, o equivalente a uma demanda de 

2,2 GW e a um consumo de 9,7 bilhões de kWh/ano. Neste mesmo levantamento, constatou-

se que havia aproximadamente 15 milhões de pontos de iluminação pública instalados no 

país, sendo que a região sudeste concentra a maior quantidade desses pontos de iluminação, 

cerca de 45% do total. 

Nesse contexto, percebe-se que o aporte de energia para sustentar tal demanda é de 

significativa magnitude. O trabalho é proposto como forma de contribuição para diminuição 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

536 

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

ISSN 2316-7637 

 

dessa demanda, apresentando por meio da tecnologia aqui estudada, os benefícios por essa 

promovidos. 

 

3.1 CONDIÇÕES ENERGÉTICAS 

 

As modificações realizadas no refletor de LED tiveram como objetivo aumentar a 

eficiência do mesmo para melhores resultados na sua aplicação. Modificou-se o circuito para 

que esse funcionasse em corrente contínua, para eliminar custos com inversor de corrente. No 

primeiro teste aplicou-se uma tensão de 12 V a uma fileira de 3 LEDs com resistor de 100Ω, 

que apresentou uma corrente de 35 mA, alterando desta maneira a potência do refletor de 10 

W para 13,440 W. Já no segundo teste aplicaram-se as mesmas condições, porém com 4 

fileiras de LEDs obtendo como resultado 25mA de corrente, reduzindo assim a potência do 

refletor para 7,2W. Ao final de um dia baseado nos resultados do segundo teste, o consumo 

do refletor seria de 101,65Wh segundo os cálculos de dimensionamento utilizando 0,85% 

para eficiência da bateria, já para o primeiro teste o consumo seria 189,74Wh. 

Os testes mostraram que o brilho do refletor foi maior durante o primeiro teste, porém 

o funcionamento do LED para a corrente encontrada não é recomendado, pois diminui sua 

vida útil correndo o risco de queimar as lâmpadas. Foi visto ainda que um sistema ao final de 

um dia consome quase 90 W a mais que outro, tendo como referência 12 horas de 

funcionamento em um dia. O sistema de armazenagem de energia (bateria) com capacidade 

de 66Ah e dimensões de (l x b x h) 308.86mm, 171.75mm, 220.98mm, fornece até 4 dias de 

autonomia ao sistema em caso da ocorrência de 0 horas de sol, porém adotando-se 3 dias, a 

capacidade necessária a bateria diminuiria (49,82 Ah) junto com suas dimensões o que 

facilitaria sua alocação em postes, reduziria custos e não prejudicaria o sistema. 

Segundo o manual de iluminação pública – COPEL, 2014, um dos parâmetros básicos 

para medir o desempenho elétrico de um sistema é o fator de potência - FP, que não deve ser 

inferior a 0,92 conforme resolução normativa n°414 – ANEEL.  Avaliando o sistema, 

entende-se que por operar em corrente continua não há ângulo de defasagem entre corrente e 

tensão, portanto o sistema apresenta fator de potência igual a 1. Os dados obtidos pelo sistema 

de monitoramento, que se deu entre as 10h:30min do dia 19/07/2014 às 15:25 do dia 

28/07/2014, sendo utilizados 7 dias de amostragem (20 – 27), revelaram uma ótica real do 

consumo do protótipo e o comportamento da geração de energia. O pico de consumo do 

refletor atingiu 8,76W dentro do intervalo em que o refletor estava alimentado pelo módulo, 

isso se deve basicamente aos valores de corrente e tensão mais elevados encontrados no 
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período da manhã, que refletiu também maiores índices de geração de energia. Durante a 

noite, levando-se em conta o funcionamento das 18h:00 min as 06h:00 min, o refletor teve 

como média 5,41 W consumindo no total de 7 dias 423,38 Wh.  Os valores encontrados 

durante o dia não têm influência direta sobre os testes dos parâmetros luminosos, tendo em 

vista que esses foram executados com o sistema fotovoltaico desligado, com alimentação 

somente da bateria, o que denota que os picos são irrelevantes para tal e especula-se a 

possibilidade de níveis mais satisfatórios quando do aumento da potência do refletor. 

Comparando-se a um sistema convencional de iluminação, que utiliza lâmpadas de potência 

nominal entre 50-70 W de potência, do tipo vapor de mercúrio e estão conectados a tensão de 

110-127 pode-se deduzir uma economia de pelo menos 224,4k Wh durante um ano, utilizando 

para base de cálculo o maior pico de funcionamento do refletor, 12 horas de uso diário e 365 

dias do ano. 

Figura 02 - Gráficos do funcionamento do protótipo pelo sistema de monitoramento durante o dia 

(06h:00min as 18h:00min). 

 

 

 

 
Fonte: Autores (2014). 

*A equação no canto superior direito dos gráficos significa a variação de energia durante o 

dia.  

∆Edia= Eger - Econ 

Foram analisadas 12 horas durante o dia, para evidenciar a capacidade de 

carregamento do sistema, sendo notada a capacidade significante de reposição, contudo o fato 
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de o sistema se manter ligado 24 horas possibilitou cálculos de consumo integral do refletor 

em contrapartida a geração. Percebe-se pela análise dos dados que o sistema está sobre 

dimensionado, visto que a capacidade de geração fotovoltaica é superior ao demandado pela 

carga. Isto pode ser observado na limitação de potência promovida pelo controlador de carga, 

verificável graficamente por volta das 9h diariamente. Tal sobre dimensionamento pode ser 

resolvido inserindo uma carga de maior consumo ao sistema, permitindo maiores padrões 

fotométricos, o que elevaria o custo total do protótipo em contrapartida. 

3.2 PADRÕES LUMINOSOS 

Para análise dos padrões luminosos duas grandezas devem ser observadas, a área 

iluminada e a iluminância.  Foram realizados 2 testes, utilizando diferentes alturas, para 

encontrar uma ideal mediante observação. 

Figura 04 - Medições de iluminância. 

 
Fonte: Autores (2014). 

Dentro dos resultados verificados acima, nota-se que os valores obtidos estão 

aceitáveis, tendo por base a NBR 5101:1992, que define segundo a tabela abaixo os padrões 

de iluminância. Há que se levar em conta que a altura de montagem do refletor influenciou 

nos altos valores encontrados na linha central de iluminação, ainda a área de iluminação não 

foi quantificada em sua totalidade, devido a uma falta de precisão de onde seria seu término. 

Tabela 02 -. Padrões de iluminância por via.  

Descrição da via. Vol. tráfego Emín. (lux) 

Vias expressas; Vias de alta velocidade de tráfego, com separação de 

pistas, sem cruzamentos em nível e com controle de acesso; Vias de 

trânsito rápido em geral; Auto-estradas. 

Intenso 30 

Médio 
20 

Vias arteriais; Vias de alta velocidade de tráfego com separação de 

pistas; Vias de mão dupla, com cruzamentos e travessias de pedestres 

eventuais em pontos bem definidos; Vias rurais de mão dupla com 

separação por canteiro ou obstáculo. 

Intenso 30 

Médio 

 

20 

Vias coletoras; Vias de tráfego importante; Vias radiais e urbanas de 

interligação entre bairros. 

Intenso 20 

Médio 15 
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Descrição da via. Vol. tráfego Emín. (lux) 

Leve 10 

Vias locais; Vias de conexão menos importante; Vias de acesso 

residencial. 

Médio 10 

Leve 5 

Fonte: Adaptado NBR 5101:2012. 
Ao comparar-se com um sistema convencional de iluminação pública, nota-se que a 

luz alcança dimensões maiores, porém com menos eficiência, já refletor em LED apresenta 

uma distorção lateral que faz com que a luz seja dissipada e atinja as áreas periféricas com 

menos intensidade, porém a luz emitida pelo refletor apresenta maior brilho. Segundo T. 

Whitaker (2006), ocorre um processo de espalhamento da luz, por conta das lâmpadas 

convencionais empregadas na iluminação pública, causando uma poluição luminosa. 

Considera-se ainda que as luminárias de LED sejam projetadas de forma a dispersar a 

luz de forma dirigida diretamente para onde se quer iluminar. Outro fator favorável à luz do 

LED seria a sensibilidade visual humana aos comprimentos de onda de luz emitidos. Existem 

dois componentes sensíveis à luz no olho humano: os bastonetes e os cones. Os bastonetes são 

sensíveis aos comprimentos de onda menores e responsáveis pela visão noturna, com pico a 

507 nm (nanômetro, unidade utilizada para medir comprimento de ondas de luz visível, 

equivalente a um bilionésimo de metro), enquanto os cones são sensíveis aos comprimentos 

de onda maiores responsáveis pela visão diurna, com pico a 555nm. 

 

Figura 05 - Espectro visível. 

 

 
Fonte: Adaptado LED DEPOT (2011). 

 

Os gráficos mostram o comprimento de onda emitido por uma lâmpada a vapor de sódio e 

outra por LED, denotando assim que a onda de luz emitida pelo LED representa cerca de 75% do 

espectro útil, contra 20 a 25% do vapor de sódio (LED DEPOT, 2011). 

3.3 CUSTOS 
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A análise feita compara alguns componentes dos 2 sistemas estudados e elenca pontos 

importantes que influenciam no custo das tecnologias. O preço das luminárias inclui todo o 

conjunto utilizado para fornecer iluminação, logo, lâmpadas, luminárias e outros componentes 

elétricos quando necessários. A tecnologia LED apresenta um decaimento quanto aos preços 

encontrados no passado, sua alta disseminação favorece para maior quantidade de fabricantes 

e fornecedores, barateando dessa forma o custo. O preço do refletor utilizado no protótipo 

segue em conta, pois em si não é utilizado para tal finalidade, porém as modificações feitas 

nesse, ajustam-no para a aplicação e mostram a qualidade da iluminação LED. Os custos de 

uma luminária de LED a padrões estéticos para iluminação pública podem ser um fator 

contribuinte para o aumento do seu valor junto ao tipo do LED de alta potência. As análises 

de custo basearam-se na comparação dos dados mostrados na Tabela 3 abaixo. 

Tabela 3 - Custos dos Sistemas Estudados.  

Produtos / Bens Protótipo Marca 1 Marca 2 

Luminária 110,00 148,00 80,18 

Bateria 160,00 - - 

Placa fotovoltaica 350,00 - 400,00 - - 

Controlador de carga 209,00 - - 

Reator / Ignitor Não Sim Sim 

Encargos / tributos - 36,35 36,35 

Preço pelo Kw/h em 50.000h 0,00 0,1305 x 50.000 x 70  

= 456,75 

0,1305 x 50.000 x 70  

= 456,75 

Trocas em 50.000h 0 3 3 

Preço pelas trocas - 33,3 33,3 

Total R$ 829,00 674,40 606,58 

 

Os encargos e tributos expostos estão divididos em: PIS R$ 00,24; CONFIS R$ 1,10; 

ICMS R$ 4,46 e CIP R$ 30,55. Para a obtenção dos valores, utilizou-se a resolução n° 

456/2000 da ANEEL que estipula o valor mínimo para cobrança segundo perfil de unidade 

consumidora, nesse caso utilizou-se 50 kWh, referente a uma unidade bifásica. Os valores 

significam que mesmo sem interruptor algum ligado pela unidade consumidora o valor 

cobrado será de no mínimo R$ 36,35, valor esse que está longe do cobrado efetivamente pela 

operadora. 

Os valores referentes à cobrança de contribuição para custeio de serviços de 

iluminação pública - CIP são os cobrados no Pará e podem variar segundo localidade e alguns 

outros fatores desconhecidos. A CIP é um tributo definido no Art. 149-A da Constituição 

Federal de 1988 com a finalidade de custear a operação, manutenção, expansão e o consumo 

de energia elétrica dos serviços de iluminação pública prestados pela prefeitura local. As taxas 

cobradas representam um valor disforme do que realmente deveria ser cobrado por um serviço 

de caráter básico, com saídas tecnológicas que podem baratear o mesmo, nota-se que durante 
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o período de um ano de arrecadação de apenas um usuário o valor chega a R$ 366,6. A 

concessionária fornecedora de energia não é responsável pela geração, comprando a energia e 

repassando aos usuários, ou seja, a energia consumida pelos postes deve ser paga por alguém. 

O preço unicamente da tarifa de energia, sem taxa de distribuição, multiplicado pelo número 

de horas e a potência da lâmpada é analisado levando em conta a vida útil do LED de 50.000 

horas ficando com um preço de R$ 456,74, enquanto a energia utilizada pelo protótipo tem 

custo 0. 

Ao levar-se em conta ainda a vida útil das lâmpadas utilizadas na iluminação pública, 

nota-se que seriam necessárias pelo menos 3 trocas. Segundo Maghe (2007), o tempo de vida 

útil do LED é de 50.000 horas, contra 18.000 horas das lâmpadas de vapor de sódio e vapor 

de mercúrio, essa troca reflete um custo de R$ 33,33 pelas 3 trocas efetuadas. Uma condição 

não mensurável em nível de valores, mas que refletiria custos indiretos é de que a iluminação 

de LED não emite radiação infravermelha, essa radiação aquece o local aumentando custos do 

ar condicionado, diminuindo o conforto ambiental e quando reflete na superfície de leitura 

aumenta a fadiga visual. O ponto positivo de usar a iluminação de LED aliada à energia solar 

é que o consumo não simboliza custo ao longo do tempo. Um fator desfavorável seria que se 

trata de uma tecnologia cara, em nível de implementação, devido principalmente a essa ir de 

encontra a base da matriz energética, não possuindo assim significativo desenvolvimento de 

mercado. 

 

3.4 CONTEXTO AMBIENTAL 

 

Para a análise quanto ao melhor processo do ponto de vista ambiental analisou-se a 

produção limpa durante os processos, maior utilização de matéria prima e poder impactante 

da matéria prima. Em relação aos tipos e quantidades de lâmpadas instaladas no Brasil, 

destinadas à iluminação pública, um estudo da Eletrobrás, 2013, denota que as de vapor de 

sódio de alta pressão (VSAP) e as de vapor de mercúrio (VM) nas potências de 80, 125, 250 e 

400 Watts são as mais empregadas, principalmente em trevos rodoviários, cruzamentos de 

vias, grandes avenidas e acessos a rodovias. A Associação Brasileira da Indústria de 

Iluminação (ABILUX), informa que anualmente são retiradas de uso no mundo um total de 49 

milhões de lâmpadas, adotando-se como base uma média de 21 mg de mercúrio por lâmpada, 

possui-se um potencial poluidor de aproximadamente 1.000 kg de mercúrio (SILVA, 2006). 

Os dois elementos citados possuem características perigosas quando dispostos de forma 

inadequada, ocasionando comprometimento de ecossistemas, no caso do mercúrio, podendo 
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também comprometer de forma nociva o homem quando inalado, ingerido ou em contato. O 

sódio possui diversas características, algumas benéficas, porém pode reagir violentamente 

com a água e outros elementos, tornando-se tóxico, além de ser corrosivo quando em contato 

com a pele.   

Segundo a InterLED (2009), o LED possui a vantagem de ser reciclável e não se 

mostra nocivo a curtas distâncias, como o caso de fluorescentes utilizadas em escritórios e 

cabeceiras. Outro fator importante é que a iluminação a LED não emite luz ultravioleta (W. 

BRABER, 2007). Usada também para iluminar prédios históricos e vegetação, sem danos 

(LED DEPOT, 2014). De acordo com BERNARDES, 2013, as luminárias de VM afetam 

ainda podendo favorecer doenças como a leishmaniose e doença de chagas, pois as mesmas 

atraem o mosquito transmissor que parasita cachorros e galinhas, levando assim a doença para 

o homem, utilizando para base de estudo, o caso ocorrido em Santa Catarina em 2005. O 

tempo de vida útil do LED é um aspecto a ser levado em conta, essa tecnologia por vezes, 

excede 50.000 horas de vida útil, contra 2.000 horas da lâmpada incandescente, 18.000 horas 

das lâmpadas VSAP e VM e 20.000 horas da lâmpada fluorescente. Isso implica na redução 

do custo de manutenção e quantidade de resíduos gerados (MAGHE, 2007). Baseado no 

estudo aqui apresentado, fazendo uma comparação da tecnologia proposta e um sistema 

convencional utilizando lâmpada a vapor de sódio, o consumo de energia reduziria em 88%. 

Enquanto o sistema proposto, ao final de um ano apresenta consumo de pouco mais de 37 

kWh, o sistema convencional com uma lâmpada de potência igual a 70W, apresenta 306,6 

kWh (os cálculos apresentados referenciam o funcionamento de apenas um poste, com 

funcionamento de 12 horas por dia durante 365 dias do ano). Uma mudança de sistema 

implicaria na redução do consumo de energia que reduziria a necessidade da construção de 

usinas hidro e termoelétricas, poupando recursos não renováveis. Estudos sugerem que a 

conversão completa para a tecnologia LED diminuiria em pelo menos 50% as emissões de 

CO2 a partir do uso de energia elétrica para iluminação pública em pouco mais de 20 anos 

(GIANELLI et al., 2014). Segundo um recente relatório da consultoria Mc.Kinsey&Company, 

a iluminação pública por lâmpada LED é o mais rentável de uma série de métodos simples 

para combater o aquecimento global dentre as tecnologias existentes, como exemplo podemos 

citar a cidade de Austin, nos Estados Unidos, que com a instalação de luminárias a LED, para 

uso na iluminação pública, deixará de emitir 4.600 t de dióxido de carbono (K. ORTH, 2008). 
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4. CONCLUSÕES 

 

Os avanços que a comunidade cientifica tem apresentado despertam cada vez mais a 

atenção da sociedade para soluções de problemas cotidianos, o que indiretamente fomenta 

uma pressão sobre as diversas esferas governamentais responsáveis por sanar tais 

problemáticas e proporcionar qualidade de vida as pessoas. A evolução tecnológica e o 

aprimoramento de conhecimentos têm possibilitado grandes conquistas, o aprendizado com 

sistemas já empregues em outras localidades é uma saída amplamente viável para se 

conseguir êxito em modelos promissores. O que se percebe é que em determinadas regiões 

alguns países saíram na frente, com projetos fundamentados em estudo inovadores e que 

vieram a prosperar por serem aplicados.  

A tecnologia solar e mais particularmente as mudanças culturais que essa tecnologia 

promove, pode fazer uma importante contribuição na direção do que tem se dado em chamar 

desenvolvimento sustentável (TIBA et al., 2000). Nesse sentido o investimento na tecnologia 

LED, juntamente com a energia solar se faz necessário, principalmente em Belém, onde foi 

percebido um déficit muito grande quanto à tecnologia. Conclui-se com o trabalho que 

embora com um custo de investimento ainda superior ao sistema de iluminação pública 

vigente, para tal levando-se em conta apenas os custos de ‘instalação’, o sistema proposto 

transmite viabilidade, pois não necessita de tanta manutenção, o que reduziria os encargos 

referente a CIP.  

O fator ambiental seria também determinante, haja vista o conforto, a produção mais 

limpa e o consumo, que diminuiria o aporte de energia, o que indiretamente influencia nos 

custos e põem em dúvida a questão financeira. Os padrões luminosos do protótipo se 

mostraram aceitáveis, ainda que utilizando um tipo de refletor não adequado ao uso, porém 

essa escolha criou a possibilidade de dar continuidade ao estudo, duplicando a capacidade do 

mesmo, atingindo padrões luminosos mais eficientes e fazendo análises futuras a respeito do 

comportamento do sistema em nível de acréscimo energético e de custos.  

O cenário energético encontrado durante o trabalho foi bastante satisfatório, no 

decorrer dos 7 dias utilizados para análise foi notado uma economia de pelo menos 4kW, 

ainda que com padrões luminosos que possam estar abaixo do esperado, porém uma 

duplicação da capacidade de iluminação do sistema que juntamente a isso hipoteticamente 

duplicasse o consumo e somente 2kW de redução de consumo fossem alcançados durante sete 

dias, seria um ganho considerável ampliando os resultados ao período de 1 ano. 
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Os resultados encontrados nas diferentes esferas estudadas sugerem uma maior 

atenção ao setor e principalmente aos benefícios que esse pode trazer, faz-se necessário maior 

investimento, com intuito de fomentar o mercado e consequentemente proporcionar maior 

desenvolvimento dessa tecnologia, para que seja possível atingir padrões de sustentabilidade 

até então tidos mais em projetos teóricos a práticos. 
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RESUMO 

 

Hoje, setores altamente capitalizados da sociedade brasileira trabalham de forma integrada 

para promover um novo período de ocupação agressiva na região, aproveitando-se da 

fragilidade da estrutura estatal e do apoio de setores políticos pouco apegados aos anseios 

regionais. As modelagens são unânimes em apontar, de forma sombria, o processo de 

desflorestamento por corte raso o que resulta na remoção completa da cobertura florestal em 

um curto intervalo de tempo. O objetivo deste trabalho consiste em analisar espacialmente a 

dinâmica dos pontos de desflorestamento, a partir do uso integrado de produtos e técnicas de 

analise de distribuições espacial, no entorno da usina hidroelétrica de Belo Monte, no rio 

Xingu, no Estado do Pará. A estimativa de intensidade por Kernel permitiu analisar a 

dinâmica da distribuição dos pontos no período de 2010 a 2013. Através da superfície de 

densidade identificou-se a concentração de ocorrência, sobre todos os eventos de 

desflorestamento, sendo um ótimo indicativo de aglomerados pontuais em uma área de 

estudo. Quanto maior é a concentração de pontos aglomerados maior é densidade estimada. 

Apesar dos modelos de mapas de calor ser simplificações da realidade, pode-se utiliza-los na 

gestão do risco através da distribuição espacial das manchas de concentração, evidenciando os 

valores calor com atributos dos valores das áreas desflorestadas 2010, 2011, 2012 e 2013. 

Observa-se mais uma vez a relação direta entre o avanço da fronteira na Amazônia legal e a 

taxa de desflorestamento. A construção da UHE de Belo Monte representa uma nova 

dinâmica no processo de desflorestamento, fato este que deverá ser sentido em toda extensão 

do rio Xingu, como evidenciados nos mapas elaborados. 

 

Palavras-chave: Mapa de Calor. Desflorestamento.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Meirelles Filho (2013), desde a ditadura civil-militar na década de 

1960, e até os dias atuais, o poder público incentiva e subsidia a exploração de recursos 

naturais no bioma amazônico, tendo como consequências perdas ambientais e sociais. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), em menos de 

cinco décadas, de 1960 a 2010, ocorreu 93,4% das perdas de floresta na Amazônia. Neste 

período, teria sido desmatada uma média de 14 mil km²/ano, área equivalente à soma da 

superfície de três estados – Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro (MEIRELLES 

FILHO, 2013). 

Hoje, setores altamente capitalizados da sociedade brasileira trabalham de forma 

integrada para promover um novo período de ocupação agressiva na região, aproveitando-se 

da fragilidade da estrutura estatal e do apoio de setores políticos pouco apegados aos anseios 

regionais (VIEIRA, 2005). 

O desflorestamento na Amazônia somou 739.672,54 km² até 2010, deste total, as áreas 

desflorestadas se destinaram às pastagens (54,02%) e a agricultura (5,39%), sendo que, da 

área coberta com pastagens, cerca de 20% são consideradas “sujas” ou em regeneração 

(RODRIGUES, 2013). O desflorestamento em grande escala ameaça milhares de espécies, 

provocando a perda da biodiversidade, algumas das quais já estão listadas como ameaçadas de 

extinção pelo governo federal (VIEIRA, 2005). 

A partir do fim da década de 1980, houve uma combinação de políticas a favor e 

contra o desflorestamento (BARRETO, 2011). Exemplo deste, e que provoca mudanças no 

uso do solo, são as construções de hidrelétricas. Meirelles (2013), afirma que as grandes obras 

na Amazônia são um forte gatilho para o desflorestamento, como é o observado no entorno de 

hidrelétricas de Belo Monte. 

O desflorestamento direto relacionado à Usina Hidrelétrica (UHE) inclui a abertura de 

áreas para a construção da infraestrutura do projeto (estradas, canteiro de obras, 

acampamentos, área para estoques de solo, etc.) e para o reservatório de água (JENSEN, 

1995). Outro fato que tem ligação direta com o desflorestamento em usinas hidroelétrica é o 

aumento de imigrantes para trabalhar nas obras e segundo IMAZON (2015), provoca um 

aumento na demanda na produção agropecuária e consequentemente provocando 

desflorestamento de novas áreas para produção de alimentos. 

A sociedade brasileira recebe anualmente a estimativa de perda de floresta na 

Amazônia, a qual é realizada com o uso de imagens de satélites (VIEIRA, 2005). Contudo, o 
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que não se conhece é o quanto de recursos naturais se perde a cada quilômetro quadrado de 

floresta destruída. Mesmo a abertura democrática, as novas leis ambientais, a maior 

capacidade de fiscalização e monitoramento de satélite não são suficientes para coibir o 

desflorestamento e a invasão de terras públicas, inclusive a de territórios legalmente 

protegidos com terras indígenas, quilombolas e unidades de conservação (MEIRELLES, 

2013). 

Nos últimos 20 anos, uma série de modelagens foi desenvolvida por pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros, em instituições oficiais procurando compreender os riscos e as 

fragilidades da Amazônia. Exemplo desta modelagem é programa de Monitoramento do 

Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), que em 2013 completa 25 anos 

fornecendo dados sobre o desflorestamento na maior floresta tropical do planeta. 

As modelagens são unânimes em apontar, de forma sombria, o processo de 

desflorestamento por corte raso o que resulta na remoção completa da cobertura florestal em 

um curto intervalo de tempo (VIEIRA, 2005). Nesse processo, a cobertura florestal é 

totalmente removida e substituída por outras coberturas e usos agrícola, pastagem, urbano, 

hidroelétricas, etc (INPE, 2013). 

Neste contexto, o geoprocessamento apresenta-se como ferramentas valiosas para 

subsidiar os estudos de modelagem (WATRIN, 2011). A derivação de novas informações 

interpretativas a partir do uso integrado dessas ferramentas constitui fonte altamente relevante 

para o levantamento e monitoramento dos recursos naturais, além de os resultados obtidos 

apresentarem potencialidade para tomada de decisão.  

Assim, o objetivo deste trabalho consiste em analisar espacialmente a dinâmica dos 

pontos de desflorestamento, a partir do uso integrado de produtos e técnicas de analise de 

distribuições espacial, no entorno da usina hidroelétrica de Belo Monte, no rio Xingu, no 

Estado do Pará, através dos dados do PRODES, no período de 2010 a 2013. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

2.1 SISTEMATIZAÇÕES DE DADOS GEORREFERENCIADOS 

O tratamento e a análise do conjunto de dados e informações georreferenciadas da área 

de estudo foram conduzidas no Sistema de Informação Geográfica (SIG) QGIS Desktop 2.8.1, 

com bases digitais do PRODES, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Espacial 

(INPE, 2015) e base cartográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2010). 
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2.2 MAPEAMENTO TEMÁTICO 

De posse dos dados vetoriais (Polígono/Área) do PRODES no período de 2010 a 2013, 

estes foram analisadas, por estatística espacial e interpretação visual, considerando os valores 

de atributo de todas as áreas desflorestadas apresentados pelas feições de polígono do 

PRODES. 

