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APRESENTAÇÃO 

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

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

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

Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na 

Amazônia.  

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

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

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

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

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

socializesse suas práticas para a construção de uma Amazônia sustentável. 

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

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

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

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

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

oportunidade de se inscreverem em minicursos e oficina. 

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

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

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

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

posteridade.  

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

Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no 

próximo evento, em novembro de 2016.   
 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio 
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REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

NAS ESCOLAS E COMUNIDADES DE BRAGANÇA – PARÁ 

 

Mara Líbia Viana de Lima1, Joelma do Socorro dos Reis Silva2, Sonia Fernanda Martins da 

Costa2, Luana Reis Carneiro2, Claudia Melo da Silva2, Jane Maria Pereira Castro Santana2 
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RESUMO 
 

A população da maioria das cidades brasileiras sofre com o manejo inadequado do lixo 

urbano, uma vez que a maioria delas é excluída de serviço ambiental e sanitariamente 

adequado de coleta e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares. Esse é um dos 

principais serviços de saneamento ambiental a ser provido à população pelo poder público, 

como forma de preservação do meio ambiente e promoção de qualidade de vida. O consumo 

desenfreado das pessoas leva a geração contínua e em grandes proporções de resíduos sólidos. 

Mas, muitos dos materiais que são destinados aos lixões e aterros sanitários poderiam ser 

reutilizados e reciclados, o que significaria minimização dos impactos socioambientais 

existentes nas cidades em consequência da falta de práticas de gestão ambiental de resíduos 

sólidos, que envolve também a participação das pessoas através de ações de educação 

sanitária e ambiental.Sendo assim, o presente trabalho vem relatar a realização de ações de 

educação ambiental em escolas públicas municipais e estaduais do município de Bragança-

PA, para a reutilização de embalagens tetra pak de produtos alimentícios (leite líquido, suco, 

etc.), para a confecção de acessórios femininos e caixas de presente.As práticas ambientais 

realizadas resultaram no estudo dos efeitos de ações de educação ambiental para a 

conscientização de alunos de escolas públicas de ensino fundamental e médio, sobre a 

importância de proteção do meio ambiente, assim como para a formação de agentes 

multiplicadores das técnicas aprendidas de reutilização de embalagens tetra pak, comumente 

jogadas, diariamente, em grande quantidade no lixo. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Resíduos Sólidos. Reutilização. Proteção do Meio 

Ambiente. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 
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1.INTRODUÇÃO 

 

Uma das principais conclusões assumidas a nível nacional e internacional quando se 

trata do gerenciamento de resíduos sólidos é a recomendação de se promover ações de gestão 

ambiental que busquem mudanças de atitudes e comportamentos, através da informação e 

sensibilização das pessoas para a necessidade de adotar novo ponto de vista e novas posturas 

diante dos problemas referentes à degradação ambiental causada por resíduos sólidos 

(BARROS, 1995;RIBEIRO; MORELLI, 2009). 

Dentre os instrumentos de gestão ambiental de recursos hídricos e saneamento, a 

educação ambiental representa uma das formas mais importantes para a promoção de ações 

para o manejo adequado de resíduos sólidos, a partir da abordagem da coleta seletiva, com 

aplicação do princípio dos 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar). Pois, os resíduos sólidos 

constituem um dos principais fatores de poluição dos recursos naturais (água, solo e ar), 

conforme Barros (1995). 

A conscientização ambiental torna-se, cada vez mais, indispensável para proteção e 

conservação do meio ambiente (MOTA, 1999). A partir da educação familiar e escolar, é 

possível realizar ações concretas de sustentabilidade ambiental para melhoria da qualidade de 

vida (CINQUETTI; LOGAREZZI, 2006). 

A educação ambiental promovida com enfoque no princípio de reduzir o 

consumismo humano, reciclar os materiais que podem ser utilizados como matéria-prima ou 

insumos para outras atividades e reutilizar embalagens, a partir de coleta seletiva adequada 

desses resíduos, são práticas de educação ambiental que precisam ser incorporadas ao 

cotidiano da sociedade (LISBOA; KINDEL, 2012). 

As ações realizadas em escolas públicas de ensino fundamental e médio situadas na 

cidade de Bragança-PA foram relevantes para corroborar a importância de práticas educativas 

ambientais, como abordagem prática de ensino-aprendizagem, a partir da pesquisa e extensão, 

como forma de preservação do meio ambiente e promoção de qualidade de vida no âmbito 

local e regional. Além, de ter possibilitado a formação de agentes multiplicadores do 

conhecimento da técnica de reutilização de resíduos sólidos para confecção de materiais com 

valor socioeconômico e ambiental, contribuindo inclusive como fonte de renda.  
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2.MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As ações de educação ambiental foram realizadas em quatro escolas públicas de 

ensino fundamental e médio municipais e estaduais localizadas na cidade de Bragança-PA. As 

atividades foram planejadas e organizadas em um plano de ação, cujo período de execução foi 

de outubro de 2014 a janeiro de 2015.   

As práticas educativas consistiram na realização de oficinas para ensinar como 

reutilizar as embalagens para confecção de acessórios femininos e caixas de presente (Figura 

1), acompanhadas de palestras para conhecimento teórico sobre a problemática dos resíduos 

sólidos, o princípio dos 3 Rs (reduzir, reciclar e reutilizar) e sua aplicabilidade para a proteção 

ambiental dos recursos naturais.  

 

Figura 1.Acessórios e embalagens para presente. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

A pesquisa a respeito da percepção do público alvo (estudantes de escolas públicas) 

sobre os efeitos das ações de educação ambiental para melhor conscientização e mudança de 

atitudes para proteção e preservação dos recursos naturais foi feita através de entrevistas ao 

final das atividades.  

As oficinas e palestras foram ministradas respeitando-se as práticas pedagógicas 

adequadas por faixa etária e nível de aprendizagem dos participantes, ampliando seus 

conhecimentos para uma