A partir da obtenção dos dados digitais do PRODES, contendo as informações de 

interesse, foi recortado um plano de informação correspondente ao limite da área de estudo 

(máscara), gerando assim uma nova base vetorial temática com 43.000 km². 

O Prodes só identifica polígonos de desflorestamento por corte raso, remoção 

completa da cobertura florestal, cuja área for superior a 6,25 ha. Logo, não identificando áreas 

destinadas à exploração seletiva de madeira. O Prodes também não monitora a alteração das 

fitofisionomias diversa da florestal como: Savana Arbóreo-Arbustiva (Cerrado), Savana 

Gramíneo-Lenhosa (Campo Limpo), Campinarana, etc. Estas fitofisionomias são 

denominadas como “Não-Floresta” (INPE, 2013). 

Os dados são disponibilizados em formato geoespacial (georreferenciados), tanto no 

formato vetorial “shapefile” por cena, com no formato “geotiff”, por estado ou para toda a 

Amazônia Legal. Além dos dados tabulares e dados geoespacial (vetorial e geotiff), também 

estão disponíveis todas as imagens de satélite georreferenciadas utilizadas na geração dos 

dados. Na análise foi verificada a concentração de pontos de desflorestamento para região do 

entorno da UHE Belo Monte. 

2.3 GERAÇÃO DE PRODUTOS TEMÁTICOS 

Os dados vetoriais de desflorestamento foram gerados os centroides dos polígonos de 

do PRODES, sendo criada uma nova base vetorial do tipo ponto, que herdou os atributos dos 

polígonos de 2010 a 2013, pois para o ano de 2014 os dados ainda não se encontram 

consolidado. 

A partir da obtenção do desflorestamento foram estimadas as suas densidades dentro 

da área de estudo aplicando o estimador de densidade kernel, presente no Q.Gis 2.8. O 

estimador de densidade kernel desenha uma vizinhança circular ao redor de cada ponto da 

amostra, correspondendo ao raio de influência, e então é aplicada uma função matemática de 

raio 1, na posição do ponto, a 0, na fronteira da vizinhança. O valor para a célula é a soma dos 

valores kernel sobrepostos, e divididos pela área de cada raio de pesquisa (SILVERMAN, 

1986). 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

550 

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

ISSN 2316-7637 

 

A partir da densidade de kernel, criaram-se mapas de desflorestamento onde foram 

classificados com níveis de densidades que variam de acordo com a cor e tonalidade sendo 

representados: Vermelho significa densidade muito alta; Laranja indica densidade alta; 

Amarela densidade média; Verde com tonalidade mais clara significa densidade baixa e 

Verde com tonalidade mais escura densidade muito baixa. 

Isso auxilia na análise, pois visualmente quando detectado uma faixa com uma 

tonalidade ou cor mais intensa, por exemplo, vermelha pode-se inferir que nesta região, existe 

uma concentração elevada, pois os pontos segregados estão muito próximos criando este tipo 

de resultado, o raciocínio pode ser feito de forma contraria, ou seja, quanto mais clara a cor, 

menos concentrados. 

A estimativa de intensidade por Kernel permitiu analisar a dinâmica da distribuição 

dos pontos no período de 2010 a 2013. Através da superfície de densidade identificou-se a 

concentração de ocorrência, sobre todos os eventos de desflorestamento, sendo um ótimo 

indicativo de aglomerados pontuais em uma área de estudo. Quanto maior é a concentração de 

pontos aglomerados maior é densidade estimada. 

2.4. ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é de 43.000 km² e abrange um raio de 150 km a partir da barragem 

projetada da UHE de Belo Monte, na região de Altamira, no estado do Pará (Figura 1). A 

UHE de Belo Monte foi projetada para ser instalado no rio Xingu, a 40 km a jusante da cidade 

de Altamira na região conhecida por Volta Grande (área em que o rio dá um giro de quase 

270 graus e tem desnível de mais de 100 m) (CASTILHOS, 2011). 

O rio Xingu no trecho de construção da UHE possui águas na cor verde-escuro ou 

verde-oliva nos seus trechos profundos e verde-esmeralda nas partes rasas, de fundo 

pedregoso e de areias brancas, este carrega pouco sedimentos; apresentando cerca de 1,0 m a 

5,0 m de transparência (CASTILHOS, 2011). A UHE tem potência instalada de 11,233 MW, 

sendo a maior usina hidrelétrica inteiramente brasileira e a terceira maior hidrelétrica do 

mundo, porém por ser uma usina a fio d’água, sua potência média de apenas 4,428 MW 

(OLIVEIRA, 2013). 

De acordo com Castilho (2011), a UHE Belo Monte é a obra mais cara do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) e seu custo está sendo estimado pelo governo em 16 

bilhões e pelos construtores em 30 bilhões de reais. Belo Monte está sendo construída pelo 

consórcio Norte Energia S.A e empresas autoprodutoras com diversos percentuais de 

participação na obra, a saber: Eletrobrás: 15%, Chesf: 15%, Eletronorte: 19,98%, Petros: 
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10%, Funcef: 5%, Caixa FIP Cevix: 5%, Belo Monte Participações S.A. (Neoenergia S.A.): 

10%, Amazônia (Cemig e Light): 9,77% Valem: 9%, Sinobras: 1% e J.Malucelli Energia: 

0,25% 1975, pela empresa de consultoria CNEC (pertencente ao grupo da construtora 

Camargo Correa) (SOUSA, 2013).  

O início do planejamento da hidrelétrica de Belo Monte se deu ainda na década de 

1970 e após inúmeras paralisações no processo e adaptações no projeto foi liberada a licença 

ambiental no dia 01 de fevereiro de 2010 (CASTILHOS, 2011). De acordo com Roscoche 

(2013), muitos presidentes não quiseram realizar o projeto pelas mais diversas razões dos 

impactos ambientais sociais e político da obra. O presidente que deu início à construção da 

hidrelétrica foi Luiz Inácio Lula da Silva (CASTILHOS, 2011). 

Figura1 - Localização da área de estudo. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente a área de estudo passa por uma profunda transformação espacial em 

função da construção da UHE de Belo Monte, obra iniciada em junho de 2011 na região 

conhecida como Volta Grande do Xingu, no município de Vitória do Xingu.  

A partir de 2010 as dinâmicas dos pontos de desflorestamento concentraram-se em três 

pontos, um próximo aos municípios de Medicilândia e Anapu e outro lado do direito do rio 

Xingu. Para 2011, um ano após a liberação da licença ambiental já se observa visualmente 

pela dinâmica da concentração de desflorestamento a formação de um arco de 
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desflorestamentos, no entorno da volta grande do Xingu e no sentido sudeste, próximo à 

cidade de Anapu (Figura 2 - 2011). 

Apesar dos modelos de mapa de calor serem simplificações da realidade, pode-se 

utiliza-los na gestão do risco através da distribuição espacial das manchas de concentração, 

como se observa nos Mapas de calor com atributos dos valores das áreas desflorestadas 2010, 

2011, 2012 e 2013, que expressam a probabilidade de cada pixel de 1 km² que foi 

desflorestado. A probabilidade varia de 3Km² (cor verde) a um de 67,50 km² (cor vermelho).  

Figura 2 - Mapa de calor da distribuição dos pontos de desflorestadas 2010 a 2011. 

 
Fonte: INPE/PRODES (2010-2013). 

 

No ano de 2012, observa-se visualmente outra dinâmica na concentração dos pontos 

de desflorestamento, ficando logo abaixo da volta grande do Xingu, Na Figura 3-2012 

observa-se que macha de concentração de desflorestamento não se fixou próximo a nenhum 

município dentro da área de análise, ficando isolada ao sul da volta grande do rio Xingu do 

lado direito. 
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Figura 3 - Mapa de calor da distribuição dos pontos de desflorestadas 2010 a 2011. 

 

Fonte: INPE/PRODES (2010-2013). 

 
Com a análise identificou-se que os desflorestamentos ocorreram em propriedades 

particulares e terras públicas, representando em média 96,1% do desflorestamento acumulado 

(ISA, 2015).   

Os mapas evidenciam fortemente que a UHE de Belo Monte tem provocado 

modificações no meio ambiente através da perda de ecossistemas e que obras de infraestrutura 

e de empreendimento hidroelétrico e uma realidade que atinge não somente a Amazônia 

brasileira, mas toda pan-amazônica (FINER; JENKINS, 2012). 

Contudo, para o ano de 2013 identificou-se uma dispersão nas áreas de concentração 

de desflorestamento. Ao Norte no município Senador José Porfírio surge uma nova macha de 

concentração de desflorestado a partir de 2012 e aumentando em 2013, conforme Figura 3-

2013. 

Realizando uma análise paralela com a série histórica (2010-2013) do 

desflorestamento, para os municípios da área de estudo, foi possível observar que nenhum dos 

seis municípios apresentou redução significativa no desflorestamento, sendo a média para 

Altamira 7.093,68 km², Anapu 2.163,53 km², Brasil Novo 2.577,98 km², Medicilândia 

1.986,15km², Senador José Porfírio 750,93 km² e Vitória do Xingu 1.886,85 km² (Figura 4). 
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Figura 4 - Desflorestamento na Região de Integração Xingu 

 
Fonte: INPE/PRODES 2010-2013. 

 

O desflorestamento na área de estudo no período anualizado foi de 65.836,4km² e os 

municípios com as maiores áreas desflorestamento são Altamira com 28.374,7km², Brasil 

Novo 10.311,9 km², Anapu 8.654,1km², Medicilândia 7.944,6km², Vitória do Xingu 7.547,4, 

Senador José Porfírio 3.003,7 km², o que corresponde a 43,10%, 15,66%, 13,16%, 12,06%, 

11,46% e 4,56% do total desflorestamento, respectivamente. 

Desta forma evidencia-se que há uma correlação da modelagem e os valores de 

desflorestamento da série histórica. 

Dos seis municípios na área em estudo cinco estão na lista do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), por se enquadrarem nos critérios definidos no Art. 2º do Decreto nº 

6.321/07 que são: (I) área total de floresta desmatada no município; (II) área total de floresta 

desmatada nos últimos três anos e (III) aumento da taxa de desmatamento em pelo menos três, 

dos últimos cinco anos, são eles: Altamira (desde 2008); Brasil Novo (desde 2008); Pacajá 

(desde 2009); Anapu (desde 2012); Senador José Porfírio (desde 2012) (IDESP, 2013). 

Ao analisar a estatística descritiva dos pontos de desflorestamentos na área de estudo 

entre 2010 a 2013, observa-se que 2011 foi o ano com a maior soma de área desflorestada 

com 5.940,81 km². A maior média de desflorestamento foi em 2012 com 1,03 ha. 
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Tabela 3 – Estatística descritiva dos pontos de desflorestamento de 2010 a 2013. 

ESTATÍSTICA 
PONTOS DE DESFLORESTAMENTOS 2010 - 2013 

2010 2011 2012 2013 

Quant. pontos 5619 5940 648 1375 

Média 0,51 0,42 1,03 0,76 

Desvio Padrão 0.79 0,76 1,02 1,14 

Coef. Variação 1.54 1,81 0,99 1,49 

Máximo 17,12 17,84 0,83 29,19 

Mediana 0,24 0,15 0,83 0,62 

Mínimo 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 

Soma 2.886,32 5.940,81 671,07 1.047,43 

Fonte: INPE/PRODES (2011 a 2013). 

 

Segundo Paulo Barreto, pesquisador sênior da ONG Imazon, entre agosto de 2012 e 

julho de 2013, o índice de desflorestamento na Amazônia cresceu 28% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, a primeira alta desde 2008. Ainda segundo o mesmo altor, partes do 

aumento ao desflorestamento ocorreram no entorno das hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, 

no rio Madeira, em Rondônia, e principalmente no entorno da UHE de Belo Monte, no rio 

Xingu, no Pará. 

Assim, observa-se mais uma vez a relação direta entre o avanço da fronteira na 

Amazônia legal e a taxa de desflorestamento (Ferreira, 2005). A construção da UHE de Belo 

Monte representa uma nova dinâmica no processo de desflorestamento, fato este que segundo 

IDESP (2013), deverá ser sentido em toda extensão do rio Xingu, como evidenciados nos 

mapas elaborados, com ênfase no município de Altamira, em função dos 28 mil trabalhadores, 

distribuído por quatro grandes canteiros de obras. 

Neste contexto, o município de Altamira, maior município do Brasil em extensão 

territorial, será a mais impactado pela obra da usina hidrelétrica de Belo Monte 

(CASTILHOS, 2011) e segundo o autor a hidroelétrico deverá provocar significativas 

pressões antrópicas sobre o meio ambiente e impactos socioambientais. 

Portanto, identificou-se que a dinâmica do desflorestamento continuar na região e de 

acordo com Marques (2012), perda de vegetação deverá ser de 20% a 40% dentro da bacia do 

rio Xingu, bem como um aumento da descarga do rio na ordem de 4% - 8% e 10% - 12% 

(MARQUES, 2005). 

 

4. CONCLUSÕES 

O presente estudo demonstrou que houve uma dinâmica na concentração de 

desflorestamento na área em estudo, relação explícita pelos mapas densidade do 

desflorestamento.  
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O desflorestamento normalmente começa com a abertura oficial ou clandestina de 

estradas que permitem a expansão humana e a ocupação irregular de terras à exploração 

predatória de madeiras nobres. Contudo, na área em análise a pressão maior em relação a 

desflorestamento é em razão da construção da usina hidroelétrica no rio Xingu que tem 

impulsionado a derrubada da floresta provocando a perdas ambientais e sociais de grade porte 

na região (TORRES, 2005). 

Os prejuízos causados são enormes e não se restringem apenas à flora e a fauna, mas 

causam grandes danos sociais e econômicos às populações indígenas, e as populações local e 

regional. Neste sentido, em razão da dinâmica de desflorestamento aqui evidenciada o 

governo deve tomar medidas mais eficazes no controle do desflorestamento, lançando estudo 

e revisão relatórios de impactos ambientais no entorno da UHE de Belo Monte. 

Os mapas auxiliaram na análise, pois visualmente quando detectado uma faixa com 

uma tonalidade ou cor mais intensa, por exemplo, vermelha pode-se inferir que nesta região, 

existe uma concentração elevada de áreas de maiores valores de desflorestamentos. O 

raciocínio pode ser feito de forma contraria, ou seja, quanto mais clara a cor, menos 

concentrados. 

Com as análises aqui desenvolvidas observa-se que os municípios próximos à 

construção da UHE devem-se priorizar as medidas de integração e aperfeiçoamento das ações 

de monitoramento e controle junto aos de órgãos federais, o ordenamento fundiário e 

territorial. 
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RESUMO 

O presente estudo apresenta dados físico-químicos e biológicos das águas coletadas no 

Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, ponto turístico do município de Belém, Pará, 

Brasil, realizado em março de 2015. Na realização deste trabalho foram coletadas amostras 

biológicas de fitoplâncton e analises in situ de alguns parâmetros físico-químicos de três 

pontos distintos do local: 1) Porto do Ariri/Rio Maguari, 2) Nascente da Piscina Natural e 3) 

Interior da Piscina Natural. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram pH, Temperatura, 

Salinidade, Oxigênio Dissolvido e Sólidos Totais. O estudo destes parâmetros e da 

composição biológica é de fundamental importância para o entendimento dos processos 

ambientais de corpos hídricos. Para a coleta do material biológico (fitoplâncton) foram 

utilizados, uma rede de plâncton de 64 micrômetros, e para a fixação do fitoplâncton coletado 

utilizou-se formol a 70%. Nas análises dos parâmetros físico-químicos foi utilizada uma 

Sonda Multiparamétrica HANNA modelo HI9828. Os resultados demonstraram pouca 

variação de aspectos físico-químicos, com exceção do Oxigênio Dissolvido que apresentou 

mais alto no ponto 01 (4,4 mg/L), comparado aos outros que resultou (0,4 mg/L), (0,6 mg/L) 

dos pontos 2 e 3 respectivamente. Quanto à composição fitoplanctonica, este ponto (01) 

também apresentou maior variedade de espécies. Conclui-se com esse estudo, que a análise 

físico-química e biológica da água é importante para se conhecer a composição biológica das 

espécies dos ambientes hídricos amazônicos e os fatores ambientais que influenciam.  

 

Palavras-chaves: Fitoplâncton. Qualidade de água. Amazônia. 
 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

A água é o componente físico da natureza que apresenta várias funções, tais como 

elemento vital, purificador, integrante dos ambientes aquático e responsável pela manutenção 

da vida no planeta (HANSEN, 2004). Portanto, a água é um recurso natural mais abundante 

do planeta que está relacionada com todas as atividades humanas, desde o desenvolvimento 

agrícola e industrial na sociedade. É também um componente bioquímico disponível para a 

existência humana e as demais espécies de vegetais e animais, além de atuar como fator de 

produção para vários bens de consumo final e intermediário (CONAMA, 2005). 

A hidrosfera ocupa 73% da superfície terrestre, porém a água é o componente da 

atmosfera e do ambiente terrestre de fundamental importância para diversas formas de vida, 

nos oceanos estão 97% da massa total de água no planeta, e somente 3% são de água doce 

(GEOBRASIL, 2007). O Brasil é um país privilegiado por concentrar 12% das reservas de 

água doce do mundo (MMA, 2006). Entretanto, a disponibilidade desses recursos não está 

distribuída de forma homogênea, pois se encontram ameaçadas por fatores socioeconômicos 

diversos (PERES, 2009).  

A qualidade da água disponível para captação, tratamento e consumo vem sendo 

prejudicado ao longo dos anos, na Amazônia e no Pantanal regiões com grande potencial 

hídrico encontram-se evidências de contaminação por substâncias tóxicas, maiormente 

advindas das atividades agrícolas. Embora existam estas preocupações, o Brasil ainda está em 

condições favorecidas em relação ao resto do mundo, principalmente quanto à disponibilidade 

de recursos hídricos dentro dos padrões qualitativos e quantitativos aceitáveis (MARENGO, 

2006).  

A qualidade da água é influenciada pelas condições ambientais a qual está exposta e, 

portanto, na maioria das vezes, é necessário um tratamento para torná-la potável. O 

tratamento padronizado inclui várias etapas, tais como, coagulação, floculação, decantação, 

filtração, desinfecção e fluoretação, visto que neste processo são utilizados produtos 

químicos, que pode permanecer resíduos na água final, sendo assim podendo provoca 

problemas para a saúde do consumidor (ISAAC- MARQUEZ et al., 1994). Identificação e 

quantificação dos componentes fitoplanctônicos são de grande relevância para avaliar as 

condições ecológicas de um ecossistema aquático, prevenir ou controlar situações 

indesejáveis ou incompatíveis com a finalidade de utilização de um determinado manancial e, 
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inclusive, para o desenvolvimento de culturas de interesse econômico, como a piscicultura 

(CETESB, 2013).   

A informação sobre a qualidade da água é fundamental para o entendimento dos 

processos ambientais dos corpos hídricos com relação aos impactos antrópicos das bacias 

hidrográficas, sendo também importante para o planejamento da sua ocupação e controle 

desses impactos. As caracterizações dos parâmetros físico-químicos da água têm como 

objetivo identificar e quantificar os elementos iônicos e espécies presentes nesse composto e 

relacionar os efeitos de suas propriedades às questões ambientais, permitindo o entendimento 

dos processos naturais ou alteração no meio ambiente, uma vez que o conhecimento de 

propriedades físico e químico de átomos e moléculas de suas interações permite responder 

questões como, quais e em que níveis eles podem ser inadequado aos ecossistemas e à saúde 

humana (PARRON et al., 2011).    

 Sendo assim, objetivou-se com a realização deste trabalho avaliar as condições físico-

químicas e biológicas dos corpos d’água do Complexo Ecológico Parque dos Igarapés, haja 

vista a inexistência de trabalho desenvolvido sobre o tema neste ambiente. 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

 

 O Complexo Parque Ecológico dos Igarapés está situado no Bairro do Coqueiro em 

Belém do Pará, possui 160 mil m² de área de floresta remanescente, com piscina de água 

natural corrente, chalés, albergue, entre outros, localizado as margens do Rio Ariri (Fig. 01). 

É um dos pontos turísticos da capital, bem utilizado como ambiente de diversão e lazer que 

visa à sustentabilidade e a preservação da floresta remanescente presente no local, dentre as 

atrações do parque está à maior piscina de água natural corrente do Norte do Brasil com 1700 

m² (PARQUES DOS IGARAPÉS, 2015).  

2.2 COLETA DE DADOS  

 O material analisado foi coletado durante o mês de março de 2015. Para a coleta do 

material foi utilizada uma rede de malha de 64 micrômetros, um balde de 10 litros, uma 

Sonda Multiparamétrica HANNA (HI 9628) e formol para a fixação dos fitoplâncton 

coletados. Os métodos empregados neste trabalho consistiram nas investigações físico-

químicas e biológicas de três pontos distintos do local: 1) Porto do Ariri/ Rio Maguari, 2) 

Nascente da Piscina Natural e 3) Interior da Piscina Natural, cujas análises consistiram na 
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averiguação do pH, Temperatura, Salinidade, Oxigênio Dissolvido (O.D), Sólidos Totais 

(T.D.S) e Composição Biológica Fitoplanctônica. O material biológico filtrado foi 

armazenado e encaminhado para o laboratório de Botânica da Universidade Federal do Pará 

onde foi realizada a análise da composição por ponto.  

 

Figura 01 - Imagem da localização do Parque dos Igarapés. 

Fonte: 

Google Earth (2015). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Os resultados demonstraram pouca variação de aspectos físico-químicos, com exceção 

do Oxigênio Dissolvido (O.D) e Sólidos Totais (T.D.S) que apresentaram uma expressiva 

variação no ponto1- Porto do Ariri/ Rio Maguari. Neste ponto, foi identificado, também, pH 

de 7,59; Temperatura: 28,71ºC; Salinidade: 0,15%; O.D: 4,4 mg/L e T.D.S: 162 ppm. Sendo 

encontrada neste ponto 01 baixa salinidade, assim como uma maior concentração de Oxigênio 

Dissolvido (O.D) em relação aos demais pontos analisados, isso se deve ao fato de quanto 

maior a concentração de microrganismos, maior o consumo de oxigênio em processo de 

respiração pelas bactérias aeróbias (PINTO et al., 2009). Com relação aos valores de Sólidos 

Totais (T.D.S) podem ser influenciado pela decomposição de matéria orgânica no rio, mas 

também pode ser originado do processo de intemperização e decomposição das rochas ou 

partículas dos solos (NOGUEIRA et al., 2012).  
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 O ponto 2 (Nascente do igarapé) apresentou pH de 7,48; Temperatura: 27,59ºC; 

Salinidade 0,08%, O.D: variante entre 0,3 mg/L e 0,4 mg/L e T.D.S: 88 ppm. Já no ponto 3 

(Piscina Natural) o pH foi de 7,60; temperatura: 27,7ºC; salinidade: 0,07%; O.D: 0,6 mg/L e 

T.D.S: 75 ppm. O pH nos três pontos foi similar, mostrando que esses ambientes apresentam 

águas neutras. A temperatura nos três pontos foi aproximadamente igual, pois todas as coletas 

foram realizadas no período da manhã. A salinidade das águas de rio contém baixa 

concentração de sais dissolvidos (PIOLA et al., 2004). Com relação à composição 

fitoplanctônica, no ponto 01, o qual apresentou maior quantidade de oxigênio, foi encontrada 

também a maior variedade de espécies, sendo elas Polymyxus coronalisL. W. Bail, 

Oscillatoria princepsVaucher, Oscillatoria limosa Ag, Triceratium favus Ehrenberg, 

Coscinodiscus sp, Coscinodiscus oculus iridis Ehrenberg. No ponto 02 foi encontrada apenas 

a espécie Lyngbya limnetica Lemm e no ponto 03 as espécies Closterium braunii e Polymyxus 

coronalis. (Tabela 1 e 2). 

Tabela 1 – Resultado da análise físico-química de materiais coletados no Parque dos Igarapés 

em março de 2015. 

PARAMETROS PONTO 1  PONTO 2 PONTO 3 

Ph 7,59 7,48 7,6 

Temperatura (°C) 28,71 27,59 27,7 

Salinidade (%) 0,15 0,08 0,07 

T.D.S (ppm) 162 88 75 

D.O (mg/L) 4,4 0,3-0,4 0,6 

Fonte: Autores (2015).  

 

Tabela 2 - Resultado da análise biológica (Composição fitoplanctônica) de materiais 

coletados no Parque dos Igarapés em março de 2015. 

PONTO 1 PONTO 2 PONTO 3 

 Polymyxus coronalis L. W. Bail 
  

 Oscillatoria princeps Vaucher 
  

 Oscillatoria limosa Ag - Lyngbya limnetica Lemm - Closterium braunii 

 Triceratium favus Ehrenberg 
 - Polymyxus coronalis 

 Coscinodiscus SP 
  

 Coscinodiscus oculus iridis Ehrenberg 
  

Fonte: Autores (2015). 
 

 

4 CONCLUSÕES 

 A análise biológica e físico-química em corpos d’ água de áreas urbanas possui grande 

importância, para se conhecer a composição biológica das espécies dos ambientes hídricos 

amazônico e os fatores que influenciam, bem como, o estudo ambiental atual desses 

ambientes.  
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RESUMO 

O tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.) é um fruto tropical nativo pouco consumido pela 

população brasileira, mas bem conhecido e apreciado em suas regiões de ocorrência. O 

tucumã é encontrado na região amazônica podendo alcançar de 10 a 15m de altura, 15 a 20 

cm de diâmetro. O objetivo deste trabalho foi realizar avaliar as características físicas e 

aspectos físico-químicos dos frutos de tucumã (AstrocaryumvulgareMart.). Foram coletados 

140 frutos em uma comunidade de Soure-Pará, selecionados e analisados no laboratório da 

Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra-Pará,aferidos quanto o seu 

tamanho, peso, volume, peso da semente e rendimento de polpa. Foram realizadas 

determinações de umidade, pH, sólidos solúveis e acidez total titulável, conforme 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL, 2005). Os dados obtidos através das análises 

de determinação da polpa do tucumã foram submetidos às análises estatísticas, utilizando o 

Excel 2010.  Obteve-se os respectivos resultados, nos estágios de maturação 1 (M1) e estádios 

de maturação 2 (M2): (Acidez) 0,22 e 0,31% (ácido cítrico); (pH)5,53 e 5,35;(umidade) 54,7 e 

56,48%; (sólidos solúveis) 6 e 8 (°Brix).  

 

Palavras-chave: Tucumã. Análises físicas. Análises físico-químicas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O tucumanzeiro (Astrocaryum vulgare Mart.) é uma palmeira nativa do norte da 

América do Sul, possivelmente do estado do Pará, onde tem o seu centro de dispersão. É uma 

espécie característica de terra firme alta, de cobertura vegetal baixa, ou mesmo em campo 

limpo (CAVALCANTE, 2010). O tucumã (Astrocaryum vulgareMart.) é um fruto tropical 

nativo pouco consumido pela população brasileira, mas bem conhecido e apreciado em suas 

regiões de ocorrência (BRASIL, 2002).  

É um fruto do tipo drupa, elipsóide, com 3-5 cm de comprimento, apresentando 

coloração alaranjada quando maduro e odor característico (YUYAMA et al., 2008).É 

consumido fresco e a polpa além do elevado conteúdo de óleo, apresenta como principais 

ácidos graxos, o oléico (65,10 %), palmítico (24,60 %) e linoléico (2,60 %) (RODRIGUES et 

al., 2010). O grande teor de β-caroteno torna o fruto uma excelente alternativa ao combate da 

hipovitaminose (LORENZI et al., 2006). 

O objetivo deste artigo foi avaliar as variáveis biométricas, peso total do fruto, peso da 

semente, peso da casca, peso da semente e peso da polpa, assim como análises físico-químicas 

dos frutosde tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.), em dois estágios de maturação, a 

maturação completa e a maturação incompleta. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os frutos de tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.) foram coletados manualmente na 

cidade de Soure- PA. Foram coletados 140 frutossendo que 60 frutos em estágio de maturação 

completa (maturação 1) e 80 em estágio de maturação incompleta (maturação 2). Após esse 

procedimento, foram selecionados os melhores frutos sendo 50 para cada estágio de 

maturação, em seguida foram lavados em água corrente e sanitizados em solução clorada a 20 

PPM. 

Foi realizada a identificação, sendo devidamente enumerados de 1 à 100 para melhor 

organização e manipulação dos mesmos. A biometria dos frutos coletados foi realizada no 

laboratório de Tecnologia de Alimentos da UEPA(Universidade do Estado do Pará), Campus 

XIX, em Salvaterra-Pará. 
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Os dados obtidos através da biometria do tucumã foram submetidos às análises 

estatísticas utilizando o Excel 2010, e as avaliações físico-químicas feitas em triplicata, de 

acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz (BRASIL 2005). 

Para a acidez titulável determinada pelo método titulométrico, expressa em 

porcentagem de ácido cítrico com solução padronizada de NaOH 0,1M. Sólidos Solúveis 

realizadas e um refratômetro manual com escala de 0 a 32 % BRIX L.F. PEQ-617. O pH foi 

realizado pelo método potencio métrico com pHmetro – Tecnal, da marca Meter-Bunker 

comercial-modelo NI-PHM005, calibrado com soluções tampão de pH 4,0 e 7,0. O teor de 

umidade do produto pelo método gravimétrico, utilizando-se da Estufa de Circulação de ar a 

105 ºC até peso constante. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. ANÁLISES FÍSICAS 

 

Nas análises físicas feitas em laboratório, foram avaliadas as variáveis peso total do 

fruto (g), peso da polpa (g), peso da semente (g), comprimento do fruto (cm) e diâmetro do 

fruto (cm), em dois estágios de maturação. Os resultados da biometria nos frutos da 

maturação 1(M1) e maturação 2 (M2)estão dispostos nas tabelas a seguir. 

 

Tabela1 - Caracterização biométrica do fruto de tucumã maturação 1 (M1). 

PARÂMETROS  MÍNIMO MÉDIA MÁXIMO DESVIO 

PADRÃO 

CV(%)  

Peso total (g) 23,98 

 

33,30 

 

42,19 

 

3,56 

 

0,107 

 

Comprimento (cm) 3,9 4,6 5 

 

0,22 0,048 

 

Diâmetro (cm) 2,8 3,32 3,7 0,16 0,049 

 

Peso da casca (g) 4,22 5,80 8,91 1,06 0,183 

 

Peso da semente(g) 9,85 13,02 18,15 1,99 0,153 

 

Peso da polpa (g) 7,81 14,18 21,65 2,98 0,210 

 

Fonte: Autores (2015). 

 Para o peso total na maturação 1, observaram-se valores variando entre 23,98g e 

42,19g, com média 33,30 cm e desvio padrão 3,56. Na maturação 2 os valores variaram de 

28,66g a 37,16 g, com média de 32,61 g e desvio padrão de 1,88. Os valores das médias se 
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aproximaram aos resultados obtidos por Carvalho e Muller (2005), com média 34,5cm e 

desvio padrão 10,2 em estudos com tucumã. 

 Os valores médios verificados para o comprimento dos frutos na maturação 1 e na 

maturação 2 foram 4,6 cm e 4,73 cm, respectivamente. Superior ao valor de 4,3 cm 

encontrado por Carvalho e Muller (2005) e abaixo ao encontrado por Batista et al.(2011) em 

um trabalho realizado com a mesma família Arecaceae, sendo encontrados “frutos ovalados 

com cerca de 6 a 7 cm de comprimento e sua coloração externa é verde amarelada.” 

 Quanto ao diâmetro, os frutos apresentaram valores médios de 3,32 cm para ambos os 

estágios de maturação, valores aproximados na faixa de 3,7 cm encontrado por Carvalho e 

Muller (2005). 

Os resultados da correlação dos parâmetros biométricos estão apresentados nas figuras 

abaixo: 

Figura 1 - Correlação entre comprimento e peso total dos frutos de tucumã na maturação 1 (M1) e 

maturação 2 (M2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

Correlacionando comprimento e o peso total dos frutos, a maturação1obteve 0,4685, 

evidenciando que neste estágio as sementes dos frutos encontram-se mais volumosas, 

incidindo em moderada influência no peso total do fruto. Em relação a maturação 2, o valor 

de 0,2082 representa a baixa correlação entre os parâmetros.  

A relação entre as variáveis diâmetro e peso total está expressa na Figura 2. 
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Figura 2 - Correlação entre diâmetro e peso total do fruto de tucumã na maturação1(M1) e maturação 

2 (M2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

 Na correlação entre os parâmetros diâmetro (cm) e peso total (g) nos dois estágios de 

maturação, a maturação 1 apresentou maior correlação (0,4642) se comparada com a 

maturação 2 (0,3429), representam moderada correlação na maturação 1. 

A relação entre as variáveis diâmetro e peso total está expressa na Figura 3. 

 
Figura 3 - Correlação entre peso da polpa e peso total dos frutos de tucumã na maturação 1 (M1) e 

maturação 2 (M2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

Quando correlacionados os caracteres peso da polpa com peso total, estes possuem 

moderada correlação (0.4371) na maturação 1, onde o peso da polpa representa uma regulada 

influência sobre o peso da polpa. A maturação 2 possuiu menor correlação (0,3429). 

 

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA 
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Os resultados da composição físico-química da polpa de tucumã estão apresentados na 

Tabela 3. 
Tabela 3 - Caracterização física e físico-química da polpa de frutos de tucumã em dois estágios de 

maturação. 

Fonte: Autores (2015). 

 

Os sólidos solúveis (SS) representam as substâncias que se encontram dissolvidos na 

seiva vacuolar, como açúcares, ácidos orgânicos, pectinas, vitaminas, fenólicos, etc. Entre 

essas substâncias, os açúcares são os mais representativos, chegando a constituir em alguns 

frutos até 90 % dos sólidos solúveis. Por isso, este parâmetro é utilizado para se ter uma 

estimativa da quantidade de açúcares presentes. Os teores de sólidos solúveis são muito 

variados com espécies, cultivares, estádio de maturação e clima (CHITARRA; CHITARRA, 

2005).  

Em relação aos sólidos solúveis os valores obtidos no estágio de maturação1 foi 6 ° 

Brix, já para o estágio de maturação 2 o valor encontrado foi 8° Brix. Leitão (2008) estudando 

o tucumã proveniente do Estado do Amazonas observou o teor de sólidos solúveis no valor de 

14,5 ° Brix em frutos colhidos no Estado do Amapá, sendo superior à média encontrada neste 

trabalho. No açaí, que é um dos frutos de palmeiras da Amazônia mais estudados, o teor 

médio de sólidos solúveis é 7,5°Brix (FREIRE et al., 2000).  

Quanto à acidez total titulável, os valores encontrados no estágio de maturação 1 foi 

0,22 %, e para o estádio de maturação 2 o valor encontrado foi 0,31%. Os frutos de algumas 

espécies de palmeiras da Amazônia apresentam os seguintes valores, para acidez titulável e 

pH, respectivamente: açaí (0,20 % e 5,5); tucumã (0,3 % e 5,8), inajá (2,5 % e 5,26) e 

pupunha (0,7 % e 6,4) (FREIRE et al., 2000; YUYAMA et al., 2008; BEZERRA et al., 2006 

e SILVEIRA et al., 2009). 

 

PARÂMETROS 

 AMOSTRAS  

Maturação 1 C.V.(%) Maturação 2 C.V.(%) 

 

Sólidos Solúveis 

(°Brix) 

 

6,00 

 

- 

 

8,00 

 

- 

 

Acidez Titulável 

(%) 

 

 

0,22±0,03 

 

 

0,155 

 

0,31±0,04 

 

0,130 

pH 5,53±0,04 

 

0,007 5,35±0,08 0,014 

Umidade (%) 54,7±3,32 0,061 56,48±3,78 0,067 
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No que se refere ao PH, o estágio de maturação 1 apresentou o valor 5,53, e no estágio 

de maturação 2 o valor encontrado foi 5,35, inferiores ao valor de 5,8 encontrado por Yuyama 

et al. (2008), em análises realizadas com frutos de tucumã. 

A composição físico-química das frutas varia bastante devido às diferenças entre 

cultivares, grau de maturidade, estação de colheita, tratos cultuais, locais de plantio e fatores 

climáticos (MAIA et al., 2009). 

A umidade apresentou os valores de 54,7 % para o estágio de maturação 1 e 56,48 % 

para o estágio de maturação 2. Esses valores foram superiores ao de 44,9 % encontrados por 

Ferreira et al. (2008). 

4 CONCLUSÕES 

 

Os resultados das analises biométricas realizadas nos frutos de tucumã da espécie 

Astrocaryum vulgareMart. para ambos estágios de maturação (1 e 2) obtiveram valores 

aproximados e não obtiveram correlação positiva quando se relacionou a variável peso total 

com as demais variáveis abordadas no presente estudo (comprimento, diâmetro e peso da 

polpa). Apesar dos resultados, vale ressaltar que informações e estudos sobre a espécie em 

questão são relevantes, que poderá tornar-se uma opção de enriquecimento na qualidade 

nutricional de produtos como pães, biscoitos, dentre outros. 
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RESUMO 

O presente artigo tem por finalidade delinear os efeitos das queimadas e suas consequências 

ao solo da região Oeste do Estado do Pará. Foram realizadas pesquisas bibliográficas, visitas 

in loco com a realização de atividades científico-exploratórias tendo em vista, a realização 

mapeamento das causas do fogo e chegou-se a conclusões que o fogo traz severas 

consequências à fertilidade do solo, tornando-o impróprio à utilização de plantios agrícolas e 

espécies florestais de valor econômico, além de trazer outras causas de desequilíbrio ao meio 

ambiente, a extinção da fauna, reduzindo a flora e a microbiota do solo. As consequências das 

queimadas ao solo, apontam como complicadouro a redução dos microorganismos do solo, 

infertilidade, aceleração dos processos de mineralização dos elementos químicos do solo e, 

devido sua exposição aos agentes da natureza tais como o vento, o sol e a chuva, 

maximizando as perdas de nutrientes disponíveis. Desta forma, Os solos passam por vários 

processos, aqui elencados, compactação, diminuindo sua porosidade e, por conseguinte, 

prejuízos a fixação de minerais essenciais às plantas, já que estes tornam-se cada vez mais 

escassos na superfícies do solo sendo encontrado em regiões cada vez mais profundas do solo. 

Como a queimada é uma antiga técnica cultural de manejo do solo, tem-se no sistema de 

pousio - Período de tempo em que um solo é deixado em repouso para se recuperar de uma 

exploração agrícola. Permite que o solo recupere em parte, de uma forma natural, a fertilidade 

perdida - uma forma de proporcionar ao solo uma alternativa de resiliência, sem perder sua 

produtividade.  

Palavras-chave: Solos. Fertilidade do solo. Queimadas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Divulgação científica. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

  A queimada tem-se mostrado há décadas um dos maiores problemas ambientais em 

nosso País e no Mundo. A região amazônica desde a expansão das fronteiras agrícolas e 

pecuárias no inicio dos anos 70, em especial o Estado do Pará, tem sido um celeiro de novas 

tecnologias e novas culturas, em especial, a cultivo de soja ao longo da Rodovia Cuiabá-

Santarém - BR 163. 

 Para Violeta (2009), a ocupação da região se deu por iniciativa do Governo Federal 

em grandes projetos com a intenção de integrar a Região Amazônica com o restante do País. 

De inicio havia somente posseiros - donos de pequenas propriedades cedidas pelo governo, 

onde praticavam a agricultura de subsistência. Porém, a partir da década de 90, surge a 

expansão da agropecuária, havendo a necessidade de desmatamento de grandes áreas de 

florestas para a plantação de capim (pecuária) e a monocultura (soja). 

Apesar do passar de década ainda hoje em pleno século XXI, é mantida a cultura de 

derrubada de grandes extensões de mata, cujo o método é a queimada, técnica há muito 

utilizada pelos antigos posseiros.  

Figura 1 - Registro de área devastada por incêndio.     

 

 

    Fonte: Autores (2015). 

 Segundo Relatos de antigos moradores da região amazônica, o solo da Amazônia é 

pobre em nutrientes e quando se usa o fogo para queimar a biomassa da floresta o solo fica 

bom para o plantio. É por isso que se faz tanto o uso de queimada nesta  região.  

De acordo com Ferreira (2010 apud MAZOYER e LAURENCE, 1933), o que 

realmente ocorre é  a utilização de associação do sistema de cultivo  derrubada-queimada. 

Esta técnica proporciona  disponibilidade excepcional de elementos minerais, provenientes 

das cinzas e da mineralização acelerada do húmus em um nível suficiente para boas colheitas. 
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Acrescenta Ferreira (2010) que as cinzas são ricas em óxidos solúveis de bases que se 

transformam em carbonatos capazes de neutralizar a acidez do solo. 

Figura 2 - Preparo de área para cultivo agrícola. 

   Fonte: Autores (2015). 

 Segundo o Prof. Gustavo Brígido de Alvarenga Pedras, em sua disciplina Teoria Geral 

do Direito II (direito Ambiental), em 1998, dentre os dois fatores principais para ocorrência 

de uma queimada (i) a queimada pode ocorrer por fatores antrópicos; ocasionada pelo homem 

podendo ser dolosa (queimada intencional) ou culposa (sem a intenção). (ii) a queimada pode 

ocorrer por fatores naturais; são fatores de ordem da natureza, por exemplo: queda de raio, 

aumento da temperatura em dado horário do dia. Cita o mesmo autor que “Mais de 98% das 

queimadas praticadas no Brasil são de natureza agrícola”. De acordo com o Manual de 

Combate a Incêndio Florestal do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, 2006, 

considera-se fogo, todo fogo em que o homem tem o seu controle. E considera-se incêndio 

todo o fogo que foge do controle do homem. As queimadas de maiores ocorrências são 

aquelas provocadas pelo homem, tais como: manejo de pastagens ou mesmo, as queimadas de 

desmatamento para ocupação agrícola ou pecuária ou plantio de subsistência. 
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Figura 3 - Controle de incêndios realizado pelo corpo de bombeiros. 

  

Fonte: Autores (2015). 

2. METODOLOGIA 

 

 A metodologia adotada foi subsidiada na pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e 

pesquisa participante através de visitas in loco com a realização de atividades científico-

exploratórias tendo em vista, a realização de mapeamento das causas do fogo.  

A fim de vivenciarmos as problemáticas levantadas neste artigo escolhemos dois 

locais para observação/análise. O primeiro local escolhido fora a Comunidade São João 

Batista, zona rural, Itaituba-PA, por apresentar fortemente a cultura do fogo para fins de 

atividade agrícola e pecuarista, conferindo as características de incêndio doloso, intencional. 

E, um segundo local situado às margens do lago Piracanã, zona urbana, em Itaituba-PA, 

conferindo a características de incêndio culposo, isto é, acidental. A escolha destes dois locais 

teve por objetivo apresentar com ênfase as influências das queimadas e suas consequências 

para o solo da região Oeste do Estado do Pará em diferentes âmbitos de estudo, a saber, o 

rural e o urbano.   

 Buscou-se compreender a dinâmica da formação do solo, sua composição biótica, 

correlacionando as consequências que o fogo produz durante as queimadas, com as 

propriedades físicas e químicas do solo envolvendo a fertilidade macro e microbiologia dos 

ecossistemas. 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

577 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 4 - Consequências das queimadas. 

Perda de fauna Perda extensa de floresta nativa 

Empobrecimento do solo e poluição do ar Assoreamento do lago   Piracanã,  Itaituba-PA 

Fonte: Autores (2015). 

Figura 5 - Realização de estudo nas áreas atingidas pelas queimadas. 

Lago   Piracanã -  Itaituba-PA Acompanhamento de área atingida pelo incêndio 

Fonte: Autores (2015). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os grandes números de queimadas na Região Oeste do Pará, mostram que mesmo 

após milênios o homem ainda utiliza de uma técnica de origem da revolução agrícola entre 

10.000 e 5.000 anos atrás (s/r): o sistema de cultivo através de derrubada-queimada. Mesmo 

com todas as informações disponíveis ainda se tem o hábito cultural de utilizarão do fogo para 

realizar limpeza de áreas, em especial para a agricultura e pecuária. Sem se preocupar com a 

capacidade de recomposição do solo e do meio ambiente. 

Outro aspecto a considerar é a redução e a incidência climática com o aumento da 

temperatura e redução no regime de chuva, intensificando a degradação de extensas áreas de 

terras comprometendo as nascentes, os igarapés promovendo o assoreamento e o desequilíbrio 

em diversos ecossistemas, atingindo a flora e a fauna representando significativas mudanças 

na relação homem e natureza.  Conforme cita Redin et al. (2011), a ação do fogo provoca 

alterações de ordem física, química e biológica na estrutura dos solos. Já Meireles (1990) 

descreve que o fogo, além de provocar mudanças pontuais e temporárias ou mesmo 

definitivas na temperatura superficial do solo, altera o teor de umidade e reduz a 

disponibilidade de água e nutrientes para as plantas. 

Os solos em sua gênese são originados da interação, de origem mineral e orgânico, 

clima, seres vivos, topografia e tempo. Os processos de desenvolvimento (perdas, 

transformação, adição e translocação). Com o solo sem vegetação fica exposto a ação do 

tempo, da chuva, e altas temperaturas devido a incidência direta dos raios solares. Fazendo 

com que diminua o processo de mineralização pelos microorganismo do solo, aumentando a 

lixiviação dos minerais disponível para partes mais profunda do solo, reduzindo o poder de 

agregação das partículas de argilas e consequentemente um solo mais compacto. Com essas 

alterações em sua estrutura física, química e biológica, o solo fica limitado em sua capacidade 

de produzir alimento, tornando um solo estéril e com o passar do tempo um solo sem vida.     

     

4. CONCLUSÕES 

 

Na Amazônia há uma dominância de solos de baixa fertilidade natural (BAENA; 

RODRIGUES, 2005), o que é consequência da sua formação, possuindo baixa capacidade de 

nutrientes essenciais disponíveis. A formação do solo se dá por fenômenos físicos e químicos 

que agem sobre o material de origem, este processo é denominado de intemperismo. Sendo 

este relacionado com a temperatura, pluviosidade, geografia e a vegetação de uma região. 
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Deve-se observar que solos de regiões tropicais sofrem influências de suas condições 

ambientais tais como o clima, o relevo, o material originário e a vegetação. A chuva é fator 

decisivo na pedologia do solo. Quanto maior a disponibilidade de água por chuvas, mais 

completas são as reações químicas do intemperismo, fazendo com que os minerais primários 

das rochas sofram reações químicas, restando maior percentagem de minerais secundários das 

regiões superficiais. 
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RESUMO  

O Estado do Pará é um dos líderes nacionais de produção mineral. Em seu território existem 

diversas mineradoras e indústrias de beneficiamento de minérios, entre elas a Hydro Alunorte 

que é a maior refinaria de alumínio do mundo. Este trabalho objetivou estudar a cadeia 

produtiva do alumínio da Hydro Alunorte, desde o consumo de bauxita até a produção de 

alumínio primário. A pesquisa foi baseada em livros, artigos científicos e nos relatórios anuais 

e de sustentabilidade desta empresa e da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), no 

período de 2006 a 2014. A análise de dados foi realizada por meio do emprego de estatística 

descritiva para o estabelecimento de médias e frequências. Nos primeiros seis anos, houve o 

consumo de cerca de 76 milhões de toneladas de bauxita, 4 mil toneladas de óleo BPF, 3,1 mil 

toneladas de soda caústica e 2,5 mil toneladas de carvão mineral. No período de 2006 a 2014, 

foram produzidas aproximadamente 48 milhões de toneladas de alumina e também foram 

geradas cerca de 50 milhões de toneladas de lama vermelha, que é um resíduo perigoso, 

representando, portanto, tanto uma ameaça para os ecossistemas amazônicos quanto para a 

saúde da população local. Dessa forma, o principal impasse e desafio para a empresa Hydro 

Alunorte é encontrar uma destinação viável a essas 50 milhões de toneladas de resíduo, e que 

vá além de depósitos de resíduos sólidos. 

Palavras-chave: Bauxita. Cadeia produtiva. Alumina. Estado do Pará. 

Área de Interesse do Simpósio: Consumo e Meio Ambiente. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de bauxita e alumina (DNPN, 2013). Em 

2012, atingiu uma produção de aproximadamente 33 milhões de toneladas de bauxita, que 

corresponde a 12,7% da produção mundial, enquanto que a produção de alumina foi cerca de 

10 milhões de toneladas (DNPM, 2013). O Estado do Pará é um dos maiores produtores 

nacionais, possui 85% da produção brasileira, enquanto Minas Gerais detém 14% e outros, 

1% (IBRAM, 2013). A produção nacional de bauxita em 2012 chegou a 31,6 milhões de 

toneladas, enquanto que a de alumina foi de 10,2 milhões de toneladas (DNPM, 2013). 

 O Estado do Pará conta com grandes empresas mineradoras e de beneficiamento de 

bauxita para a produção de alumina, entre elas está a Alumina do Norte do Brasil (Hydro 

Alunorte), a maior refinaria mundial de alumina, localizada em Barcarena-PA, com 

capacidade atual de produção de 6,3 milhões de toneladas anuais de alumina calcinada 

(HYDRO, 2010/2011). 

 A empresa Hydro Alunorte refina a bauxita por meio do processo Bayer, que 

compreende como etapas essenciais a extração do hidratado de alumínio presente na bauxita, 

a precipitação desse hidrato e a queima (calcinação) do hidrato para produzir a alumina 

(COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 2006).  

 De forma geral, o processo Bayer constitui a tecnologia empregada para obter a 

alumina a partir da bauxita, partindo do princípio básico de que os hidratos são muito solúveis 

em soda cáustica, o que não ocorre com os demais óxidos que compõem uma rocha 

(PEDROSA, 2012). Segundo Filho et al. (2007), a literatura diverge quanto às etapas que 

compõem o processo Bayer. Desconsiderando as particularidades de cada empresa, a 

produção de alumina por meio do processo Bayer pode ser representada de acordo com a 

Figura 1. 
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Figura 1: Fluxograma do processo Bayer. 

 

 A digestão compreende a fase onde os minerais portadores de alumínio (gibbsita, 

boehmita e diásporo) são dissolvidos e separados dos demais componentes da polpa de 

bauxita (bauxita, soda cáustica e cal), formando o licor de aluminato de sódio (PEDROSA, 

2012). As condições em que se processam a digestão (concentração, temperatura e pressão), 

variam de acordo com as propriedades da bauxita (FILHO et al., 2007). 

 Após a digestão, a polpa digerida é resfriada e separada em dois produtos por meio da 

etapa denominada clarificação, que é uma das etapas mais importantes do processo. É na 

clarificação que a fase líquida (licor rico em alumina, também chamado licor verde) se separa 

da fase sólida, resíduo insolúvel, denominado genericamente de lama vermelha, por 

apresentar predominância de óxidos de ferro (COMPANHIA VALE DO RIO DOCE, 2006). 

Em seguida, esse rejeito é enviado para um processo de lavagem e filtração onde o rejeito é 

lavado para recuperar a maior quantidade de NaOH possível e adensar para enfim enviar para 

a filtragem e, em seguida, para os depósitos de resíduos sólidos (FILHO et al., 2007). 

 Na etapa de precipitação ocorre o esfriamento do licor verde. Na sequência, há 

precipitação, com adição de cristais de alumina como estimulantes. A alumina cristalizada é 

enviada para a calcinação, etapa final do processo, na qual a alumina é lavada com o objetivo 

de remover qualquer resíduo do licor, que é recirculado para a digestão, e posteriormente 

seco. Depois, a alumina é calcinada a aproximadamente1000ᵒC para poder desidratar os 

cristais e formar cristais de alumina puros (FILHO et al., 2007). 
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 O resíduo sólido produzido durante a etapa de clarificação do processo Bayer, no 

processo de beneficiamento da bauxita, é um material complexo cuja composição química e 

mineralógica varia muito, dependendo da fonte de bauxita e dos parâmetros do processo 

tecnológico de produção (RIBEIRO et al., 2012). Este resíduo é chamado de lama vermelha. 

 De acordo com estudos realizados por McConchie et al. (2002) e Wang et al. (2005) a 

produção de lama vermelha é proporcional à produção de alumina. Segundo Komnitsas et al. 

(2004), a qualidade do minério de alumínio influencia a proporção de lama vermelha 

produzida, variando de 0,3 toneladas de resíduo por tonelada de alumina produzida, para 

minérios de alumínio que possuem altas concentrações de óxido de alumínio hidratado, 

principal composto da bauxita, e 2,5 toneladas de rejeito para bauxita de baixa qualidade. 

 Segundo Filho et al. (2007), um dos problemas ambientais da produção da alumina é a 

disposição não adequada da lama vermelha. A disposição inapropriada pode acarretar 

contaminação da água superficial e subterrânea por NaOH, ferro, alumínio ou outro agente 

químico, assim como problemas de saúde, se houver o contato direto de animais, plantas e 

seres humanos com a lama vermelha. O vento pode carrear pó dos depósitos de lama 

vermelha seca e formar nuvens de poeira alcalina, provocando impacto visual sobre uma 

extensa área. 

 O armazenamento do rejeito necessita de uma grande área para sua disposição, além 

de cuidados permanentes com a manutenção dessas áreas, ocasionando um elevado custo às 

indústrias de refino da bauxita (ANTUNES et al., 2011). De acordo com Singh et al. (1996), a 

estocagem do resíduo alcalino requer uma grande área de disposição, em torno 100 hectares 

por cinco anos, para uma fábrica que produz 1 Mton de alumina por ano. Atualmente, o 

depósito de resíduos sólidos da Hydro Alunorte possui uma área de aproximadamente 231,2 

hectares (HYDRO, 2010/2011). 

 Métodos conhecidos como disposição a seco ou se mi seco produzem uma menor 

quantidade de lama vermelha do que os métodos úmidos, os quais são assim denominados 

devido à grande quantidade de água do processo que segue com o material sólido para o 

descarte final (FILHO et al., 2007). 

 Dentre os métodos de disposição a seco, o mais comumente aplicado à lama vermelha 

é o “dry-stacking” ou empilhamento a seco. Este método consiste na disposição progressiva 

da lama vermelha. A área de disposição é dividida em leitos de secagem, onde a lama 

vermelha é descarregada até atingir uma determinada altura, passando-se a seguir para o leito 

de secagem livre e assim por diante. Quando todos os leitos de secagem estiverem ocupados, 
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repete-se o ciclo, depositando uma nova camada de lama vermelha no leito de secagem 

inicial. O “dry-stacking” permite a diminuição da umidade através da evaporação e da 

drenagem (SOFRÁ et al., 2002). 

 São poucas as informações sobre o tipo de disposição empreendida nas refinarias 

brasileiras de alumina. A empresa em estudo – a Hydro Alunorte – utiliza o método de 

disposição de lama por alta densidade, um processo de “dry-stacking” patenteado pela 

empresa alemã Giulini (HYDRO, 2010/2011). Este método permite que a lama vermelha seja 

lançada nos depósitos de resíduo na forma de uma pasta contendo cerca de 60% em peso na 

fase sólida, evitando a segregação de líquidos e adquirindo a consistência de um solo natural 

em curto espaço de tempo, facilitando a recuperação por meio do reflorestamento com 

espécies nativas (HYDRO, 2010/2011). 

 Alguns casos de acidentes ambientais provocados pela disposição inadequada da lama 

vermelha são relatados na literatura em vários países. Problemas relacionados com o 

encerramento das atividades sem a adequada proteção do meio ambiente também são 

reportados (FILHO et al., 2007). 

 Em todo o mundo há hoje uma grande preocupação com a reciclagem e reutilização do 

resíduo de bauxita, também conhecido como lama vermelha do processo Bayer, devido às 

características físico-químicas deste material (SOUZA, 2010). A busca por alternativas 

ambientalmente e economicamente viáveis de reciclagem incluem aplicações da lama 

vermelha como pigmentos inorgânicos (DUTRA et al., 2002); removedores de corantes em 

efluentes têxteis (FILHO et al., 2008); indústria cerâmica (SOUZA, 2010); como matéria 

prima na produção de concretos armados (RIBEIRO et al., 2012).  

 Assim, o presente trabalho objetivou fazer um estudo sobre a cadeia produtiva do 

alumínio no Estado do Pará, a fim de identificar o consumo de bauxita, os insumos mais 

utilizados na produção de alumina utilizada na produção de alumínio primário e a produção 

de lama vermelha. 

 

2. METODOLOGIA  

 

O presente estudo foi baseado numa pesquisa bibliográfica e documental acerca do 

tema proposto. Em termos bibliográficos, foram consultados livros e artigos científicos de 

revistas qualificadas. 
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Atualmente, a única empresa que produz alumina no Estado do Pará é a Hydro 

Alunorte que possui sua planta industrial sediada no município de Barcarena-PA. Por isso, na 

questão documental, foram realizadas análises nos relatórios anuais e de sustentabilidade da 

empresa Hydro Alunorte. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2015. Os dados 

desta pesquisa correspondem ao período de 2006 a 2014, tendo em vista que os resultados de 

2012, 2013 e 2014 foram disponibilizados pela empresa de forma incompleta, sendo que para 

estes três anos não há informações acerca do consumo de bauxita. 

A análise de dados foi realizada por meio do emprego de estatística descritiva para o 

estabelecimento de médias e frequências. Em seguida, foram geradas figuras por meio do 

software BioEstat 5.3 (AYRES et al., 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A Figura 2 apresenta os dados coletados nos relatórios anuais e de sustentabilidade da 

empresa Hydro Alunorte, referentes ao consumo de bauxita, produção de alumina calcinada, 

lama vermelha e alumínio, no período de 2006 a 2014, em Barcarena-PA.  

Figura 2 – Gráfico do consumo de bauxita, produção de alumina calcinada e de lama vermelha pela 

empresa Hydro Alunorte, no período de 2006 a 2011, em Barcarena-PA. 

 
                   Fonte: Relatórios anuais e de sustentabilidade da Hydro Alunorte. 
 

O consumo de bauxita em 2006 foi de quase 10 milhões de toneladas, saltando para 

cerca de 14 milhões de toneladas em 2011, conforme indica a Figura 2. O consumo de bauxita 

teve um crescimento no período de 2006 a 2009 e depois houve uma estabilização nesta 

demanda. No período de 2006 a 2011, a empresa Hydro Alunorte consumiu aproximadamente 

76 milhões de toneladas de bauxita.  
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Ainda de acordo com a Figura 2, verifica-se que a produção de alumina calcinada em 

2006 foi de 4 milhões de toneladas e atingiu a cifra de cerca de 6 milhões de toneladas em 

2014. No período que vai de 2006 a 2014 foram produzidas aproximadamente 48 milhões de 

toneladas de alumina calcinada. 

No período de 2006 a 2011 considerado na Figura 2, foram necessários 2,53 milhões 

de toneladas de bauxita para produzir 1 milhão de tonelada de alumina calcinada. 

 A referência adotada pela empresa é de uma tonelada de lama vermelha para cada 

tonelada de alumina produzida, o que se confirmou em 2006. Porém, já no ano seguinte, a 

produção de lama vermelha alcançou a quantidade de 5,32 milhões de toneladas, enquanto a 

produção de alumina foi de 4,25 milhões de toneladas. O mesmo se repetiu em 2014, em que 

a quantidade de lama vermelha gerada foi de 6,07 milhões de toneladas, sendo a produção de 

alumina de 5,9. Essa quantidade de lama vermelha gerada em 2007 é cerca de 20% superior à 

quantidade de alumina produzida no mesmo ano. 

 Devido aos insumos descritos na Figura 3, utilizados na produção de alumina, as 

características da lama vermelha são: alta alcalinidade e capacidade de troca iônica (LI, 2001; 

COLLAZO et al., 2005). A Figura 3 mostra também as quantidades de insumos utilizados na 

produção de calor – carvão mineral e óleo BPF –, na Hydro Alunorte. 

Figura 3 – Gráfico dos insumos utilizados na produção da alumina. 

 
                  Fonte: Relatórios anuais e de sustentabilidade da Hydro Alunorte. 

 

De acordo com a Figura 3, os insumos mais utilizados na produção de alumina foram 

o óleo BPF, o carvão mineral e a soda cáustica. O óleo BPF é consumido em grandes 

quantidades porque é empregado nas caldeiras para a geração de vapor e nos calcinadores 

para a produção de vapor necessário para o processo de beneficiamento da alumina. Os 

resultados indicam que no período de 2006 a 2011 foram consumidas quase 4 mil toneladas 
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de óleo BPF. Nos anos seguintes, os dados sobre o consumo do óleo não foram divulgados, 

incluindo os dados do consumo de carvão mineral e floculantes. 

O carvão mineral passou a ser consumido a partir de 2007, quando se iniciou a 

utilização das caldeiras a carvão para a geração de vapor e energia elétrica para a planta 

industrial, e desde então o consumo vem aumentando, o que confirma o objetivo da empresa 

em substituir a matriz energética a óleo combustível por carvão mineral. No período descrito 

na Figura 3, o consumo de carvão mineral atingiu o montante de 2,5 mil toneladas. 

O óleo BPF ainda continua sendo utilizado pela empresa Hydro Alunorte após a 

adoção das caldeiras a carvão devido às primeiras expansões realizadas nas linhas de 

produção.  

A soda cáustica vem com um consumo crescente ao longo dos anos, e no período da 

descrito na Figura 3 atingiu o patamar de 3,1 mil toneladas. A soda cáustica é a principal 

responsável pelos altos níveis de alcalinidade presentes na lama vermelha.  

Em virtude de ser utilizada na etapa de digestão da bauxita para a produção da alumina 

a soda cáustica é consumida em elevadas quantidades, determinando o pH final da lama 

vermelha, que é em torno de 12 a 14. 

Na Figura 3 verifica-se que outros insumos também foram bastante consumidos entre 

2006 e 2014. No caso da cal virgem, a quantidade consumida foi de 443 mil toneladas. O 

consumo de ácido sulfúrico foi de aproximadamente 128 mil toneladas e o de floculantes até 

2011 já havia atingido o montante de cerca de 13 toneladas. 

              Figura 4 -  Produção de alumínio primário (Albrás) em relação ao Brasil. 

 
           Fontes: Relatórios anuais e de sustentabilidade da Hydro Alunorte e ABAL 

 A Figura 4 demonstra a quantidade alumínio primário produzido pela empresa Hydro 

Alunorte no Pará, em relação à produção do Brasil. Entretanto, em dados percentuais, em 

2006, por exemplo, a produção da Albrás representou 28,67% da produção brasileira e cerca 
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de 46% em 2014. Neste último ano, ocorreu esse aumento percentual por conta da Alcoa ter 

suspendido a produção de alumínio no Brasil. Quando comparado a grande quantidade de 

bauxita extraída, proporcionalmente falando, nota-se como a quantidade de alumínio primário 

produzido é pequena. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

No período de 2006 a 2011 empresa Hydro Alunorte consumiu aproximadamente 76 

milhões de toneladas de bauxita, extraídas de minas localizadas no Estado do Pará. A partir 

desta alta quantidade de minério, foram produzidas cerca de 30 milhões de toneladas de 

alumina calcinada e até 2014 já somou cerca de 48 milhões de toneladas. 

 Os insumos mais utilizados na produção de alumina foram o óleo BPF, o carvão 

mineral e a soda cáustica. No período de 2006 a 2011, foram consumidas 4 mil toneladas de 

óleo BPF e 2,5 mil toneladas de carvão mineral. Com relação ao principal composto 

responsável pela alta alcalinidade da lama vermelha, já foram utilizadas cerca de 4.928 mil 

toneladas. A tendência atual da empresa é de ampliação do consumo de carvão mineral em 

detrimento do consumo de óleo BPF. 

 As principais dificuldades encontradas durante o trabalho foram por conta de 

relatórios incompletos. Em determinados anos, dados faltaram, impossibilitando obter 

algumas quantidades totais para o período trabalhado (2006 – 2014): em 2012, 2013 e 2014, a 

empresa Hydro Alunorte não divulgou os dados referentes ao consumo de bauxita. O último 

ano que se obteve a quantidade óleo BPF consumido para a produção de alumina foi 2011 e o 

mesmo ocorreu para o consumo de carvão mineral. Dessa forma, não se obteve as quantidades 

totais de todos os insumos utilizados na produção de alumina.  

Aos altos custos referentes ao manejo e gerenciamento da lama vermelha, somam-se a 

preocupação com os ecossistemas amazônicos e com a saúde dos povos da Amazônia, devido 

à alta alcalinidade desse rejeito. Pesquisas científicas precisam ser ampliadas no sentido de 

proporcionar alternativas sustentáveis para a utilização da lama vermelha. Além disso, 

territorialmente falando, para extração da bauxita é necessária a retirada da vegetação e 

consequente manejo da população local. 

Um dos grandes desafios da empresa Hydro Alunorte é encontrar uma destinação para 

as 50 milhões de toneladas de lama vermelha produzidas entre 2006 e 2014, que vá além dos 

depósitos de resíduos sólidos. 
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RESUMO  

Os cladóceros, microcrustáceos planctônicos, são considerados bioindicadores da qualidade 

ambiental. Pelo fato das regiões portuárias proporcionarem altos riscos socioambientais, como 

os possíveis resíduos gerados dentro dos navios e deixados nos portos de destino, que pode vir 

a causar alterações na composição natural da biota aquática ali existente, como por exemplo, 

aos organismos planctônicos. O estudo de bioindicadores é uma importante ferramenta que 

permite caracterizar o estado de um ecossistema, além de evidenciar tão precocemente as 

modificações naturais ou provocadas. Este trabalho visou caracterizar a composição de 

Cladocera, destacando o emprego desta comunidade como indicadora da qualidade ambiental 

na área em estudo, em diferentes períodos sazonais. As coletas foram realizadas nos períodos 

sazonais de maior, de transição e de menor pluviosidade no ano de 2014, durante as marés 

enchente e vazante. Amostras biológicas foram obtidas por meio de arrastos horizontais na 

subsuperfície da coluna d’água, com auxílio de rede de plâncton (120µm). As análises 

qualitativas e quantitativas foram preparadas respectivamente, em placas de petri e cubetas, 

observadas em microscópio invertido. A comunidade zooplanctônica foi representada pelas 

famílias Bosminidade (33%), Chydoridae (33%), Sididae (17%) e Moinidae (17%) e por 

cinco espécies. A densidade total variou de 5 org./m³ em junho/2014 a 321 org./m³ em 

setembro/2014, ambos no ponto dois, na enchente. Diaphanosoma birgei e Moina 

contribuíram para as elevadas densidades registradas durante período de menor pluviosidade, 

e estas também se destacaram em relação a abundância relativa e foram classificadas como 

muito frequente, as quais são características de ambientes de processos de alterações 

ambientais. O período de maior pluviosidade teve as maiores riquezas de espécies em relação 

aos demais meses analisados, o que é considerado natural para este período. Portanto, faz-se 

necessário o monitoramento contínuo dessa comunidade, sujeita às frequentes mudanças 

impostas pela ação antrópica e naturais.  

 

Palavras-chave: Indicadores Ambientais. Qualidade Ambiental. Atividade Portuária. 

Área de Interesse do Simpósio: Biologia Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

As regiões portuárias proporcionam altos riscos socioambientais, como possíveis 

vazamentos de combustíveis inflamáveis e óleo na água; encalhes e derramamento da carga, 

ruídos e poeira na circulação de caminhões; resíduos gerados dentro dos navios e deixados nos 

portos de destino (CDP, 2012). Além disso, estas atividades podem causar alterações na 

composição natural da biota aquática ali existente, como por exemplo, aos organismos 

planctônicos, principais responsáveis pela base da cadeia alimentar aquática. 

Entre os componentes da comunidade planctônica, o zooplâncton destaca-se por ser 

constituído por representantes de diversos grupos de invertebrados, entre os quais os Cladocera 

que desempenham um papel de grande relevância por atuarem como elo na transferência de 

energia dos produtores primários (fitoplâncton) para os níveis tróficos superiores (SANTOS-

WISNIEWSKI, 2011). 

Além disso, os Cladocera, micro-organismos planctônicos, são considerados 

bioindicadores da qualidade ambiental, de modo geral, eles apresentam alto crescimento mesmo 

em ambientes de condições oligotróficas (SANTOS et al., 2010). E segundo Paggi (1995), estes 

microcrustáceos apresentam uma ampla gama de adaptações ecológicas e eficientes mecanismos 

de dispersão no ambiente aquático. 

A caracterização desses organismos na região portuária, mais especificamente no Estado 

do Pará, contribuirá com o insuficiente conhecimento da estrutura trófica pelágica nesses 

ambientes, os quais estão sujeitos aos processos de alterações ambientais por influências 

antrópicas.  Desde modo, este trabalho tem como objetivo caracterizar a composição de 

Cladocera, destacando o emprego desta comunidade como indicadora da qualidade ambiental na 

área em estudo, em diferentes períodos sazonais.  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O Terminal Petroquímico de Miramar fica na margem direita da Baía do Guajará, a 5 km, 

por água, do Porto de Belém (CDP, 2013), localizado no Estado do Pará (Brasil) (Figura 1). 

Neste porto são descarregados produtos líquidos e gasosos, como óleo diesel, querosene para 

avião, gasolina comum, que são consumidos na capital paraense e parte do interior do Estado. 
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Figura 1 - Mapa da área de estudo com a delimitação de alguns pontos de amostragem no Porto de 

Miramar, Estado do Pará (Brasil). 

 

Fonte: Trindade (2012). 

2.2 AMOSTRAGEM 

As coletas foram realizadas nos períodos sazonais de maior pluviosidade (março/2014), 

de transição (junho/2014) e de menor pluviosidade (setembro/2014), durante os períodos de maré 

enchente e vazante. As amostragens foram realizadas em dois pontos (PT 01 e PT 02), 

distribuídos ao longo do Terminal Petroquímico de Miramar.  

Para os estudos qualitativos e quantitativos, as amostras zooplanctônicas foram obtidas 

através de arrastos horizontais na sub-superfície da coluna d’água, utilizando-se redes de plâncton 

cônico-cilíndricas com malha de 120µm provida de fluxômetro (Hydrobios, Kiel) para 

determinação do volume de água filtrada pela rede. O material coletado foi retirado do copo 

coletor e colocado em recipientes plásticos de 250 ml, devidamente etiquetados com informação 

do ponto de amostragem, contendo formalina 4% neutralizada com tetraborato de sódio.  

 

2.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

A quantificação dos organismos foi realizada após a homogeneização e sub-amostragem 

de cada amostra (250 ml). As amostras foram analisadas quantitativamente a partir da 

sedimentação das amostras, com auxílio de um microscópio invertido com câmara fotográfica 
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digital acoplada (contagem e registro fotográfico). Para as amostras qualitativas, foram 

preparadas três sub-amostragem de seis (6 mL) em placas de petri analisadas em microscópio 

invertido. A determinação sistemática foi baseada nos trabalhos de: Elmoor-Loureiro (1997), 

Korovchinsky (1992) e Paggi (1995). 

A densidade foi determinada pela equação: N= (Vt*x) /Vc. Onde: N= densidade total 

(org./m³); Vt= volume total de diluição; Vc= volume da sub-amostra; x= número de organismos 

de cada táxon, na subamostra. A abundância relativa (AR) foi calculada a partir da relação entre o 

número total de espécie, pelo número total de espécies na amostra. A frequência de ocorrência 

(F) das espécies é determinada pela seguinte equação: F= (PA/P) *100. Onde: F= frequência da 

espécie A nas amostras; PA= número de amostras onde a espécie A ocorreu e P= número total de 

amostras analisadas, e posteriormente as espécies são classificadas de acordo com o resultado do 

cálculo da (F): esporádicos (FR ≤ 10%), pouco frequente (10% < FR ≥ 30%), frequentes (30% < 

FR ≥ 70%) e muito frequente (FR > 70%). A riqueza de espécies foi determinada pela soma do 

total de espécies por maré de cada ponto de coleta.  

As análises estatísticas foram realizadas seguindo os preceitos de cada teste. A análise de 

variância (ANOVA) foi realizada 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  

 

Dentre a comunidade zooplanctônica, a ordem Cladocera foi representada pelas famílias 

Bosminidade (33%), Chydoridae (33%), Sididae (17%) e Moinidae (17%) (Figura 1). E pelos 

gêneros: Diaphanosoma, Alonella, Bosmina, Bosminopsis e Moina e espécies: Diaphanossoma 

birgei, Alonella dadayi, Bosmina longorostris, Bosminopsis deitersi e Moina minuta. Dentre as 

espécies registradas, Diaphanosoma birgei correspondeu a 27% do total de toda comunidade.  
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Figura 1 – Distribuição percentual das famílias de Cladocera registradas durante o período do estudo no 

Porto de Miramar, Estado do Pará (Brasil). 
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Fonte: Autores (2015). 

A riqueza variou de duas espécies em junho/2014 (PT 01, maré enchente; PT 02, maré 

enchente e vazante) e setembro/2014 (PT 02, maré vazante) a cinco em março/2014 (PT 01, maré 

enchente; PT 02, maré vazante) e setembro/2014 (PT 01, maré vazante) (Figura 2). Os valores de 

riqueza de espécie apresentaram diferença significativa entre os meses estudados (p<0, 05; H: 

7,12), onde os maiores valores foram registrados em março/2014 (Figura 2). 

Figura 2 – Riqueza de espécies de Cladocera registradas durante o período do estudo no Porto de 

Miramar, Estado do Pará (Brasil). 
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A densidade total variou de cinco org./m³ (junho/14) a 321 org./m³ (setembro/2014) 

ambos no PT 02, maré enchente (Figura 3). As espécies que mais contribuíram para as elevadas 

densidades no mês de menor pluviosidade foram Diaphanosoma birgei (131 org./m³) e Moina 

minuta (190 org./m³). Souza (2012) observou que diferentes gêneros de Diaphanosoma são 

pouco sensíveis à eutrofização, adaptando-se bem à ambientes com os mais distintos graus de 

trofia. Moina minuta apresenta crescimento de suas populações em ambientes com elevadas 

concentrações de nitrogênio e fósforo (VIEIRA et al., 2011). 

Os valores de densidade de organismos apresentaram diferença significativa entre os 

meses analisados (p<0, 05; F: 19,42). Onde foi possível observar que a densidade registrada no 

mês de setembro/2014 foi maior que nos outros períodos analisados.  

Figura 3 – Densidade total de Cladocera, registrada durante o período do estudo no Porto de Miramar, 

Estado do Pará (Brasil). 
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Fonte: Autores (2015). 

Durante o período de maior pluviosidade, ocorre uma maior disponibilidade de nutrientes, 

que servem de alimentos para os organismos zooplanctônicos, como os Cladocera, o que favorece 

uma maior densidade de organismos. No entanto, este padrão não foi observado na região em 

estudo, onde os maiores valores de densidades ocorreram durante o mês de setembro/2014 

(menor pluviosidade), o que provavelmente nesse período deve ter ocorrido uma grande 
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quantidade de sedimento em suspensão e carreamento de nutrientes de origem antrópica, 

disponibilizando no meio maior quantidade de alimentos, o que consequentemente vai propiciar 

maior densidade de organismos. 

Em relação à abundância relativa, Diaphanosoma birgei e Moina minuta foram às 

espécies que mais se destacaram durante os meses analisados (Figura 4). A espécie 

Diaphanosoma birgei apresentou 100% de abundância em março/2014 (PT 02, maré enchente) e 

junho/2014 (PT 02, marés enchente e vazante) (Figura 4). 

Figura 4 – Abundância relativa das espécies de Cladocera, registrada durante o período do estudo no Porto 

de Miramar, Estado do Pará (Brasil). 
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Fonte: Autores (2015).  

Em relação à frequência de ocorrência, os resultados mostraram que a maioria das 

espécies foi classificada como frequente (43%), seguidos de muito frequente (29%), esporádicos 

(14%) e pouco frequente (14%) (Figura 5). Com espécies bem estabilizadas na região, presentes 

durante grande parte das amostragens. 
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Gráfico 5 – Distribuição percentual da frequência de ocorrência das espécies de Cladocera registradas 

durante o período do estudo Porto de Miramar, Estado do Pará (Brasil). 
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Fonte: Autores (2015).  

4. CONCLUSÕES  

A comunidade Cladocera da região em estudo foi representada principalmente pelas 

famílias Bosminidade e Chydoridae. O período de maior pluviosidade teve as maiores riquezas 

de espécies em relação aos demais meses analisados, o que é considerado natural para este 

período. As espécies que mais contribuíram para as elevadas densidades registradas durante 

período de menor pluviosidade foram Diaphanosoma birgei e Moina minuta, as quais são 

características de ambientes de processos de alterações ambientais. Essas espécies juntas 

corresponderam cerca de 49% da composição total de Cladocera, além de serem classificadas 

como muito frequentes. Assim, faz-se necessário o monitoramento contínuo dessa comunidade 

para detectar os processos de alterações nesses ambientes portuários, sujeitos às frequentes 

mudanças impostas pela ação antrópica e naturais. 
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RESUMO 

A classe Insecta pertence ao filo Arthopoda e representa a maior quantidade de espécies e 

indivíduos, correspondendo a 83% dos invertebrados e representando cerca de 70% dos animais 

existentes na Terra. O filo, de maneira geral, apresenta pernas articuladas (característica que 

originou o nome do filo), exoesqueleto, corpo segmentado, simetria bilateral, heteronomia, 

aparelho circulatório dorsal, sistema nervoso ventral e ausência de epitélio ciliado. O objetivo do 

trabalho foi realizar o primeiro levantamento entomológico no Parque Ambiental Antônio 

Danúbio a fim de conhecer os indivíduos predominantes, colaborando para pesquisas posteriores. 

O local representa uma Unidade de Conservação (UC), localizado às margens da rodovia BR 

316, em Ananindeua, possuindo uma área de, aproximadamente, 3,5 hectares. A captura dos 

insetos foi realizada no horário de funcionamento do parque durante o mês de julho de 2014, nas 

terças, quartas, quintas e sextas, nos horários de 8:00h às 18:00h. Para a captura, foi utilizada uma 

rede entomológica. O sacrifício dos insetos foi realizado imediatamente após a coleta, visando 

não danificar os apêndices, como antenas, pernas, asas e outros. Os insetos mortos no álcool a 

70% foram transportados e conservados nesse fixador. Os mortos a seco foram acondicionados 

em vidros transparentes para facilitar a observação. Os insetos de asas grandes e frágeis, que 

correspondem à ordem Odonata e Lepidóptera, foram colocados em envelopes entomológicos, 

produzidos manualmente com papel vegetal. Foi montada uma caixa entomológica tipo Standart 

com dimensões de 50 cm x 40 cm x 8 cm. Foram coletadas 31 espécimes, sendo seis pertencentes 

à ordem Odonata, duas à ordem Orthoptera, onze à ordem Lepdoptera e seis à ordem 

Hymenoptera. Conclui-se que os Lepdopteros são os mais ocorrentes na área, entretanto, estudos 

mais complexos devem ser feitos visando entender melhor os fatores que interferem na 

entomofauna. 

Palavras-chave: Parque Ambiental. Levantamento. Insetos. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A classe Insecta pertence ao filo Arthopoda e representa a maior quantidade de espécies e 

indivíduos, correspondendo a 83% dos invertebrados e cerca de 70% dos animais existentes na 

Terra. O filo, de maneira geral, apresenta as pernas articuladas (característica que originou o 

nome do filo), exoesqueleto, corpo segmentado, simetria bilateral, heteronomia, aparelho 

circulatório dorsal, sistema nervoso ventral e ausência de epitélio ciliado (GALLO, 2002). 

Conforme Buzzi (2010), os insetos estão na vida do homem desde os primórdios. Eles 

estão relacionados desde o ponto de vista material até o religioso. Por exemplo, a relação dos 

insetos com o homem é dividida em três categorias: os insetos úteis, nocivos e aqueles que não 

influenciam a vida do homem, mas possuem grande importância na cadeia alimentar. 

Um dos insetos úteis se encontra na produção da seda, produzida por meio da saliva da 

larva de Bombyx mori, o bicho-da-seda, espécie que oferece a melhor qualidade e a produção de 

até 1 kg de seda. Do mesmo modo, as abelhas da espécie Apis melifera, as abelhas domésticas, 

possuem grande importância para a vida do homem em relação à produção de mel, cera, própolis 

e geleia real, produtos de interesse comercial. Possuem, igualmente, subprodutos com 

características medicinais, oriundos do pólen, segundo Buzzi (2010). 

Na medicina, são utilizados pelos povos em decorrência das crenças em seus poderes de 

cura. O Dr. William usou muitos insetos para descobrir substâncias de valor medicinal, como o 

veneno da abelha, utilizado no tratamento de urticárias, difteria, irritação das vias urinárias e no 

combate ao reumatismo, artrite e esclerose múltipla (BUZZI, 2010). 

Na alimentação, estão inseridos na vida de muitos povos que praticam a entomofagia, 

prática que surgiu com os primeiros hominídeos e ainda está presente em mais de 100 países. 

Estima-se que 1.500 espécies de insetos são fontes de alimentos em 3.000 grupos étnicos 

distribuídos em 120 países. A ordem coleóptera é a mais consumida pelos povos (com 443 

espécies), sendo os segundos mais consumidos os heminópteros (com 307), seguidos pelos 

ortópteros (com 235) e lepidópteros (com 228 espécies) (BUZZI, 2010). 

Em contrapartida aos benefícios que trazem ao homem, acarretam prejuízos por serem 

vetores biológicos de patógenos como malária, dengue, desinteira amebiana, doença de chagas, 

dentre outros. Do mesmo modo, são capazes de causar doenças em plantas, por serem vetores de 
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vírus, como os pulgões (afídeos), tripes (thysanoptera) e os cicadelídeos (hemíptera) que incluem 

as cigarrinhas (transmissores de viroses). Existem insetos que inoculam veneno à planta 

provocando danos, como murchamento e queima, por exemplo a cigarrinha verde (Empoasca 

kraemeri) e o percevejo-da-soja (Nezara viridula) (SANTOS FILHO et al., 2006). 

De maneira geral, os insetos são bastante eficientes para o equilíbrio ecológico devido à 

sua grande capacidade reprodutiva e de formação de imensas populações em condições ideais. 

Sua abundância varia de acordo com fatores abióticos, como temperatura para o seu metabolismo 

e atividades gerais, que resultam no seu desenvolvimento, pois são seres pecilotérmicos. A 

umidade favorável aos insetos fica na faixa de 40% a 80% e proporciona maior longevidade, 

capacidade de desenvolvimento e reprodução, pois é um fator ligado à temperatura e ao 

fotoperíodo, relacionado com a eclosão de ovos (RODRIGUES, 2004).  

O objetivo do trabalho foi realizar o primeiro levantamento entomológico no Parque 

Ambiental Antônio Danúbio, a fim de conhecer os indivíduos predominantes para servir de base 

para pesquisas posteriores. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado no Parque Ambiental Antônio Danúbio, localizado às margens da 

rodovia BR 316, em Ananindeua. O parque possui área de, aproximadamente, 3,5 hectares. O 

Parque foi inaugurado no dia 1° de outubro de 2010. É uma Unidade de Conservação (UC) com 

inscrição no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC) do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA). Suas atribuições estão inclusas na Lei Orgânica do Município de Ananindeua, 

Lei n° 2. 472, de 05 de janeiro de 2011 (PARÁ, 2011), e a área está incluída como Unidade de 

Conservação na categoria Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE). Área sob a 

responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) de Ananindeua. 

 

2.2 COLETA DE INSETOS 

A captura dos insetos foi realizada no horário de funcionamento do parque durante o mês 

de julho de 2014, nas terças, quartas, quintas e sextas, nos horários de 8:00h às 12:00h e 13:00h 

às 18:00h. Por ser uma área de conservação, é regra do parque se manter fechado somente nos 
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dias de segunda-feira para manutenção. A visita também foi realizada nos finais de semana pelo 

período da manhã, como exceção.  

Na captura, usou-se uma rede entomológica para capturar insetos alados (Figura 1). O 

instrumento denominado de “puçá” foi construído manualmente com um material leve como 

cabo de alumínio, em que se prendeu um aro de metal de 35 cm de diâmetro e um saco de filó 

com fundo arredondado (GALLO, 2002). 

Figura 1 - Rede entomológica. 

 
Fonte: Autores (2014). 

2.3 SACRIFÍCIO DE INSETOS 

O sacrifício foi realizado imediatamente após a coleta, visando não danificar os apêndices, 

como antenas, pernas, asas e outros. As técnicas utilizadas foram: 

a) Álcool 70%: É o fixador mais utilizado, podendo ser preparado a partir do álcool 96% GL (de 

uso farmacêutico) diluído em água. Utilizado para a ordem Orthoptera (Figura 2). 
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Figura 2 - Método de sacrifício através da volatilização do álcool 70%. 

 

Fonte: Autores (2014). 

b) Gases tóxicos (Álcool a 70% ou éter): Colocou-se, no fundo do frasco de vidro, uma camada 

de algodão embebida em álcool e, em seguida, o frasco foi tampado. O inseto foi morto apenas 

pela volatilização do álcool. Método usado para as ordens Dípteras, Odonata, Coleóptera, 

Hemíptera e Lepidóptera (Figura 3). 

Figura 3 - Método de coleta por gases tóxicos (volatilização do álcool). 

 
Fonte: Farias (2008). 

 

2.4 TRANSPORTE 

Os insetos mortos no álcool a 70% foram transportados e conservados nesse fixador. Os 

mortos a seco foram acondicionados em vidros transparentes para facilitar a observação, podendo 

ser colocados os de pequeno e grande portes (Figura 4).  
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Figura 4 - Transporte dos insetos realizado de maneira individual. 

 
Fonte: Autores (2014). 

Os insetos de asas grandes e frágeis, da ordem Odonata e Lepidóptera, foram colocados 

em envelopes entomológicos produzidos manualmente com papel vegetal (Figura 5). 

 

Figura 5 - Lepidópteras transportadas no envelope entomológico. 

 
Fonte: Autores (2014). 

 

2.5 MONTAGEM DE INSETOS 

Para evitar que seus apêndices endurecessem na posição errada, a montagem foi realizada 

com alfinetes entomológicos de número 00, obtidos pela compra direta com o fornecedor 

nacional Papillon. Para alfinetar, foram seguidas regras pré-estabelecidas por Cruz, Oliveira e 

Freitas (2009) em seu manual simplificado de captura de insetos (ver Figura 6): 

a) Os insetos devem ser espetados rigorosamente em posição perpendicular ao corpo;  
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b) Apêndices como antenas e pernas devem estar em posição assimétrica;  

c) Os insetos são alfinetados de acordo com a ordem a que pertencem: Coleóptera: Élitro direito 

perto da base; Hemiptera: Escutelo; Demais ordens: Mesotórax.  

Figura 6 - Posição correta para alfinetagem para cada ordem. 

 
Fonte: Maranhão (1976). 

Para obter uniformidade na montagem, foi utilizado o bloco de madeira para facilitar o 

ajuste do exemplar e das etiquetas. Após a alfinetagem, foi preciso reorganizar os apêndices com 

o auxílio de outros alfinetes no bloco de isopor (Figura 7). 

 

Figura 7 - Organização dos apêndices com ajuda do isopor e alfinetes. 

 
Fonte: Autores (2014). 

Quando os insetos estavam montados, foram etiquetados com tamanho de 2,0 cm x 1,0 

cm, impressas. Cada exemplar teve a procedência, data de coleta, nome do coletor e as 

informações da ordem e família. Foram colocadas em posição paralela ao corpo (COSTA, 2011). 

 

2.6 CONSERVAÇÃO 
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Para a conservação dos insetos, foi utilizada caixa entomológica tipo Standart com 

dimensões de 50 cm x 40 cm x 8 cm (GALLO, 2002). Foi confeccionada em madeira e possui 

tampa de vidro. No fundo da caixa colocou-se isopor objetivando a fixação dos exemplares. Foi 

forrada com papel milimetrado para facilitar a fixação dos alfinetes e servir de escala de tamanho 

para os insetos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram coletadas 31 espécimes, sendo seis pertencentes à ordem Odonata (representada 

pela Família Libellulidae), duas à ordem Orthoptera (uma da família Acrididae e outra da 

Caelifera), onze à ordem Lepdoptera (com apenas uma da família Papilionidae e 10 da 

Nymphalidae), seis à ordem Hymenoptera (distribuída da seguinte maneira: quatro da Família 

formicidae, um da Família Anthoporidae e um da família Vespidae) e seis da ordem Coleoptera 

(quatro da família Passalidae, um da Hydrophilidae e um da Scarabaeidae) (Quadro 1). 

Quadro 1 - Relação das famílias coletadas e suas respectivas Ordens. 
ORDEM FAMÍLIA Nº DE INDIVÍDUOS 

ODONATA 
 

LIBELLULIDAE 6 

ORTHOPTERA 
 

CAELIFERA 

ACRIDIDAE 

1 

1 

LEPDOPTERA 
 

PAPILIONIDAE 

NYMPHALIDAE 

1 

10 

HYMENOPTERA 
 

FORMICIDAE 

ANTHOPHORIDAE 

VESPIDAE 

4 

1 

1 

 

COLEOPTERA 
 

HYDROPHILIDAE 

SCARABAEIDAE 

PASSALIDAE 

 

1 

1 

4 

TOTAL 
 

31 

Fonte: Autores (2014). 

A quantidade de insetos coletados pode ter sido influenciada por fatores climáticos, como 

umidade, incidência de radiação solar (Figura 8), período e duração das chuvas que ocorreram na 

área. 
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Figura 8 - Clima com sinal de chuva. 

 

Fonte: Autores (2014). 

Conforme Rodrigues (2004), os insetos estão sujeitos a fatores da natureza e, desse modo, 

fatores ambientais são relevantes para o seu desenvolvimento ou para o desfavorecimento de uma 

determinada espécie. Além disso, foram encontrados lixo e queimadas na área. 

De acordo com Wink (2005), os insetos podem ser excelentes bioindicadores de qualidade 

ambiental, pois são utilizados em estudos de perturbação ambiental por possuírem sensibilidade 

às modificações ambientais. Os insetos pequenos são mais sensíveis às alterações ambientais, 

podendo ter sua população diminuída e até desaparecer. Os principais insetos indicadores 

pertencem à família Formicidae (da ordem Hemynoptera) e à Scarabaeidae (da ordem 

Coleoptera), em relação à formação do solo, além de serem sensíveis às mudanças antrópicas, 

como o uso de agrotóxicos, ocorrência de fogo na área e prática de monocultura. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Conclui-se que os insetos da ordem Lepdoptera são os mais ocorrentes na área e, em 

seguida, os da ordem Odonata, Coleóptera e Hymenoptera. Entretanto, estudos mais complexos 

devem ser feitos visando entender melhor os fatores que interferem na entomofauna do parque. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BUZZI, Z. J. Entomologia didática. 5. ed. Curitiba: UFPR, 2010. 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

609 

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

ISSN 2316-7637 

 

COSTA, E. C. Entomologia Florestal. 2. ed. rev. ampl. Santa Maria: UFSM, 2011. 

 

CRUZ, A. H. S.; OLIVEIRA, E. F.; FREITAS, R. A. Manual simplificado de coleta de insetos 

e formação de insetário. Goiás: UFG, 2009. 

 

FARIAS, P. R. S. Manual de entomologia geral. Belém: UFRA, 2008. 

 

GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. (Coleção Biblioteca de 

Ciências Agrárias Luiz de Queiroz, 10). 

 

MARANHÃO, Z. C. Entomologia geral. São Paulo: Nobel, 1976. 

 

RODRIGUES, W. C. Fatores que influenciam no desenvolvimento dos insetos. Informativo dos 

Entomologistas do Brasil, Rio de Janeiro, v. 1, n. 4, p. 1-4, 2004. 

 

SANTOS FILHO, H. P. et al. Monitoramento de pragas e inimigos naturais na cultura do 

mamoeiro. In: SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PRODUÇAO INTEGRADA, 8., 2006, Vitória. 

Anais... Vitória: Incaper, 2006. v. 1, p. 198-199. 

 

WINK, C. et al. Insetos edáficos como indicadores da qualidade ambiental. Revista de Ciências 

Agroveterinárias, Lages, v. 4, n. 1, p. 60-71, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

610 

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

ISSN 2316-7637 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO, QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE LODO DE 

FOSSAS SÉPTICAS PROVENIENTES DE CAMINHÃO LIMPA FOSSA DA CIDADE 

DE BELÉM-PA 

 

Luana Cristina Pedreira Lessa1, Cleyton Eduardo Costa Ferreira2, Washington Olegário Vieira3, 

Lucas Freire Farias4, Arieli Fernandes de Moura5, Neyson Martins Mendonça6 

 

1Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal do Pará. 

luanaengsamb@gmail.com 
2Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal do Pará. 
3Graduando em Engenharia Florestal. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

4Graduando em Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal do Pará. 5Graduando em 

Engenharia Sanitária e Ambiental. Universidade Federal do Pará. 
6Doutor em Hidráulica e Saneamento. Professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da 

Universidade Federal do Pará. 

 

 

RESUMO 

 

A adequada disposição final do lodo de esgoto vem sendo um desafio ainda enfrentado na 

atualidade. Na busca pela redução dos efeitos negativos gerados ao meio ambiente, estudos vêm 

sendo realizados e novas tecnologias desenvolvidas para o seu descarte ou aproveitamento. A 

caracterização físico, química e microbiológica é de fundamental importância para a detecção das 

propriedades e da carga poluidora presente nos resíduos de fossa, para que seja feita a gestão do 

mesmo de forma apropriada.A cidade de Belém ainda apresenta sérios problemas quanto a 

saneamento em toda a sua extensão, sendo a gestão do lodo de esgoto ainda uma problemática 

frequente e que necessita de mais atenção, uma vez que saneamento básico compreende também 

esgotamento sanitário e resíduos sólidos e é um direito do cidadão assegurado pela Constituição. 

Este trabalho visou a determinação dos parâmetros usuais para a caracterização deste resíduo, 

resultado da coleta de uma amostra composta de lodo de fossa e tanques sépticos coletados por 

um caminhão limpa-fossa em Belém. Foram realizados as análises físico, química e 

microbiológica com o intuito de explanar como se apresenta o lodo das fossas sépticas da cidade 

e alertar para a possível concentração de contaminantes, mesmo que o sistema de fossas/tanques 

sépticos serem uma forma de tratamento de esgoto.Foi encontrado pH de 7.5, altos valores de 

DQO e DBO, 507 ovos de helmintos por litro, valor praticamente igual de sólidos fixos e 

voláteis. Portanto, o lodo de fossa séptica não se assemelha a lodos provenientes de ETE’s, 

possui grande quantidade de material inorgânico, principalmente areia e altos teores de 

patogenos, denotando que a população ainda sofre de doenças parasitárias. 

 

Palavras-chave: Resíduos esgotados. Fossas sépticas. Ovos de helmintos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e tratamento de resíduos.  
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1. INTRODUÇÃO  

  

A Agenda 21 define que a disposição final do lodo de esgoto é uma preocupação mundial, 

partindo do princípio de que se necessita da devida gestão e minimização da sua geração, e o seu 

tratamento, reuso e disposição final sejam feitas de formas ambientalmente adequadas. Uma vez 

que o lodo apresenta carga poluidora e, consequentemente, apresenta um risco para a 

contaminação de onde é depositado, caso o seja feito de forma indevida.  

 Segundo Inguza et al.(2008), a matéria removida de sistemas de disposição local de 

esgotos, também conhecidos como sistemas estáticos ou sistemas individuais, seja uma fossa 

rudimentar ou tanque séptico mais bem projetado e construído, é uma mistura de esgotos e lodo, 

que não apresenta as características típicas dos esgotos nem do que se conhece normalmente 

como lodo na terminologia da Engenharia Sanitária. Portanto, carece de definição própria, dessa 

forma alguns autores utilizam outras denominações como: RESTI (Resíduos Esgotados de 

Sistemas de Tratamento Individuais de Esgoto) (RATIS, 2009); RESIDE (Resíduos Esgotados de 

Sistemas Individuais de Disposição de Esgoto); RESDLE (Resíduos Esgotados de Sistemas de 

Disposição Local de Esgoto).  

 Os elementos contaminantes do lodo de fossas sépticas podem ser agrupados em 

poluentes orgânicos variados e microrganismos patogênicos (vírus, bactérias e parasitos). Logo, 

em se tratando de impactos ambientais, os mesmos podem ser positivos ou negativos, estes 

devem ser minorados. Os impactos ambientais que devem ser considerados no gerenciamento do 

lodo de fossas sépticas são a atração de insetos, transporte, os riscos sanitários, a contaminação 

do ar, a contaminação do solo e subsolo, a valorização ou a desvalorização de áreas próximas, os 

incômodos à população afetada e principalmente as águas subterrâneas (CABRAL, 2004; 

CABRAL, 2005; CABRAL, 2009) 

 Devido à contaminação por microrganismos, a destinação final do resíduo deve ser 

bastante esquematizada, uma vez que os agentes patogênicos, resistentes mesmo após processos 

de higienização, possuem grande poder de contaminação, principalmente quando o resíduo possui 

descarte direto no meio ambiente o que poderia causar grandes problemas epidemiológicos. 

Entretanto, é importante citar que a fauna microbiológica do esgoto depende principalmente do 

número de pessoas infectadas com doenças entéricas. 
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 Se tratando da cidade de Belém, esta apresenta um dos piores indicadores de Saneamento 

Básico do País, sendo a capital de Estado ocupando o 96° lugar no Ranking de Saneamento de 

2015 lançado pelo Instituto Trata Brasil, com 7,1% de coleta e 1,9% de tratamento de esgoto. 

Como consta no Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário da cidade de Belém 

de outubro de 2014, emitido pela Prefeitura Municipal de Belém, o sistema de esgotamento 

sanitário do município se encontra defasado com um índice de atendimento na ordem de 37,63% 

por rede geral de esgoto. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 A pesquisa tem como a caracterização do resíduo de fossa/tanque séptico de uma amostra 

composta, devido ter sido coletada em vários pontos da cidade,do esgoto (doméstico) proveniente 

de um caminhão limpa fossa da cidade de Belém do Pará. As análises laboratoriais seguiram os 

métodos indicados pelo StandartMethods for theexaminationofwaterandwastewater 

(APHA/AWWA/WEF, 2000) e determinou-se: pH, alcalinidade total (AT), densidade (peso 

específíco), sólidos totais (ST), STV (Sólidos Totais voláteis), STF (Sólidos Fixos), sólidos 

sedimentáveis (SS), DQO (Demanda química de Oxigênio), DBO (Demanda Biológica de 

Oxigênio) da devida amostra de 40 L de esgotoin natura coletado. As análises foram realizadas 

nas instalações do Laboratório Multiusuário de Tratabilidade de Águas (LAMAG) da 

Universidade Federal do Pará, atualmente gerenciado pelo Grupo de Estudos em Gerenciamento 

de Águas e Reuso de Efluentes (GESA).  

 A determinação microbiológica foi desenvolvida a partir do método de contagem de 

helmintos desenvolvido por Bailenger e modificado por Ayres e Duncan (1995). O princípio 

deste método é a sedimentação seguida por centrifugação e flutuação em ZnSO4 e então posterior 

contagem dos ovos em câmara Mc Master com auxílio de um microscópio. 

O cálculo final para o número de ovos por litro utiliza a seguinte equação: 

Equação 1: N = (A * X) / ( P * V) 

Onde: 

N = Número de ovos por litro 

A = Número de ovos contados 

X = Volume final  

P = Volume da câmara de Mc Master (0,9 ml) 
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V = Volume original da amostra em litros 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Diante do pouco avanço no Saneamento Básico, a populaçaõ ainda faz o uso de fossas 

sépticas e fossa rudimentar, o que favorece a contaminaçaõ do lençol freático (CABRAL, 2004; 

CABRAL, 2005; CABRAL, 2009) e que caso sejam projetadas de forma inadequada, podem 

causar mais danos. A Tabela 1 expõe de forma mais clara como é feita a distribuição dos tipos de 

instalações sanitárias conforme a porcentagem de domicílios.  

Tabela 1 – Proporção de domicílios por tipo de instalações sanitárias. 

Instalação Sanitária Domicílios (%) 

Rede geral de esgoto ou pluvial 37,63 

Fossa séptica 30,78 

Fossa rudimentar 24,52 

Vala 4,00 

Rio, lago ou mar 0,99 

Outros 0,90 

Não tem instalação sanitária 1,18 

Fonte: IBGE, 2010; adaptado de Prefeitura Municipal de Belém, 2014. 

 Mais de 50% da população paraense utiliza fossa/tanque séptico, logo são muito 

utilizados os caminhões limpa-fossas. Na Tabela 2 são apresentados os resultados da 

caracterização físico-químico e microbiológica e resultados encontrados por outros autores de 

várias regiões do Brasil. 

Tabela 2 – Parâmetros de caracterização físico-química e microbiológica e valores médios encontrados 

por outros autores. 

Ref pH AT ST STV STF 
SV/

ST 
SS DQO DBO Den OH 

Unidade - 

mg 

CaCO

3/L 

mg/L 
mg/

L 

mg/

L 
- 

ml/

L 
mg/L 

mgO2

/L 
kg/L 

OH/

L 

Autores,(20

15) 
7,5 1279 19090 9657 9433 0,51 600 15320 1894 0,98 507 
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Santos 

(2009) 
6,8 770 14542 8616 5951 0,59 246 13367 - - 24 

FAE/SANE

PAR 
7,2 773 12116 7891 4225 0,65 145 11219 2734 - 

505

3 

UFRN/LA

RHISA 
6,6 471 6508 4368 2140 0,67 136 4205 2176 - 2 

UNIB/CAE

SB 
7,1 390 10214 7368 2846 0,72 70 1281 - - - 

USP/EESC 6,9 477 5216 3053 2163 0,58 50 4491 1524 - - 

UFRN 7 631 7859 4568 3291 0,58 106 3521 - - 1 

Fonte: Autores (2015); Adaptado de: SANTOS (2009); Adaptado de PROSAB 5 Tema 6 (2009). 

  

O valor de pH encontrado foi de 7.5 o que coincide com os outros autores. Para a medição 

do consumo de oxigênio são utilizados métodos indiretos de quantificação de matéria orgânica, 

sendo a Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO (estabilidade) e a Demanda Química de 

Oxigênio – DQO (digeribilidade) os parâmetros mais utilizados para fazer esta determinação do 

teor de matéria orgânica nos esgotos.Os valores de DQO e DBO foram de 15320 e 1894, que são 

valores relativamente altos, no entanto, como o resíduo de fossa se trata de um material com 

características instáveis, outros autores encontraram valores muito diferentes. 

 A alcalinidade total pode ser entendida como a capacidade, que uma determinada 

substância, tem de resistir a variações de pH. A alcalinidade encontrada foi de 1279 mg 

CaCO3/L, que é uma alta capacidade de tamponamento. Em resíduos provenientes sistemas 

anaeróbios os principais responsáveis pela capacidade de tamponamento são o gás carbônico e os 

ácidos voláteis e principalmente o gás carbônico quando se encontra a faixa de pH entre 6 e 7,5 

(CHERNICHARO, 2011). 

Os sólidos totais se dividem em sólidos em suspensão e dissolvidos, e então se 

subdividem em voláteis ou orgânicos e fixos ou inorgânicos. A relaçaõ entre sólidos voláteis e 

sólidos totais (SV/ST) representa a fraçaõ orgânica dos sólidos do lodo, assim como o nível de 

digestão do lodo. Quanto maior for esta relaçaõ, maior será a quantidade de matéria orgânica. 

Sendo assim, o valor encontrado mostra que ao menos um pouco mais de 50% dos sólidos 

encontrados são de origem orgânica. Logo, o valor de sólidos fixos foi o restante, ou seja, quase a 

metade dos sólidos totais encontrados no lodo são areia e/ou substâncias minerais dissolvidas. 

Como em sistemas de tratamento unifamiliares não se encontra a caixa de areia, como Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETE), há a passagem da areia para o interior do tanque, logo, afetando 

diretamente no volume de lodo que ainda poderia ser armazenado, se não fosse pela presença 
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dessa areia, o que aumentaria a capacidade das fossas/tanques sépticos e diminuiria a frequência 

com que seria necessário a limpeza (descarregamento do lodo) dos mesmos.  

Foi determinada uma grande quantidade de ovos de helmintos totalizando 507 ovos por 

litro, de acordo com as expressões pelo método de Bailenger, resultando semelhante foi 

encontrado por FAE/SANEPAR (2009) de 505, os outros autores encontraram valores próximos 

a zero. Os principais parasitos visualizados nas câmaras de MacMaster foram o Ascaris sp., 

Trichuris sp., e Ancilostomídeo. Esses três parasitos possuem ciclo monoxênico, ou seja, 

necessitam apenas de um hospedeiro definitivo para fechar o ciclo de vida, onde basicamente 

parasitam o intestino do hospedeiro.  Embora possua vantagens como o baixo custo de reagentes e 

vidrarias, é desconhecida a taxa de recuperação dos ovos, principalmente os de alta densidade, 

como os ovos de cestoides e trematódeos, por exemplo. 

 

4. CONCLUSÕES  

 A caracterização físico, química e biológica é de fundamental importância para a gestão 

adequada do lodo em geral, facilitando o estudo para a destinação final deste resíduo. O pouco 

avanço do saneamento compromete a universalização dos indicadores entre as cidades do país, o 

que diminui a qualidade de vida da população e afeta o meio ambiente, podendo causar poluição 

da água, ar e solo, transmissão de doenças, contaminação de elementos da cadeia alimentar e 

problemas estéticos e sociais. 

A contagem de ovos de helmintos mostra o quanto a população, cujos dejetos foram 

coletados, ainda padece com doenças parasitárias. É preciso ações conjuntas com os órgãos 

competentes para a realização do mapa epidemiológico das áreas e então direcionar programas 

para melhorar a saúde e a infraestrutura sanitária. 

 Como já observado por PROSAB (2009), o lodo de fossa séptica não se assemelha com os 

outros tipos de lodos de ETE’s. Nas análises contataram-se altos valores de sólidos fixos, alta 

quantidade de areia e outros materiais, devida a carência de um sistema de separação. Esse artigo 

serviu para aumentar o conhecimento sobre o lodo de fossa séptica na região norte do Brasil, 

onde carece desse tipo de informação. 
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RESUMO  

 

O uso de polímeros é crescente no meio agrícola, porém seus efeitos na estrutura do solo são 

pouco estudados. O presente trabalho teve como objetivo analisar os efeitos da aplicação do 

polímero Hydroplan-EB/HyC na porosidade e na capacidade de retenção de água de um 

Latossolo Vermelho. O estudo foi realizado em amostras indeformadas coletadas na 

profundidade de 0,05 m, em um Latossolo, sob mata nativa. Todas as amostras foram saturadas 

com água (tratamento 1) ou com o polímero HyC diluído em água (tratamento 2), e em seguida 

estas amostras de solos foram submetidas a potenciais matricias de -2, -4, -6 e -10 kPa nas 

unidades de sucção e -33, -100, -500 e -1500 kPa nas câmaras de Richards. Foi realizada a 

modelagem de curvas de retenção de água e calculada a distribuição de poros por tamanho. Os 

dados foram submetidos a análises de variância e as médias comparadas pelo teste de Scott-knott 

ao nível de 5%. A macroporosidade, microporosidade, volume total de poros e a distribuição de 

poros por tamanho não se mostraram significativos indicando que não há diferença entre os 

tratamentos analisados, água e polímero.  

 

Palavras-chave: Curvas de retenção de água. Tratamentos. Estrutura física. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

É notável a importância da porosidade de um solo. Dentre muitas importâncias algumas 

delas é aeração do solo, permeabilidade da água, retenção e armazenamento de água para as 

plantas. A porosidade do solo é dividida em microporos e macroporos, poros com diâmetros 

menores que 50 µm são denominados microporos e poros com diâmetros maiores que 50µm são 

denominados macroporos (CARDUCCI et al. 2011; 2013). 

 O comportamento físico-hídrico do solo é condicionado pela distribuição de poros do 

solo (KLEIN; LIBARDI, 2002), dessa forma o estudo da distribuição de poros se torna 

importante para avaliar sua estrutura. 

Para um mundo cada vez mais sustentável a busca de novas formas para a economia de 

água na agricultura se faz necessária, com isso surge o estudo da aplicação de polímeros 

aniônicos como condicionadores de solos. 

Não são muitos os estudos realizados sobre polímeros e sua influência na retenção de 

água e na distribuição de poros do solo. Os polímeros aniônicos, conhecidos como 

condicionadores do solo na agricultura, têm como objetivo estruturar o solo, controlar erosão, 

melhorar a infiltração de água e ajudar na recuperação de solos salinos (WALLACE et al. 1986; 

SHAINBER; LEVY, 1994). Desta forma o presente estudo objetivou analisar os efeitos do 

polímero HyC na porosidade de um Latossolo Vermelho. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

O trabalho foi realizado em uma área experimental que está localizada na Universidade 

Federal de Lavras, na cidade de Lavras, no estado de Minas Gerais. Segundo Barbosa et al. 

(2014), o solo estudado é um Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf) (EMBRAPA 2013) de 

textura muito argilosa originário de gabro (ROCHA, 1982), e muito intemperizado. O solo se 

encontra sob mata nativa. A sua caracterização granulométrica se encontra na Tabela 1. 

Tabela 1- Caracterização granulométrica do Latossolo Vermelho distroférrico. 

Fonte: Autores (2015). 

Argila  Silte  Areia  

........................................................g kg-1............................................................... 

631 231 138 
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 As amostras foram coletadas em uma profundidade de 0-5 cm, com cinco repetições, a 

estrutura das amostras, coletada em apenas um ambiente (mata nativa), foram preservadas em 

anéis volumétricos.  

Após a coleta as amostras foram saturadas com água e com o polímero Hydroplan-

EB/HyC por 24 horas (Figura 1), cuja caracterização encontra-se na tabela 2. A diluição do 

polímero foi feita com base nas recomendações para aplicação na cultura do café, sendo realizada 

da seguinte forma, 1L de água para 2g do produto. A diluição do material foi realizada com o 

auxilio do agitador de Hamilton Beach, garantindo uma melhor diluição. 

Figura 1- Solo saturado com polímero Hydroplan-EB/HyC (a) e solo saturado com água 

(b)               

Fonte: Autores (2015). 

Tabela 2- Características Físicas do polímero Hydroplan-EB/HyC. 

Características Físicas 

Aparência: Pó branco fino 

Tamanho da partícula: < 0,5 

Característica Iônica: Aniônico 

Ingrediente Ativo (% conteúdo sólido): 100 

Conteúdo de umidade (%): 10 

Densidade aprox. do volume (g/cm³): 0,8 

Índice de PH utilizável: 5-9 

Solubilidade: Insolúvel em água 

Prazo de validade (*) (em anos) 5 

(*) Quando armazenado em locais com temperaturas estáveis entre 0º e 30º. 

Fonte: Ficha técnica e de segurança, Hydroplan-EB tecnologia de irrigação. 

(a) (b) 
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Logo após a saturação por 24 horas, as amostras foram submetidas a potenciais matriciais 

-2, -4, -6 e -10 kPa nas unidades de sucção e aos potenciais matriciais de -33, -100, -500 e -1500 

kPa nas câmaras de Richards. 

Após a estabilização de cada amostra, as mesmas foram submetidas a uma pesagem e foi 

determinado o conteúdo de água do solo. Em seguida os dados obtidos foram ajustados com o 

auxílio da equação de van Genuchten (1980) com restrição de Mualen (1976) m= 1-1/n, 

utilizando o programa SWRC (DOURADO NETO et al., 2001). 

Após a obtenção da curva foi calculada a distribuição de poros e quantificação por 

tamanho através da equação proposta por Bouma (1973); D = 4 s Cos q/ym. Onde D é o diâmetro 

do poro (mm); s é a tensão superficial da água (73,43 kPa mm a 20 °C); q é o ângulo de contato 

entre o menisco e a parede do tubo capilar (considerado como 0) e m é a tensão de água no solo 

(kPa). A porosidade total foi considerada como sendo a umidade de saturação, a microporosidade 

a umidade obtida no potencial de -6 kPa e a macroporosidade foi calculada pela diferença entre 

porosidade total e microporosidade. 

A análise estatística foi realizada seguindo um delineamento inteiramente casualizado 

com dois tratamentos (água e polímero HyC) e cinco repetições. Os dados foram submetidos a 

uma análise de variância e quando significativo foram realizadas as comparações das médias 

usando o teste de Scott-knott a 5% de significância, com o auxílio do programa estatístico Sisvar 

(FERREIRA, 2011). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As analises estatísticas mostraram-se não significativas, portanto não há diferenças entre 

os tratamentos água e polímero HyC (Tabela 3). 

Tabela 3 - Porosidade do solo após saturação com água e polímero HyC. 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%. 

Fonte: Autores (2015). 

Em decorrência dessa não significância foi realizada a distribuição de poros por tamanho, 

visando um estudo mais detalhado dos poros do solo. Este estudo também demonstrou não haver 

influência do tratamento na estrutura do solo, tanto o uso da água quanto o uso do polímero HyC, 

Tratamento Macro Micro VTPd 

 

..................... m 3 m-3.................... 

Água 0,202 a 0,466 a 0,668 a 

HYC 0,207 a 0,477 a 0,684 a 
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tiveram o mesmo efeito sobre a distribuição de poros do solo em todas as classes, 145-73; 73-49; 

49-29; 29-9,0; 9,0-2,9; 2,9-0,6; 0,6-0,2; <0,2 μm (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Distribuição de poros por tamanho para os diferentes usos do solo. 

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%. 

Fonte: Autores et al. (2015). 

As curvas de retenção de água no solo foram determinadas para os dois tratamentos, água 

e polímero. Conforme a Figura 1, visualmente observa-se que quando o solo foi tratado com o 

polímero este retém mais água até o potencial de -1 kPa, ou seja, em potenciais matriciais baixos. 

A partir do potencial de -1 kPa as curvas dos dois tratamentos apresentaram o mesmo 

comportamento.  

Figura 2- Curvas de retenção de água nos dois manejos do solo. 

 

   Fonte: Autores (2015). 

Salienta-se que uma das linhas de pesquisa com polímeros baseia-se na sua aplicação no 

solo em áreas recém-plantadas objetivando a mitigação da seca, permitindo o desenvolvimento 

Classes de poros (μm) Água Polímero- HYC 

>145 0,143a 0,145ª 
145-73 0,039a 0,041ª 

73-49 0,019a 0,020ª 

49-29 0,021a 0,022ª 

29-9,0 0,038a 0,038ª 

9,0-2,9 0,022a 0,024ª 

2,9-0,6 0,021a 0,019ª 

0,6-0,2 0,028a 0,023ª 

<0,2 0,331a 0,351ª 
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das plantas, ou pelo menos sua sobrevivência em dias com ausência de chuva, e sem aplicação de 

água adicional.  

Ressalta-se que o experimento foi montado objetivando o estudo das alterações no 

diâmetro de poros do solo e na capacidade de retenção de água fixando o tempo de saturação dos 

poros do solo com polímero diluído em água por 24 horas. Assim sendo, sugere-se estudo para 

avaliar o desempenho do polímero em tempo de contato com o solo superior a 24 horas e/ou em 

maiores dosagens. 

 

4. CONCLUSÕES  

A saturação do solo por 24 horas com o polímero HyC diluído em água  não influenciou 

na porosidade do  Latossolo e nem na sua capacidade de retenção de água. 
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RESUMO 

 

Grande parte da produtividade primária dos ecossistemas aquáticos é ocasionada pelas 

microalgas, e qualquer tipo de distúrbio nos ecossistemas aquáticos pode gerar impactos 

negativos para este ambiente. Por essa ideia, estudos sobre a caracterização desses ambientes são 

necessários para que se possa efetuar uma avaliação dos de ambientes que se encontram essas 

microalgas. Este trabalho apresenta a análises qualitativas e quantitativas do fitoplâncton a partir 

da coleta e análise de três pontos diferentes no estuário do rio Guamá, sendo coletados com rede 

de arrasto de 64µm e balde para coleta de água. Alguns parâmetros ambientais também foram 

mensurados, entre eles: pH, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido (OD%), oxigênio 

dissolvido (ppm), STD (sólidos totais dissolvidos) (ppm), que se deu por meio da sonda HANNA 

modelo HI9828. Com as análises em laboratório, identificou-se 16 espécies diferentes. Muitas 

dessas espécies foram comuns a todos os pontos estudados. Os gêneros Coscinodiscus e Surirella 

foram os que mais se destacaram. Polymyxus coronalis foi a espécie mais abundante, e quanto 

aos fatores físico químicos da água, não se identificou variação quanto a salinidade, assim como 

não houve variação grande de temperatura. O oxigênio dissolvido (OD) teve uma variação um 

pouco mais perceptível, de 0,84 a 1,3. Desta forma, o presente estudo mostrou que os pontos 

estuarinos da Baia do Guajará analisados, não apresentam uma grande variedade de espécies, 

havendo uma dominância de diatomáceas nessa região.  

  
Palavras-chave: Região Amazônica, Produção Primária, Ecossistema. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

625 

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

ISSN 2316-7637 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A zona estuarina da região amazônica sofre grande influencia pela ação das correntes 

provindas das Guianas, ramo da corrente Sul-Equatorial do Oceano Atlântico, ocorrendo um 

intenso deslocamento da massa de água doce fazendo com que a descarga do Amazonas atinja as 

áreas costeiras do Amapá e das Guianas (DIEGUES, 1972). Nessa região processam-se parte da 

mistura de água doce com a do mar e parte da deposição de sedimentos carregados pelo rio 

(MILLIMAN et al., 1975; EISMA et al., 1971; FIGUEIREDO JR et al., 1973). Pinheiro (1987), 

afirmou que as características hidrodinâmicas e sedimentológicas da zona estuarina nas 

adjacências da cidade de Belém, abordam aspectos geomorfológicos, comportamento das ondas, 

ventos, marés, correntes de marés e parâmetros físico-químicos da água. 

Nesses ambientes, bem como em qualquer ecossistema costeiro, os diversos táxons de 

fitoplâncton é de suma importância, já que contribui com boa parte da produção de carbono 

orgânico disponível para vários grupos alimentares (REYNOLDS, 2006), conjuntamente, 

contribui com boa parte da produção primária global de um ambiente aquático natural (LIKENS, 

1975). Bem como, estudos defendem que a biomassa de fitoplâncton e a composição das espécies 

existentes podem fornecer informações sobre a qualidade da água (HARRIS, 1986). 

Devido à sensibilidade dos organismos fitoplanctônicos às mudanças ambientais, torna-

se claramente necessário conservar os recursos naturais e compreender as implicações do manejo 

desses recursos (PAIVA et al., 2004). Devido à grandiosidade da dimensão geográfica do Estado 

do Pará, ainda é baixo o índice de estudos sobre a composição fitoplanctônica da região (PAIVA 

et al., 2004).  Moreira-Filho et al. (1974), realizou um trabalho pioneiro de levantamento da 

composição do microfitoplâncton do Rio Guamá, onde foram registrados 24 gêneros, 46 espécies 

e uma grande variedade de diatomáceas. 

 Dessa forma, os estudos direcionados as comunidades fitoplânctonicas existentes no rio 

Guamá vem reforçar o valor desta região, tendo em vista sua relevância e contribuição com 

informações significativas que deem suporte às análises do funcionamento deste ecossistema. 

O objetivo desse trabalho foi analisar a riqueza, abundância e composição de 

fitoplâncton em pontos do estuário do Rio Guamá. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa se deu em três pontos na Orla da Universidade Federal do Pará (UFPA), ponto 

01, ponto 02 e ponto 03. A medição do pH, salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido (OD%), 

oxigênio dissolvido (ppm), STD (sólidos totais dissolvidos) (ppm) se deu por meio da sonda 

HANNA modelo HI9828. Para a coleta do fitoplâncton utilizou-se uma rede de arrasto de 64µm. 

A água foi coletada, utilizando-se um Balde de 12l, sendo filtrado um volume total de 120l. Após 

a coleta armazenava-se o material em potes de polietileno e fixado com formol 70%. Realizou-se 

o mesmo procedimento nos três pontos. Em laboratório, as amostras foram analisadas em lâminas 

não fixadas utilizando-se microscópios OLYMPUS modelo CX31. A pesquisa quantitativa 

efetuou-se através da contagem de 400 espécimes em cada ponto. E a qualitativa se deu através 

da identificação das espécies tomando como referências os trabalhos de Cleve-euler (1953), 

Husted (1930) e Pergallo (1965). 

Obteve-se a Abundância Relativa de cada espécie identificada através da contagem dos 

400 primeiros organismos encontrados em lâminas não permanentes extraídas de cada amostra, 

seguindo critério descrito por Lobo et al. (1986), que funciona da seguinte forma: 

D = Dominante .......................................... <70% 

           A = Abundante ......................................... <70%----40% 

         P = Pouco abundante .............................. <40%----10% 

                            R = Rara ......................................................... <10% 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O fitoplâncton do estuário do Rio Guamá, analisado em 03 pontos (Figura 1), apresentou-

se composto por 16 espécies (Tabela 1), onde, destas, cinco fazem parte do gênero 

Coscinodiscus, e outras cinco fazem parte do gênero Surirella, destacando-se sobre as outras 

espécies e gêneros. 

Destas 16 espécies, Polymyxus coronalis apresentou a maior dominância dentre elas 

(Tabela 1). Nos três pontos estudados, notou-se que não há uma variação considerável de 

espécies de um ponto de coleta para o outro. No ponto 01, identificou-se que a espécie Polymyxus 

coronalis tem maior representatividade, com 91,3% dos indivíduos coletados neste ponto. O 
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gênero Coscinodiscus apresentou um maior destaque dentre as dez espécies encontradas neste 

ponto, totalizando três das dez espécies presentes. O gênero Surirella, apesar de aparecer com 

duas espécies neste ponto, não possui grande representatividade quanto a número de indivíduos, 

já que cada espécie apresentou apenas um indivíduo na amostra. 

No segundo ponto, localizado próximo a “chalé de ferro”, dentro da Universidade Federal 

do Pará, foram encontradas quatro espécies que não foram identificadas nos outros dois pontos, 

localizados no “poema” e próximo ao “RU” da Universidade. Estas espécies diferentes foram: 

Coscinodiscus subitilis apresentando cinco indivíduos, Surirella linearis var. elíptica, com dois 

indivíduos identificados, Cyclotella atriata e Surirella intecedens com cada uma sendo 

representada por um individuo. As outras oito espécies encontradas neste ponto foram comuns 

aos demais, mostrando a linearidade de espécies que foram identificadas em todos os pontos. 

Surirella e Coscinodiscus foram os gêneros com maior número de espécies identificadas, com 

três espécies cada um. 

No ponto 03 obtivemos algo muito semelhante ao ponto 01, sendo identificadas dez 

espécies diferentes, onde, destas, 4 pertencendo ao gênero Coscinodiscus e outras duas ao gênero 

Surirella. Neste ponto notou-se um número um pouco maior de Polymyxus coronalis, comparado 

aos demais pontos. 

Portanto, identificou-se a linearidade e não variação grande do número de espécies 

encontradas na área de pesquisa e levantamento. Polymyxus coronalis, Aulacoseira granulata e 

Coscinodiscus centralis foram às espécies mais presentes neste levantamento, e a espécie 

Surirella guatimalensis, Ehrenberg, Cyclotella atriata e Surirella intecedens, não apresentaram 

grande número de indivíduos neste levantamento. 

Todos os três pontos foram analisados no pico da preamar. Na análise dos fatores físico-

químicos, não houve variação de salinidade medindo na sonda, marcando 0,01 de salinidade total 

para todos os três pontos levantados. Quanto ao pH medido nos pontos, identificou-se uma 

variação de acordo com cada ponto, onde, no ponto01 mediu-se um pH de 7,8, considerado 

básico; no ponto 02, o pH já sofreu uma alta variação, medindo 8,54, que pode-se considerar um 

pH básico ou alcalino; e no ponto 03, o pH voltou a mostrar-se neutro, medindo 7,7. Em relação 

ao oxigênio dissolvido (OD) nos pontos, não houve uma variação muito eminente, sendo 

marcado 1,3 para o ponto 01, 1,04 para o ponto 02, e 0,84 para o ponto 03, ponto este que teve a 

menor média de OD ppm entre todos. A temperatura nos pontos levantados teve aumento não 
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muito significativo em cada ponto, variando de 29, 39°C a 29,62°C. Quanto aos sólidos totais 

dissolvidos (STD ppm), não houve variação para cada ponto, marcando 13 para todos. 

É notório que houve uma dominância geral de Polymyxus Coronalis. Esta espécie esteve 

presente em todos os pontos de coleta, demonstrando estar bem adaptada ao estuário guajarino. 

Estudos anteriores mostram que na Região Amazônica, também se pode encontrar esta espécie, 

como por exemplo, em Gurupá e Breves (GESSNER; SIMONSEN, 1967). Santana (2004) 

registrou também essas espécies em outras localidades paraenses, sempre relacionadas ao 

estuário das regiões encontradas, como em Marapanim, Muriá e Guajará-mirim. Essa abundância 

é encontrada também em outros tipos de trabalho que buscaram efetuar a análise desta 

comunidade fitoplanctônica e, independentemente do local, esta espécie sempre se destacou, pois, 

no trabalho de Ribeiro et al. (2008), também identificou-se a dominância e abundância maior 

desta espécie citada. Assim como, a espécie Aulacoseira granulata, ficou em segundo lugar no 

“ranking” das espécies mais abundantes nos trabalhos.  

Os trabalhos de fitoplâncton realizados na baia do Guajará realizados por Moreira-Filho 

et al. (1974) e Paiva et al. (2006), mostram um aumento de espécies se comparado ao de El-

Robrini et al. (2006), e também a este trabalho realizado, o que pode ser explicado pela 

quantidade de pontos que foram estudados e que houveram coletadas, em todos os trabalhos, já 

que foram números diferentes de coletas e, Cardoso (2006) reforça o que vemos nesta coleta, 

onde ele diz que a parte estuarina do rio Guamá se caracteriza pela dominância de diatomáceas, o 

que se evidenciou nesta pesquisa, pois 100% dos indivíduos encontrados são diatomáceas. Já, em 

relação aos fatores físico-químicos encontrados, Pinheiro (op. cit., 1987) afirma que a salinidade 

reduzida existente a superfície é devido a água doce que é transportada até a desembocadura dos 

rios da região amazônica misturando-se com o rio Amazonas, salinidade baixa que também foi 

identificada neste trabalho.  

 

Tabela 1 - Lista de espécies presentes nos três pontos de análises ao longo do Rio Guamá, 

Belém, 2015. 

Nº de 

espécies 
Espécies 

Nº de Indivíduos % 

1 Polymixus coronalis  L. W. Bail 1095 91,3 

2 Coscinodiscus centralis Ehrenberg 22 1,8 

3 Coscinodiscus apiculatus Ehrenberg 9 0,8 

4 Aulacoseira granulata Ehrenberg 26 2,2 
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5 Triceratium favus var. Quadrata Grunow 12 1,0 

6 Actinoptychus undulatus J. W. Bailey 4 0,3 

7 Coscinodiscus lineatus Ehrenberg 2 0,2 

8 Surirella salina Smith 5 0,4 

9 Surirella ovataEhrenberg 3 0,3 

10 Coscinodiscus oculusirides Ehrenberg 7 0,6 

11 Surirella guatimalensis Ehrenberg 1 0,1 

12 Surirella linearis Smith 2 0,2 

13 Coscinodiscus subitilis Ehrenberg 5 0,4 

14 Cyclotella atriata Kutz 1 0,1 

15 Surirella intecedens Grunow 1 0,1 

16 Synedra ulna 5 0,4 

TOTAL 1200 100,0 

Fonte: Autores (2015). 
   

Figura 1 – Localização dos pontos de estuário no Rio Guamá. 

 
Fonte: Google Earth (2015). 

4. CONCLUSÕES  

Os pontos de estuário do rio Guamá estudados apresentam-se ligeiramente básicos. 

Qualitativamente, sua flora fitoplanctônica apresenta-se composta predominantemente por 

diatomáceas, entre as quais, a com maior destaque fica por conta de Polymyxus coronalis, por ser 
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a espécie que caracteriza o fitoplâncton guajarino, sendo considerada indicadora de águas 

salobras da região amazônica.  Contudo, mostra-se que em pontos estuarinos da Baia do Guajará, 

não há uma grande variedade de espécies encontradas, havendo uma dominância de diatomáceas 

nessa região.  
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RESUMO  

 

As comunidades tradicionais utilizam os recursos florestais disponíveis em suas propriedades 

tanto para consumo próprio como pra geração de renda, portanto obtêm, de forma empírica, um 

grande conhecimento da fauna e flora presente na floresta, porém a forma como manejam esses 

recursos não seguem um método adequado, por não terem um conhecimento técnico para realizar 

o mesmo, podendo assim, ter perdas tanto na qualidade como na produção. Com isso, o objetivo 

do presente trabalho é analisar e demonstrar as melhorias obtidas na colheita antes e após a 

chegada do projeto organolate que utiliza métodos do manejo florestal para beneficiar o cacau, 

que é um dos principais recursos utilizado nas comunidades ribeirinhas de Tracuateua, Bom 

Jardim e Arauaia situadas nos municípios de Barcarena e Moju, no Pará, onde são realizados os 

inventários em seis propriedades, que estão cadastradas na cooperativa do projeto, para que seja 

feito a coleta de dados que em seguida servirá para calcular a capacidade produtiva de cada área,e 

ao mesmo tempo é realizada a capacitação da comunidade com técnicas de colheita mais 

recomendáveis para o fruto do cacau para se obter um aumentando na credibilidade do produto 

final, agregando valor e gerando renda para as famílias, e consequentemente havendo o 

desenvolvimento socioeconômico dessas comunidades. 

 

Palavras-chave: Recursos. Manejo. Comunidades. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 RECURSOS FLORESTAIS NA AMAZÔNIA 

 A Amazônia é uma região conhecida por sua variedade de recursos naturais, recursos 

esses considerados como a maior biodiversidade do planeta atualmente. Por exemplo, segundo 

Mittermeier et al. (2003), mais de 40 mil as espécies vegetais são encontradas na região e 75% 

destas sãos endêmicas. Há quem cite a grande variedade de aves abrigadas na floresta amazônica. 

Primatas ganham destaque na região, pois chegam a ser 14 gêneros, que podem estar abrigados 

de entre 35 e 81 indivíduos por km² (PERES; DOLMAN, 2000). 

 E a região é constituída por mais de 600 diferentes tipos de habitat terrestre e de água 

doce. Descobrir, estudar e proteger esse patrimônio natural, que pode conter inúmeros benefícios 

para a sociedade, é uma missão fundamental e de interesse ambiental, social e econômico (WWF, 

2010).  

 Vale ressaltar que no final da década de 60, a ocupação amazônica foi mais intensa, sendo 

marcada principalmente pela degradação ambiental. Vieira et al. (2005) estimou que entre 2003 e 

2004, o desflorestamento provocou corte de cerca de 1.175.850.000 a1.437.150.000 árvores nesta 

região, Além de afetar cerca de 914.550 e 2.116.530 primatas e aproximadamente cinquenta 

milhões de aves. 

 Seus recursos naturais – que, além da madeira, incluem enormes estoques de borracha, 

castanha, peixe e minérios, por exemplo – representam uma abundante fonte de riqueza natural. 

(MMA). Esses recursos segundo Gama (2010) além do valor intrínseco que possuem, são peças 

fundamentais e indispensáveis para o ser humano. 

 Entretanto segundo Flores (1999) a exploração desses recursos hoje é considerada como 

um dos fatores ambientais críticos na região, a floresta está seriamente ameaçada em nossos dias, 

de um lado pela pressão territorial exercida pelo avanço da fronteira agrícola e pecuária e, por 

outro, pela crescente escassez de madeiras de valor comercial oriundas das florestas nativas. 

Observam-se atualmente consequências inevitáveis que são produto desse quadro desajustado 

com relação ao setor de exploração dos recursos provenientes da floresta. 
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1.2 ENGENHARIA FLORESTAL E O MANEJO DERECURSOS 

 Diante de situações como estas, o mundo se volta à procura de alternativas viáveis de 

equacionar essa situação, principalmente, a partir de investimentos em ciência e tecnologia, 

visando à formação de um profissional capacitado a promover o desenvolvimento sustentável, 

conciliando o uso com a conservação das florestas, assim como tratar, de modo sistêmico e com 

uma visão holística, as questões socioambientais. Além de cuidar do uso racional dos recursos 

naturais, permitindo sua exploração e ao mesmo tempo sua continuidade, o engenheiro florestal 

também se preocupa com todo o sistema. O trabalho vai além do aspecto puramente botânico ou 

físico. O profissional insere, de forma sustentável e participativa, as comunidades que estão 

diretamente envolvidas, sejam elas ribeirinhas, assentados, camponeses ou quilombolas 

(USERFA, 2010). 

1.3 O MANEJO FLORESTAL NAS COMUNIDADES TRADICIONAIS 

 

 Segundo NUPAUB (2010) as comunidades tradicionais não urbanas, se caracterizam pela 

utilização comum (comunitária) de determinados recursos, como os peixes, plantas medicinais da 

mata, produtos do extrativismo vegetal (cipós, materiais de construção) e áreas de cultivo 

agrícola itinerante. Além dos espaços usados em comum, existem outros apropriados 

individualmente, como o lugar da habitação, quintal, animais domesticados, etc. Eles existem em 

comunidades tradicionais com forte dependência do uso de recursos naturais renováveis, com 

vinculações mais ou menos limitadas com o mercado. 

 O conceito de extrativismo é considerado a exploração de recursos naturais, para a 

produção de bens, como exemplos desse conceito estão à agricultura, pecuária e artesanato. O 

tripé exploratório da sustentação de diversas comunidades humanas, foi a pesca, caça e coleta de 

produtos vegetais (DRUMOND,1992). 

 Desta forma, a abundância e diversidade que marcam o meio ambiente, assim como o 

cenário social da Amazônia, demandam um olhar mais próximo capaz de traduzir as 

especificidades encontradas. É nesse sentido que suas populações residentes, ditas tradicionais 

devem ser visualizadas: abundantes em especificidades locais (CAÑETE, 2010). 
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 Nos últimos anos, o debate sobre a participação dessas populações tradicionais no manejo 

e conservação dos recursos florestais tem-se intensificado. Nesta nova perspectiva, os ocupantes 

tradicionais ou pequenos proprietários florestais apresentam-se como os principais responsáveis 

pelo sucesso do manejo florestal na região. Essas populações (colonos, ribeirinhos, seringueiros e 

indígenas) estão convencidas de que sua sobrevivência depende da conservação das florestas. 

 Porém, as comunidades rurais da Amazônia ainda precisam de grande atenção e apoio 

para conseguir utilizar seus recursos naturais de modo a obter efetivas melhorias sociais, 

econômicas e ambientais (GAMA et al., 2009).   

 Com isso foi criado o termo Manejo florestal comunitário, que para Kenny-Jordan (1999) 

o manejo florestal comunitário em sentido amplo engloba todas as atividades de manejo dos 

recursos florestais que tem como propósito fundamental melhorar as condições sociais, 

econômicas, emocionais e ambientais das comunidades rurais, a partir de sua própria realidade e 

de suas próprias perspectivas. 

 

1.4 O PROJETO ORGANOLATE 

  

 O projeto Organolate foi criado no Núcleo Integrado de Empreendedores Juniores (NIEJ) 

do CESUPA (Centro Universitário do Estado do Pará), e tem por objetivo o desenvolvendo da 

receita de um achocolatado em pó natural. Na verdade, os estudantes em parceria com a 

comunidade resolveram melhorar uma receita repassada por gerações, torna-la apta ao mercado, e 

assim incrementar a renda da comunidade, além de valorizar a segunda matéria prima em 

abundância da região, que é o cacau. Um dos focos do projeto está na área agrícola e florestal, 

uma vez que usa um produto cuja matéria prima provém da biodiversidade amazônica da 

comunidade parceira, que está situada em três ilhas (Bom Jardim, Tracuateua e Arauaia) da 

região de Barcarena no Estado do Pará. As comunidades atendidas pelo projeto são consideradas 

comunidades ribeirinhas e extraem a diversidade da floresta para subsistência, vivem 

principalmente do comércio do açaí, usam em sua maioria a mão de obra masculina. 

 Araújo et al. (2015) ressaltam que o projeto objetiva o empoderamento socioeconômico 

das mulheres das comunidades ribeirinhas atendidas, através do melhor aproveitamento do cacau 

(Theobroma cacao L.). 
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1.4 CACAU 

 

 O cacaueiro é uma planta da família Sterculiaceae, gênero Theobroma. É uma planta 

originária do continente Sul Americano, provavelmente das bacias dos rios Amazonas e Orinoco, 

onde foi encontrado, em condições naturais, sob o dossel de grandes árvores da floresta tropical 

(SILVA NETO et al., 2001). 

 A sua semente é o principal produto comercializado, após fermentação e secagem, para 

fabricação de chocolate, sob diversas formas. Dela extrai-se a manteiga, muito utilizada na 

indústria farmacêutica e cosmética, a torta e o pó, utilizados na indústria chocolateira e moageira 

para fabricação de doces, confeitos e massas. Já a polpa do cacau, rica em açúcares, é utilizada na 

fabricação de geléia, vinho, licor, vinagre e suco (SILVA NETO et al., 2001). 

 Segundo Cavalcante (2010), além de ter uma grande expressão econômica, suas 

amêndoas são mundialmente conhecidas e empregadas na fabricação de vários produtos, 

principalmente chocolate, um alimento de alto valor nutritivo. Pois Wolfe (2010) comenta que 

cerca de 2.000 (um mil) compostos quimicamente identificáveis já foram encontrados numa 

amêndoa de cacau, o que o torna um dos mais complexos alimentos do Planeta. 

Com isso o objetivo do presente trabalho é observar as melhorias que foram obtidas com a 

aplicação de métodos do manejo florestal, buscando assim o beneficiamento e o aumento da 

produção de cacau para a produção do chocolate, gerando renda e desenvolvendo 

socioeconomicamente essas comunidades. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

 O projeto Organolate escolhido para o desenvolvimento dessa revisão bibliográfica, tem 

como loco de atuação o município de Barcarena no estado do Pará, nas coordenadas geográficas 

01º30’24” de latitude Sul e 48º37’12” de longitude Oeste. As comunidades parceiras são: Bom 

Jardim, Tracuateua e Arauaia que possuem ambiente climático pertencente ao tipo Afi da 

classificação de Koppen (FALESI, 1984), apresentam vegetação do tipo: Floresta Densa 

Ombrófila sempre Verde Aluvial com dossel uniforme. 

 Para o levantamento das informações, foram analisados através de observação direta 

seguida de um levantamento através do Inventário Florestal emseispropriedades da cooperativa 
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do projeto contendo aproximadamente 15 ha cada e revisão de literatura. Tornando 

imprescindível a compreensão da forma de interação e exploração local, de culturas como Açaí, 

Louro, Morototo, Seringueira, Ucuba da Várzea, Cupuaçu e principalmente o Cacau que é o 

recurso utilizado no projeto.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A comunidade apresenta uma floresta primária de porte médio variando entre 15m e 25m, 

com grande diversidade de recursos florestais, tanto madeireiros como não madeireiros. Apesar 

da grande diversidade de espécies fornecedoras de madeiras, as comunidades que vivem as 

margens dos rios, principalmente em regiões de várzea como é o caso da comunidade estudada, 

sobrevivem basicamente da exploração vegetal não madeireira, ou seja, do comércio de frutos e 

sementes. Na região das ilhas do município de Barcarena é possível verificar visualmente a 

grande quantidade de açaizeiros e cacaueiros as margens do rio, isso justifica o grande comercio 

dessas espécies na região. 

 O cacau sempre foi uma segunda fonte de renda, uma vez que o açaí é uma matéria prima 

de fácil comércio, por ser vendido in natura na feira. Com o inicio das atividades do projeto a 

comunidade conseguiu perceber o potencial do mercado cacaueiro, compreendendo que os 

investimentos nos processos de beneficiamento do cacau aumentam cada vez mais o valor do 

produto no mercado. E os estudantes tiveram a percepção do potencial produtivo das 

propriedades e a importância da relação entre as culturas: dimensionando individualmente quanto 

cada propriedade consegue produzir de cacau por safra, para futuramente obter-se a capacidade 

de toda a comunidade e observando as interações fauna e flora para a manutenção da espécie, 

como o exemplo dos polinizadores e do cacau. 

 Para uma proposta de manejo foi necessário acompanhar o processo de colheita do cacau 

que acontecia conforme pode ser visualizado na Figura 1. 
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Figura 1 - Processo de colheita antes do projeto Organolate. 

 

 Vale ressaltar que não havia uma preocupação com o descarte de resíduos, onde era 

realizada no próprio solo ou rio, com risco de contaminação; não havia um método de colheita do 

fruto, sendo retirado frutos e amêndoas de formas aleatórias. Bem como fermentação e secagem 

também não eram processos de grande preocupação uma vez que para os ribeirinhos o cacau não 

tinha sua venda valorizada. 

 Após conversas e acompanhamentos de colheita, buscou-se o apoio da Ceplac de modo, 

que os estudantes pudessem absorver o método proposto pela instituição e adaptassem a realidade 

local, achando assim a melhor forma de manejar o cacau sem interferir nas demais culturas 

exploradas e assim manter a subsistência da comunidade e das demais espécies que ali habitam. 

Assim, a metodologia de manejo proposta pelos alunos em conjunto com a comunidade para o 

projeto Organolate pode ser observada na Figura 2. 
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Figura 2- Processo de colheita com o projeto Organolate. 

 

 A proposta de plano de manejo adotada, estabelece que quanto mais amarelo o cacau 

estiver melhor estão as amêndoas para o processo de chocolate, na hora da colheita é importante 

não permitir que os frutos sejam cortados ou tenham seu tegumento rompido, evitando assim a 

entrada de microrganismos que estraguem o processo de beneficiamento das amêndoas. Para 

tanto é importante que após a colheita seja feita a seleção de frutos antes do beneficiamento, e 

apenas os considerados de qualidade são beneficiados para o processo de fermentação que deve 

durar em média 7 dias, havendo o revolvimento das amêndoas sempre que necessário. A secagem 

segue o padrão estabelecido pela comunidade, as boas amêndoas são selecionadas ao final e 

inicia-se o processo de produção do achocolatado. 

Contudo a nova metodologia traz uma preocupação não levantada anteriormente, que é 

com relação aos resíduos de casca e frutos inaptos. A proposta é que as cascas sejam 

transformadas em adubo e sejam aplicadas para aumento da própria produção cacaueira, e os 

frutos inaptos usados para consumo da poupa. 

 

4. CONCLUSÕES  

O método de manejo do cacau proposto pelo projeto faz com que a comunidade perceba a 

importância da qualidade da amêndoa produzida sem esquecer-se de cuidar da flora e fauna que 

permanece no campo, uma vez que aquela e a fonte de matéria prima da comunidade e o lar da 

mesma. 
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A relação entre os estudantes e a comunidade proporcionou a busca por processos que 

exprimem qualidade ao produto, sem esquecer da responsabilidade de preservação do equilíbrio 

do ambiente que vivem. 
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RESUMO 

 

A floresta amazônica apresenta uma diversidade de espécies, das quais muitas são endêmicas de 

várzea. Estas áreas são conhecidas por apresentarem períodos de seca e cheia, o que proporciona 

uma absorção de nutrientes diferenciada, gerando um aumento no crescimento em altura e 

diâmetro. Para analisar a composição florística das áreas de várzea, parâmetros como diversidade, 

riqueza e equabilidade são calculados e interpretados para o melhor conhecimento e 

monitoramento destes locais. Dentre as várias famílias que podem ser encontradas em várzeas, 

destacamos a Sapotaceae, que tem importância ecológica, porém, os estudados de sua 

composição florística são escassos. Portanto, o trabalho objetivou comparar a florística as 

famílias Sapotaceae nos estuários do rio Amazonas e Pará/Tocantins, na Ilha do Marajó do estado 

do Pará. Foram selecionadas áreas remanescentes de florestas de várzea, nos rios Amazonas (4 

sítios) e Pará/Tocantins (4 sítios), onde tiveram a implantação parcelas permanentes de 0,5 há e 

subparcelas de 10 m x 10 m, para posteriormente, serem feitos inventário florestais contínuos da 

área. Para a análise de dados foi utilizada a fitossociologia, com índices de Shannon & Wiener. 

Os resultados demonstraram que, foram inventariados 769 indivíduos pertencentes à família 

Sapotaceae. A Pouteria macrocarpa(Huber) Ducke, apresentou maior IVC no rio Amazonas e no 

rio Pará/Tocantins foi Pouteria sp. Os índices de similaridade apresentaram 16,7% para Jaccard 

(J) e 28,6% em Sorense (SO). E os indivíduos da família Sapotaceae presentes no rio 

Pará/Tocantins são mais bem diversificados entre as espécies do que os indivíduos do rio 

Amazonas. As áreas de várzea apresentam elevada riqueza e diversidade de espécies, que 

precisam ser mais estudadas.  

 

Palavras-chave: Composição Florística. Fitossociologia. Diversidade.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 As espécies encontradas nas florestas da Amazônia são, bastante, diversificadas. 

Produzindo elevado estoque de biomassa vegetal, fator que é favorecido pelo clima tropical, que 

também colabora para o crescimento das plantas. Dentre a composição da flora, várias arvores de 

grande e médio porte, encontra-se na margem dos rios, o que demonstra a importância de se 

estudar áreas de várzea e a vegetação que as compõe (MACHADO, 2010). 

 Os estudos sobre composição florística ocorrente em áreas de várzeas, ainda são escassos. 

Tendo em vista que o processo de regeneração destas áreas é importante para estudos ecológicos 

e outras vertentes, que visam o conhecimento das espécies florestais. Permitindo assim, a 

realização de previsões do futuro comportamento que o local pode apresentar, como a ocorrência 

de novas espécies, a riqueza e diversidade das mesmas (GAMA et al., 2002). 

 Dentre as diversas famílias de espécies ocorrentes nas florestas tropicais da Amazônia, 

destacamos a Sapotaceae, que no presente estudo demonstrou ocorrência, significativa, em áreas 

de várzea. Essa família possui cerca de, aproximadamente, 450 espécies distribuídas em 11 

gêneros. Entre suas características esta a presença de látex em, praticamente, todas as partes das 

plantas e suas folhas são em geral simples, alternas e espiraladas. Ressalta - seque a família tem 

importância ecológica e pouco se tem estudado, sobre sua composição florística (RIBEIRO et al., 

1999). 

 O estudo da composição florística é de extrema importância para o monitoramento 

sussecional da vegetação de várzea. Segundo Gama et al. (2002), a dinâmica de inundação e seca, 

destes locais, é de extrema relevância para o crescimento da vegetação, sua diversidade e 

produção de biomassa vegetal. Ele ressalta que cerca de 3% da Amazônia é constituída por essas 

áreas inundáveis, causando assim a ocorrência de espécies endêmicas, na qual o crescimento, 

destas, ocorre na maioria das vezesna época de seca e no período de alagamento a vegetação é 

recompensada com, maior intensidade de absorção de nutrientes e decomposição de matéria 

orgânica. 

O presente estudo teve por objetivo comparar a florística as famílias Sapotaceae nos 

estuários do rio Amazonas e Pará/Tocantins, na Ilha do Marajó do estado do Pará. 
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2. METODOLOGIA 

 

Foram selecionadas áreas remanescentes de florestas de várzea, em ilhas localizadas ao 

decorrer do curso hídrico dos estuários dos rios Amazonas (4 sítios) e Pará/Tocantins (4 sítios), 

onde tiveram a implantação de parcelas permanentes e posteriormente realizado o inventário 

contínuo das mesmas. A figura mostra a localização das parcelas dos dois rios (Pará/Tocantis e 

Amazonas), que foram nomeadas para identificação de cada Unidade de tratamento (UT), ressalta 

- se que a denominação de parcelas foi realizada ao acaso, não levando em consideração a sua 

localidade. 

Figura 1 - Mapeamento das parcelas permanentes referentes ao rio Pará/Tocantins (a, b e c) e Amazonas 

(d, e, f e g). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em cada Ilha estudada foram instaladas duas ou três Parcelas Permanentes (PPs) com 

áreas de 0,5 ha, com formato aproximado de 50 m x 100 m -pois o mesmo era adaptado de 

acordo com as condições do meio (relevo, igarapés, entre outros)-, essas PPs foram subdivididas 

em 50 subparcelas de 10 m x 10 m. Para facilitar a visualização em campo, todos os limites de 
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(d) (e) (f) (g) 

(a) 

(b) 

(c) 
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cada parcela e subparcela foram demarcadas com estacas de tubo PVC de 1,20m de altura. Nestas 

parcelas foram feitas avaliações de todas as espécies de Solanaceae com DAP ≥10 cm. E em cada 

parcela foi verificada 5subparcelas para monitorar a regeneração natural em estudos futuros, com 

todos os indivíduos na faixa de10cm<DAP ≥5cm. 

Na realização do inventário das PPs todas as árvores encontradas com  DAP ≥ 10cm 

tiveram o diâmetro medido e o fuste classificado conforme Silva et al. (2005). Toda espécie 

amostrada foi identificada com etiqueta metálica conforme número da parcela, subparcela e 

número do indivíduo. A determinação botânica foi realizada in loco, na ocorrência de dúvidas, 

foram coletadas amostras férteis e estéreis para posterior determinação e registro no Herbário 

IAN - Embrapa Amazônia Oriental. 

Todos os dados dos inventários foram tabulados em planilhas eletrônicas geradas pelo 

software Manejo de Florestas Tropicais (MFT) e inferências do Microsoft Excel. Através, destas 

ferramentas, foram feitas as análises estatísticas de diversidade e similaridade das Solanaceaeem 

cada rio. 

 

2.1 ANÁLISES FITOSSOCIOLÓGICAS 

 

Os parâmetros de diversidade e de fitossociologia analisados e suas respectivas equações 

estão indicados a seguir: 

Índice de Diversidade de Shannon & Wiener (1949) 

 

 = n° de indivíduos amostrados para a espécie i 

N = n° total de indivíduos amostrados 

ln = logaritmo neperiano 

Shannon máximo (H’MAX) 

H’MAX = ln (S) 

S = Número de espécies da Amostra 

Equabilidade de Pielou  (J’) 

J’ = H’ / H’MAX *100 

Abundância Relativa (AR%) 
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AbR% = N° de indivíduos da espécie / n° total de indivíduos x 100 

Dominância Relativa (DoR%) 

DoR% = Área basal total da espécie / área basal total  de todas as espécies x 100 

Índice de Valor de Cobertura (IVC%) 

IVC% = AR% + DoR% / 2 

Área Basal (AB m²/ha) 

 

 = diâmetro do fuste de cada árvore, medido à 1,30 m do solo. 

Índices de Similaridade de Sorense (So) e de Jaccard (J)  

So = (2*C/A+B)*100 

J = C / (A+B-C) *100 

A e B = n° de espécies nas amostras A e B 

C = n° de espécies em comum às duas amostras 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A análise dos dados coletados, foram inventariados 769 indivíduos pertencentes à família 

Sapotaceae, 619 desses indivíduos, diversificados em 9 espécies estavam localizados nos sítios 

do Rio Amazonas e apenas 150 indivíduos de 5 espécies nos sítios do Rio Pará/Tocantins. Das 

espécies encontradas, apenas 2 espécies (Abiu-guajará e a Abiu folha grande) ocorreram em 

ambos os rios.  

A Pouteria macrocarpa (Huber) Ducke, apresentou maior IVC no rio Amazonas, já no rio 

Pará/Tocantins foi a Abiu folha grande, identificada somente à nível de gênero como Pouteria 

sp., os valores podem ser observado nas tabelas 1 e 2, assim como a área basal por espécie e 

total(AB), dominância realtiva (DoR%), abundancia relativa (AbR%) e índice de valor de 

cobertura (IVC) nos dois rios. 

Tabela 1 - Espécies de Sapotaceae encontradas nas ilhas costeiras do rio Amazonas. 

Espécie Nome Vulgar 
AB 

(m²/ha) 
DoR% AbR% IVC% 

Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) 

Radlk 
Abiu 0,01 0,8 4,60 2,70 

Pouteria virescens Baehni Abiu 0,05 2,94 1,15 2,04 
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PouteriaAubl. 
Abiu folha 

grande 
0,09 4,8 4,60 4,70 

ChrysophyllumprieuriiA.DC. Abiu - formol 0,04 1,88 5,75 3,81 

Pouteriacuspidata 

(A.DC.)Baehni 
Abiu - guajará 0 0,15 1,15 0,65 

Pouteriaprocera(Mart.) 

K.Hammer 
Abiu – pouteria 0,28 14,93 4,60 9,77 

Pouteriamacrocarpa(Huber) 

Ducke 

Abiurana; 

Cabeça de 

macaco. 

1,14 61,22 55,17 58,19 

Micropholisvenulosa(Mart. & 

Eichler) Pierre 
Abiu rosado. 0,08 4,41 1,15 2,78 

Pouteria reticulata (Engl.) 

Eyma Abiu 0,17 8,87 21.84 15,36 

TOTAL   1,87 100 100 100 

Fonte: Autores (2015). 

 

Tabela 2 - Espécies de Sapotaceae encontradas nas ilhas costeiras do rio Pará/Tocantins. 

Espécie Nome Vulgar 
AB 

(m²/ha) 
DoR% AbR% IVC% 

Pouteria Aubl. 
Abiu folha 

grande 
0,02 30,98 42,86 36,92 

Pouteriacuspidata(A.DC.) 

Baehni 
Abiu - guajará 0,01 12,63 14,29 13,46 

Pouteria pachycarpa Pires  
Goiabão da 

várzea 
0,01 15,57 14,29 14,93 

Micropholis (Griseb.) Pierre - 0,02 25,37 14,29 19,83 

EcclinusaguianensisEyma 
Seringuarana 0,01 15,46 14,29 14,87 

TOTAL   0,07 100 100 100 

Fonte: Autores (2015). 

 

 Em relação aos índices de similaridade obteve-se 16,7%para Jaccard (J) e 28,6% em 

Sorense (SO). Resultados baixos, porém normais devido à distância dos sítios e ao compararmos 

com outras várzeas, como concluiu Almeida (2004), ao fazer análise florística e estrutura de 

Várzea no estuário amazônico. 

O valor do H’ referente às parcelas do rio Amazonas, foi de 1,4 nats, com H’MAX = 2,19 

nats, gerando o valor de J’ = 63,87 %. Do rio Pará/Tocantins o H’ = 1,48 nats e o H’MAX = 1,61 

nats, resultando no valor de J’ = 91,65%. Através dos valores de Equibilidade é possível afirmar 

que no Rio Pará os indivíduos da família Sapotaceae são mais bem distribuídos entre as famílias, 

não havendo como no rio Amazonas, uma superdominância de uma espécie entre as Sapotaceae, 
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caso da Abiurana que sozinha obtém quase 60% do IVC entre as espécies da mesma família, 

devido à sua grande abundância na área e grande área basal. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As Várzeas do rio Amazonas apresentam maior riqueza de espécies e maior abundância 

de indivíduos da família Sapotaceae, quando comparados com as do rio Pará/Tocantins. 

Os indivíduos da família Sapotaceae presentes no rio Pará/Tocantins são mais bem 

diversificados entre as espécies do que os indivíduos do rio Amazonas. 

No Rio Amazonas, a Abiurana é a espécie superdominante na família sapotaceae. 
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RESUMO 

 

A bacia hidrográfica do rio Acre localiza-se na Amazônia ocidental, palco de distinto processo de 

interações sociais e o anseio de desenvolvimento da sociedade gera impactos ambientais, tais 

impactos ocasionam alterações nos recursos hídricos e possibilitam o surgimento da condição de 

vulnerabilidade. O rio Acre é marcado por expressivas amplitudes em suas vazões diárias anuais. 

Deste modo, objetiva-se tratar da precipitação e vulnerabilidade na bacia do rio Acre na área de 

drenagem da seção Rio Branco, localizada na cidade de Rio Branco/AC, onde ocorrem 

inundações que geram transtornos à população. Para tal, foi utilizada a estação meteorológica, 

Rio Branco, no Estado do Acre, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), de onde foram obtidos valores médios de precipitação acumulada mensal, bem como o 

número de dias de precipitação (período de 1984 a 2014) no Banco de Dados Meteorológicos 

para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Os meses de janeiro e julho apresentaram, respectivamente, os 

valores de precipitação acumulada máxima e mínima, as maiores lâminas de precipitação 

ocorreram nos meses de novembro a abril e as menores no período de maio a outubro, o que 

contribui para maior escoamento superficial direcionado ao curso principal da bacia, ao longo do 

qual a população organizou seus modos de vida, os quais a partir de mudanças ambientais estão 

vulneráveis às inundações, alagamentos, doenças e situação de calamidade pública. Portanto, para 

a gestão dos recursos hídricos, a bacia hidrográfica do rio Acre, deve ser considerada como local 

prioritário para a análise e o planejamento ambiental de forma descentralizada. 

 

Palavras-chave: Precipitação. Vulnerabilidade. Rio Acre. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As atividades humanas estão causando alterações significativas no meio ambiente, o qual 

pode ser entendido por um conjunto de elementos físicos, químicos e biológicos, que devido à 

existência de distintos processos de interações sociais, visando atender aos anseios de 

desenvolvimento da sociedade, geram impactos ambientais, ocasionando mudanças globais e 

locais. 

Nascimento (2011) afirma que em relação aos recursos hídricos, as alterações previstas 

estão relacionadas às mudanças climáticas e fazem emergir a condição de vulnerabilidade, que na 

área de Geociências, está associada a desastres e incidência de fenômenos naturais. Sobre isso, os 

relatórios do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007) informam que a 

sensibilidade, a capacidade adaptativa e a vulnerabilidade de sistemas naturais e humanos 

dependem da redução das modificações globais no clima. 

As enchentes e inundações são fenômenos naturais da dinâmica fluvial associados ao 

incremento das precipitações hídricas e aos leitos menor, maior e maior excepcional dos rios 

(PEREIRA, 2014). Enquanto o leito menor é a área de escoamento habitual (vazante) das águas 

dos rios, sem crescimento de vegetação, o leito maior é ocupado anualmente pelas cheias de 

forma regular e cíclica, havendo fixação apenas de vegetação herbácea, já o leito maior 

excepcional é ocupado a intervalos irregulares pelas maiores cheias (GUERRA; GUERRA, 2011; 

CUNHA, 2013). 

As áreas que abrangem tanto o leito maior quanto o excepcional formam a planície de 

inundação conhecida como áreas de várzeas (CHRISTOFOLETTI, 1980). Estas áreas são 

caracterizadas pela baixa altimetria e apenas se configuram em desastres quando há elementos 

expostos a tais fenômenos. Sendo assim, aspectos relativos ao relevo podem indicar a propensão 

natural (vulnerabilidade ambiental) de uma área à ocorrência destes fenômenos ameaçadores de 

desastres. Para Castro (2003), nessas condições ocorre um desequilíbrio entre o continente (leito 

do rio) e o conteúdo (volume caudal), ocasionando o transbordamento. Desta forma, por ocorrer 

em um período de tempo muito curto, este fenômeno surpreende a todos, o que acaba provocando 

danos materiais e humanos (GOERL; KOBIYAMA, 2005). 

O termo vulnerabilidade, de acordo com a definição do Programa das Nações Unidas para 

o Meio Ambiente (PNUMA), consiste na condição determinada por fatores ou processos físicos, 
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sociais, econômicos e ambientais que aumentam a susceptibilidade aos impactos de desastres 

(UNDP, 2004).  Um desastre natural de natureza hidrológica, meteorológica ou climática pode 

ocasionar danos às populações vulneráveis, por serem pobres não ter outra opção alternativa e se 

assentam em lugares expostos a contingências tais como inundações e deslizamentos de terra 

(MCBEAN; AJIBADE, 2009). 

Por meio de uma abordagem qualitativa sobre a vulnerabilidade que se trata da 

experiência dos fenômenos como foco principal, a partir da mediação do indivíduo com o 

ambiente (TUAN, 1983). Sobre esta mediação, Nascimento (2011) afirma que o ambiente é 

entendido de forma ampla, incluindo o mundo de significados onde a pessoa está inserida, desde 

as esferas mais imediatas (família, grupo, bairro, cidade) até as mais distantes (país, etnia, 

mundo). 

Diante deste cenário de transformações, tem-se a importância da compreensão das 

inúmeras especificidades da bacia amazônica, pois esta é constituída pela mais extensa rede 

hidrográfica do globo terrestre, desde suas nascentes nos Andes peruanos até sua foz no oceano 

Atlântico na região norte do Brasil. Na parte ocidental da Amazônia, a sequência das estações de 

chuvas e seca traz consigo a alternância entre o regime de inundação e de déficit de água, sendo 

que as manifestações de extremos em ambos os casos, aparentam ser mais frequentes e severas 

como preveem alguns modelos de circulação global da atmosfera (DUARTE, 2011). 

A bacia hidrográfica do rio Acre está localizada na Amazônia ocidental, seu curso d’água 

principal é um dos principais afluentes da margem direita do rio Purus, insere-se no contexto 

latino-americano de planejamento e gestão ambiental dos recursos hídricos em áreas 

transfronteiriças entre Brasil, Bolívia e Peru. Vale ressaltar que este trabalho busca refletir acerca 

das questões pertinentes ao Estado do Acre, mais especificamente, da capital Rio Branco, tendo 

em vista que para Latuf (2011) novas ações, como o crescente aumento das áreas desmatadas, 

vêm intensificando as variações naturais das vazões na bacia, prejudicando a recarga dos 

aquíferos e afetando, principalmente, as magnitudes das cheias e a redução da disponibilidade 

hídrica em períodos de estiagem. 

De acordo com Marcelino (2007), a maioria dos desastres naturais que ocorrem no Brasil 

não pode ser evitada, mas atividades e intervenções humanas podem agravar ou minimizar seus 

impactos. Deste modo, objetiva-se tratar da precipitação e vulnerabilidade da bacia hidrográfica 

do rio Acre na área de drenagem da seção fluviométrica Rio Branco, localizada na cidade de Rio 
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Branco/AC, considerando as relações natureza-sociedade como inseparáveis, onde uma implica 

na vulnerabilidade da outra. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O rio Acre possui um conjunto de meandros e de afluentes que formam uma rede 

dendrítica, que lembra a configuração de uma árvore e é típica de regiões onde predomina rocha 

de resistência uniforme. A área compreendida pela bacia hidrográfica do rio Acre (Figura 1) 

aproxima-se do valor de 25.000 km2, dos quais 16.500 km2 estão à montante de Rio Branco, e são 

distribuídos em várias sub-bacias, que são: Trinacional (Brasil, Peru, Bolívia), Xapuri, Rôla, 

Porto Acre e Biestadual (Acre, Amazonas). Por ser um rio de cabeceira de drenagem, a 

sazonalidade do rio Acre é bastante acentuada, onde são marcantes os episódios de cheia ou 

águas altas (período chuvoso) e de águas baixas (período menos chuvoso). 

Figura 1 - Bacia Hidrográfica do Rio Acre/AC. 

 
Fonte: Nascimento (2011). 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

653 

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

ISSN 2316-7637 

 

As chuvas que caem na bacia do rio Acre fluem no solo por gravidade. Essas chuvas se 

constituem na precipitação efetiva, responsável do escoamento superficial que leva as águas até o 

rio. O rio Acre corre no sentido Sudoeste-Nordeste originando-se no Peru, próximo a Assis 

Brasil, verte suas águas no rio Purus, em Boca do Acre (DUARTE, 2007). 

2.2. COLETA DE DADOS 

Foi utilizada a estação meteorológica, Rio Branco, localizada na latitude 9,96ºS e na 

longitude 67,8ºW, no Estado do Acre. Esta estação está sob responsabilidade do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET), registra dados de precipitação, entre outros, desde de 1961, 

disponibilizando as séries históricas no Banco de Dados Meteorológico para Ensino e Pesquisa 

(BDMEP). Os registros de precipitação da estação Rio Branco foram obtidos em formato (.txt). 

Após exportar os dados para planilha eletrônica e organizá-los, foram obtidos valores médios de 

precipitação acumulada mensal, bem como o número de dias de precipitação, referente à série 

histórica de 30 anos (período de 1984 a 2014), a partir de informações da estação em questão, 

posteriormente, foram elaborados gráficos para melhor ilustrar os resultados e discussão. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir da análise dos dados da estação meteorológica, Rio Branco, durante o período de 

1984 a 2014, obteve-se valores médios mensais de precipitação acumulada (Gráfico 1), 

registrando janeiro com valor de 301,4 mm (maior valor do período chuvoso) e julho com 31,3 

mm (menor valor do período menos chuvoso). Segundo Latuf (2011), a distribuição da 

precipitação média mensal revela que há dois períodos bem distintos, um período chuvoso 

definido pelos meses de novembro a abril e um período menos chuvoso, de maio a outubro. 

Os meses de intensa precipitação como janeiro, fevereiro e março com, respectivamente, 

301,4 mm, 295,4 mm, 286,7 mm aproximam-se do dobro da média mensal (160 mm) para o 

período analisado neste (Figura 2). Assim, entende-se que o maior escoamento superficial é 

direcionado para o curso principal da bacia, ao longo do qual a população organizou seus modos 

de vida, os quais a partir de mudanças ambientais estão vulneráveis às inundações, alagamentos, 

doenças e situação de calamidade pública. 

Durante o período chuvoso, concentram-se as maiores lâminas de precipitação, com um 

percentual de 77%, totalizando 1.562,6 mm, tendo valores mensais acima da média mensal de 
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precipitação para o período (160,0 mm); já no período de menos chuva o percentual de 

precipitação é de 23%, totalizando uma lâmina de 466,8 mm. Notou-se que o número de dias de 

chuva acompanhou o mesmo comportamento da precipitação, ocorrendo 115 dias de precipitação 

no período mais chuvoso e somente 44 dias de precipitação no período de menos chuva ao longo 

do período analisado. 

Figura 2 - Precipitação Acumulada Média e Número de Dias em Rio Branco/AC 

Fonte: 

INMET (1984 - 2014).  

Nota: Elaborado pelos autores. 

  

Estas características da precipitação na região da bacia do rio Acre podem ser mais 

alteradas a partir da intensificação de algumas ações antrópicas, permitindo chuvas mais intensas 

e rápidas sobre determinadas regiões com diferentes modos de uso e ocupação da terra ou até 

mesmo escassez dela, uma vez que com a retirada da cobertura vegetal das margens de rios, 

ocorrem mudanças na retroalimentação de mecanismos de formação de chuvas, já que reduz a 

evapotranspiração das plantas e a emissão de vapor d’água para atmosfera, práticas como 

desflorestamento e queimadas contribuem para a emissão de carbono, antes estocados, para a 

atmosfera, contribuindo para o aumento da emissão de gases de efeito estufa e, consequente, 

elevação da temperatura.  
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Além disso, a ocupação em áreas próximas aos rios torna a população mais vulnerável às 

inundações, alagamentos, doenças e situações de calamidade pública nos meses mais chuvosos. 

Nesse contexto, é fundamental compreender a realidade de ocupação da Amazônia brasileira, 

visto que o Brasil pôde reivindicar e estabelecer suas fronteiras em locais tão distantes, bem 

como teria sido Portugal quem se apossaria das duas margens e da maior parte da bacia 

hidrográfica amazônica, ainda que navegado por espanhóis, ingleses, holandeses e franceses 

(REZENDE, 2006). 

Esta frente de expansão na região amazônica demonstra a razão histórica para a forma de 

povoamento da cidade de Rio Branco, assim como de outras capitais importantes na Amazônia, 

ao longo dos rios. Assim, dá-se ênfase a dois espaços relacionais caracterizados como centro e 

beira o que, de acordo com Velho (1979), a beira era compreendida como sendo o lugar onde se 

situavam os povoados maiores e mais antigos, o que se poderia referir como civilização. Em 

contraste, o centro ligava-se à ideia de centro da mata, mais próximo e em contato com a natureza 

incontrolada. 

Diante de todo o exposto, as relações natureza-sociedade são construídas indissociáveis e 

simultâneas, onde uma implica na vida da outra, uma contribui para a resiliência e para a 

vulnerabilidade da outra, ou seja, não são apenas as pessoas vulneráveis às mudanças ambientais, 

mas também o meio ambiente está, cada vez mais, vulnerável as ações da atividade humana. 

Sobre isso, Ingold (1992) afirma que a história ambiental e humana são inseparáveis, uma 

implicada na vida processual da outra, uma contribuindo para a resiliência e vulnerabilidade da 

outra. 

4. CONCLUSÕES 

 

Os meses de intensa precipitação foram janeiro, fevereiro e março com, respectivamente, 

301,4 mm, 295,4 mm e 286,7 mm, aproximando-se do dobro da média mensal (160 mm) para o 

período.  Os meses de menor precipitação são junho, julho, agosto, com 41,6 mm, 31,3 mm e 

59,1 mm respectivamente. A variação sazonal da precipitação média mensal ocorreu em dois 

períodos bem definidos: no período chuvoso (novembro a abril) e um período menos chuvoso 

(maio a outubro).  



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

656 

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

ISSN 2316-7637 

 

O número de dias de chuva assemelhou-se ao comportamento da precipitação, tais 

variáveis podem ser alteradas a partir da intensificação de algumas ações antrópicas, tais como 

desflorestamento e queimadas, modificando a retroalimentação dos mecanismos de formação de 

chuvas. 

Cidades como a capital Rio Branco, situadas em ambiente de águas na Amazônia, sofrem 

os impactos negativos de enchentes e alagamentos no período chuvoso e com as secas no período 

menos chuvoso motivadas pelas variabilidades climáticas interanuais. Na medida em que essas 

cidades aumentam em população e, regularmente, em deficiente infraestrutura, tais problemas se 

agravam em números crescentes de pessoas desabrigadas, bairros carentes do suprimento do 

serviço de água, e as consequências em termos de falta de bem-estar e de saúde, ocasionando 

situações de calamidade pública.  

Por fim, a bacia hidrográfica do rio Acre deve ser considerada como local prioritário para 

o planejamento ambiental, realizados de forma descentralizada, incluindo tanto o cidadão quanto 

o poder público, visto que os recursos hídricos são de uso comum do povo e essencial a sadia 

qualidade de vida. 
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RESUMO 

No presente trabalho foram utilizados alguns indicadores ambientais relativo aos municípios da 

Mesorregião Marajó no estado do Pará de 2010, tais como: a porcentagem de acesso à rede de 

água, a porcentagem de acesso ao sistema de esgoto e a porcentagem de acesso à coleta de lixo, 

com o sentido de visualizar as desigualdades socioespacial entre os municípios, a partir da 

associação desses indicadores com mapas temáticos através do método coroplético. Essa 

abordagem mostra-se importante ao permitir entender o direcionamento de políticas públicas 

nesses municípios e as situações mais problemáticas. Os resultados da pesquisa apontam que a 

maioria dos municípios marajoaras possuem baixos índices de acessibilidade a rede de 

abastecimento de água, a rede de esgotamento sanitário e de coleta de resíduos, culminando em 

vários problemas envolvendo-a saúde pública e o meio ambiente, tais como: proliferação de 

doenças através da água, contaminação do solo e dos corpos hídricos, entre outros. O destaque é a 

potencialidade dos mapas temáticos para a análise crítica dos indicadores construídos com dados 

estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para o software Philcarto 

que foi utilizado para espacializar às informações pertinentes ao ambiente com o método de 

mapeamento coroplético. 

Palavras-chave: Marajó. Indicadores Ambientais. Mapas Temáticos. 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O uso de indicadores sociais tem sido intrínseco na consolidação de atividades do 

planejamento no setor público ao longo do século XX, como sugere Jannuzzi (2015). A 

disseminação do seu uso decorre da necessidade de avaliar e acompanhar as políticas, assim 

como do critério de mensuração e comparação de informações demográficas, econômicas, 

ambientais, entre outras, contribuintes das muitas tomadas de decisões advindas do poder 

público.  

 Os indicadores ambientais associados com mapas são imprescindíveis, ou mais eficientes 

para a visualização e compreensão de fenômenos do espaço geográfico, considerando que os 

mapas conseguem expressar de maneira instantânea e clara os espaços para os quais as políticas 

públicas devem ser direcionadas para amenizar ou solucionar problemas sociais.  

  A mesorregião Marajó compreende 16 municípios no Estado do Pará, os quais compõe a 

área deste estudo devido ser uma região historicamente marginalizada no que tange a baixa 

capilaridade de políticas públicas, serviços infraestruturais e equipamentos coletivos de proteção 

e promoção social, voltados ao desenvolvimento sócio-territorial, acarretando problemas em 

diversos âmbitos, de onde se destacam as dimensões sociais e ambientais.  

Este artigo busca espacializar indicadores ambientais, tais como: acesso a rede de água, da 

rede de esgoto e a coleta de lixo, tomando como base os domicílios, abrangidos pelos municípios 

dessa mesorregião e como referência os dados de 2010 disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). 

2. METODOLOGIA 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A área estudada está inserida na região amazônica, mais precisamente no Norte do Estado 

do Pará, no qual está localizada a Mesorregião do Marajó, abrangendo 16 municípios e possuindo 

487.010 habitantes (IBGE, 2010). 
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Figura 1 - Os 16 municípios da mesorregião Marajó no Estado do Pará (Brasil). 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

2.2 DEFINIÇÕES DE INDICADORES AMBIENTAIS 

Os indicadores são utilizados para avaliar o desempenho de políticas ou processos, 

podendo ser aplicados às questões ambientais, proporcionando uma síntese das pressões sobre o 

meio ambiente e de possíveis respostas encontradas pela sociedade (FIRJAN, 2008). No entanto, 

o desafio é utilizar um instrumento de aferição capaz de prover informações e facilitar a 

validação de diferentes graus de ocorrência ou de intervenção necessária à realidade de um 

fenômeno, que contribua para a sociedade monitorar as tendências de seu desenvolvimento. Este 

trabalho selecionou três indicadores ambientais: o índice de acesso à rede água, o de acesso à 

rede de esgoto e a coleta de lixo dos 16 municípios que formam a mesorregião Marajó no Estado 

do Pará. 

2.3 ELABORAÇÃO DE MAPAS TEMÁTICOS 

 Os mapas temáticos sobre saneamento básico foram elaborados com o uso do software 

francês de Cartografia Temática, conhecido como “Philcarto”, disponível para download em 

http://philcarto.free.fr. Com ele, cruzaram-se informações estatísticas em formato *txt (texto 

separado por tabulações) oriundas do IBGE (2010) com uma base cartográfica no formato “Ai” 

(Adobe Illustrator) para confeccionar os recursos cartográficos sobre acessibilidade a rede água, 

esgoto e a coleta de lixo dos 16 municípios da Mesorregião Marajó do Estado do Pará. 
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2.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 A elaboração dos produtos cartográficos foi sustentada no método de mapeamento 

coroplético, por oferecer melhor compreensão da distribuição geográfica dos índices de 

infraestrutura na área de estudo (MARTINELLI, 2011). Para tratamento dos dados relativos à 

porcentagem dos domicílios com acesso aos serviços de saneamento básico, foi utilizado o 

método estatístico “Quebras Naturais”, conhecido também como “Jenks”. [...] este é capaz de 

minimizar a variância intraclasse e maximizar a variância extraclasse (GIRARDI, 2007). Esse 

recurso exalta a discrepância entre os valores e facilita a compreensão do fenômeno observado.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 O abastecimento de água é realizado através de um sistema constituído por um conjunto 

de equipamentos e fluxos hidráulicos, cujas instalações são responsáveis pelo suprimento de água 

para o atendimento das necessidades da população no âmbito local, devendo ser garantido pelo 

poder público estadual e/ou municipal, no qual é um componente essencial na avaliação 

ambiental. 

Segundo o IBGE (2010), 82,8% da população brasileira tinha acesso à rede geral de 

distribuição de água. No estado do Pará, este índice alcançou 47,9% e no Marajó, apenas 35,6% 

da população tinha acesso ao serviço, o que revela um contraste social muito forte no acesso a 

este recurso indispensável à vida de qualquer ser humano. 

A distribuição espacialmente desse recurso é mostrada pela figura 2, na qual se pode ver 

que os melhores índices de acesso à rede de água nos domicílios estão no leste do Marajó, 

principalmente nos municípios de Santa Cruz do Arari (81,8%), Salvaterra (79,4%) e Soure 

(75,8%). Por outro lado, são visíveis os piores desempenhos localizados no oeste e norte da 

região, compreendendo os municípios de Chaves (14,8%), Melgaço (11,1%) e Anajás (7,5%), 

portanto, é evidente que há um contraste muito grande no abastecimento de água potável aos 

habitantes marajoaras. 

Essa condição é precária, considerando que essa baixa cobertura no acesso a rede de água 

canalizada, representa um grave problema social, pois contribui para a proliferação de doenças, 
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principalmente as de veiculação hídrica, assim como o desconforto devido ao frequente 

deslocamento para a captação de água. 

É possível notar, também, que dentre os 16 municípios do Marajó, apenas 4 deles (25%) 

apresentam índices acima da média paraense, restando aos outros 12 (75%) valores abaixo dessa 

média, denotando que a maior parte dos domicílios marajoaras tem o acesso a rede de água local 

em condições inferiores as dos demais municípios paraenses e que isso contribui para que esses 

residentes busquem alternativas para o provimento deste recurso a suas habitações. 

Figura 2. Porcentagem de domicílios com acesso a rede de água por municípios da mesorregião Marajó 

em 2010. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Isto é preocupante porque, “No Marajó, o rio serve não apenas como fornecedor de água 

para as necessidades básicas, mas também como depósito de dejetos fecais, denotando precárias 

condições de saneamento ambiental” (BRASIL, 2007). A população de Soure, Salvaterra e Santa 

Cruz do Arari apresenta-se como em menor vulnerabilidade a contrair doenças relacionadas à 
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água, porque esses municípios têm os melhores índices de acesso à rede de distribuição de água 

potável, acima de 75,8%, relativamente próximo à média brasileira de 82,5%. 

Um dos significados dessa constatação é que a população de Chaves, Melgaço, Anajás, 

Portel, Afuá, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista e Cachoeira do Arari está mais vulnerável a 

contrair qualquer doença de veiculação hídrica como: giardíase, amebíase, ascaridíase, 

esquitossomose, dengue, febre amarela, e outras, uma vez que esses municípios possuem os 

piores índices de abastecimento de água nos domicílios, abaixo de 34,7%, o que desencadeia 

muitas vezes, o consumo de água retirada diretamente dos rios e igarapés. 

Os dados do IBGE (2010) mostram que a maioria dos municípios do Marajó possuem 

baixos índices de acessibilidade à rede água nos domicílios, revelando graves problemas 

socioeconômicos para os residentes, mesmo que essa situação encontre contradições em função 

da heteregeneidade da distribuição desse serviço pelo território marajoara, uma vez que alguns 

municípios possuem índices considerados satisfatórios, enquanto outros apresentam estado de 

penúria. 

3.2 COLETA DE LIXO 

 Das preocupações envolvendo equipamentos de infraestrutura urbana, a limpeza vem 

assumindo um papel de destaque entre as demandas da sociedade brasileira e de comunidades 

locais, como as dos municípios do Marajó, pois está diretamente relacionada à saúde pública, 

aumentando as discussões em torno da veiculação de doenças, do aspecto ambiental, das 

condições sociais dos trabalhadores envolvidos na coleta e destinação do lixo, ou nas pressões 

advindas do setor turístico pela cobrança da regularidade do serviço. 

 Conforme o IBGE (2010), 80,2% da população brasileira tinha acesso à coleta de lixo. No 

Estado do Pará, este índice alcançava 61,1% da população e no Marajó, somente 30,3% tinha 

acesso a este serviço, o que mostra claramente a condição precária da região de estudo em relação 

ao patamar estadual e nacional. 

O mapa da figura 3 mostra a distribuição dos municípios marajoaras segundo os melhores 

índices de acesso a coleta de lixo nos seus domicílios. Percebe-se que ela é heterogênea e o 

destaque é para o município de Soure com 76,3% de acesso a esse serviço, seguido por Santa 

Cruz do Arari (64%) e Breves (53,8%), com situações opostas aos municípios de Melgaço (24%), 
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Cachoeira do Arari (18,8%) e Chaves (13,5%), cujos desempenhos são os piores da região. Na 

verdade, essa situação tão desigual no Marajó enfatiza claramente que as prefeituras não têm 

seguido a mesma lógica quando presta esse serviço à população, o que suscita uma atitude de 

alerta, já que em muitos domicílios, esse direito não vem sendo garantido, contrariando a 

Constituição Federal Brasileira. 

Figura 3 - Porcentagem dos domicílios com acesso a coleta de lixo nos municípios da mesorregião Marajó 

em 2010. 

Fonte: Autores (2015). 

Ainda no exame dessa peça de análise (o mapa), é possível perceber claramente que 

apenas o município de Soure tem índice superior à média do Estado do Pará, constatando-se que 

os outros 15 municípios (94%) apresentam índices inferiores, ou seja, a maioria dos municípios 

marajoaras não estão no mesmo patamar de prestação desse serviço à população, e se comparados 

ao índice estadual, evidencia-se que é necessário um avanço significativo nesse aspecto com 

vistas à expansão do sistema de coleta. 

Outra vez o significado disto é que “a baixa coleta de lixo em grande parte dos municípios 

do Marajó contribui para que suas populações busquem outras maneiras de eliminar seus 
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resíduos, utilizando muitas vezes o uso do fogo e o descarte a céu aberto” (BRASIL, 2010). Até 

mesmo o lançamento nos cursos d’ água, o que é ainda mais grave. Este indicador mostra-se 

essencial quando se pretende avaliar a saúde da população e a proteção ao ambiente, tendo em 

vista que a irregularidade da coleta de resíduos sólidos está associada ao despejo inadequado e 

capaz de contaminar diretamente os corpos hídricos, assim como o solo e outros meios.  

No Brasil, algumas prefeituras já implantaram sistemas específicos para a coleta de 

resíduos, mas mesmo no nível nacional, na maioria dos municípios essa destinação tem sido os 

ixões (MONTEIRO et. al, 2001). É necessário que a coleta de lixo seja acompanhada de 

disposição adequada desses resíduos para evitar a proliferação de lixões urbanos, principalmente 

em cidades com alta densidade demográfica, pois os impactos danosos à população e ao meio 

ambiente são maiores e mais prováveis. 

3.3 REDE DE ESGOTO 

O acesso ao serviço de esgoto é condição necessária à saúde humana e particularmente, à 

dignidade das pessoas, mas a participação de homens e mulheres nas atividades econômicas e 

sociais depende de uma vida saudável, por isso a existência de um sistema de esgoto é 

imprescindível para o bem-estar de todos, evitando o lançamento indiscriminado de resíduos 

sólidos e líquidos in natura no meio ambiente, e, por conseguinte, o surgimento de doenças para 

a população, e poluição dos corpos hídricos e do solo. 

Segundo o IBGE (2010), somente 55,4% da população brasileira era atendida pelo 

sistema de esgoto. No Estado do Pará, apenas 10,2% era beneficiada por esse serviço, e no 

Marajó não mais que 1,1% da sua população tinha acesso. São dados que refletem a situação da 

precariedade do esgotamento sanitário e ambiental, em todas as esferas de gestão, em particular, 

na área de estudo, onde transparece um maior descaso por parte do poder público na expansão 

desse recurso essencial à manutenção de boa qualidade de vida da população. 

A Figura 4 espacializa a situação do sistema de esgoto na região e mostra que ele é menos 

caótico no município de Ponta de Pedras onde o acesso é representado por 9,7% dos moradores, 

restando-aos demais municípios índices abaixo de 2,5%. Mas os piores desempenhos estão no 

oeste e norte da região, majoritariamente nos municípios de Salvaterra (0,28%), Portel (0,28%), 

Melgaço (0,27%) e Cachoeira do Arari (0,16%). Esta análise constata ainda que todos os 
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municípios do Marajó apresentam índices abaixo da média brasileira e mesmo da paraense, 

reduzida inserção da população no sistema de esgoto permite dizer que grande parte dos 

marajoaras encontra-se em risco de adquirir doenças relacionadas à dificuldade de descartar o 

material inservível proveniente dos usos residenciais e/ou outros.  

Figura 04. Porcentagem dos domicílios com acesso ao sistema de esgoto nos municípios da Mesorregião 

Marajó em 2010. 

 

Fonte: Autores (2015). 

Junior (2009) lembra que o déficit dos serviços de água e esgoto “no Brasil é mais 

acentuado nas populações de baixa renda, nas quais se constatam os maiores problemas de saúde 

pública”. Ou seja, além da desigualdade existente entre os próprios municípios, ainda prevalece à 

importância da renda familiar para a acessibilidade a esses sistemas, de modo que aquelas 

famílias com maior poder aquisitivo buscam contornar esse problema. 

O mesmo autor propõe que “odéficit de esgoto e de água no país pode ser explicado 

através da fragmentação das políticas públicas e da carência dos instrumentos de regularização”, 

apontando a extinção do Plano Nacional de Saneamento no final da década de 1980” como fator 

de alta relevância. Lembra também que isso dificulta a implantação de políticas setoriais de água 
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e esgoto, destacando a abrangência do conjunto de leis, e os mecanismos de investimentos e 

políticas regulatórias. Embora isso possa também dificultar a expansão desse sistema nos 

municípios, levando-os a baixos indicadores de acessibilidade como se pode constatar na 

mesorregião Marajó. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 O foco na análise dos mapas temáticos permitiu avaliar a acessibilidade de água, esgoto e 

coleta de lixo no Marajó, e revelou-os como peças úteis para o diagnóstico das disparidades 

sociais nos municípios ao tornar evidente a precariedade ambiental dos serviços de saneamento 

básico na maioria dos domicílios, com raras exceções, como a boa oferta de água no município 

de Soure, Santa Cruz do Arari e Salvaterra, além da satisfatória coleta de lixo em Soure. 

Sobretudo, tornou possível entender o processo de distribuição desses serviços, e as dificuldades 

de expansão e melhoria, assim como a condição atual que aparece como alarmante por 

prejudicar, significativamente, a qualidade de vida da população. 
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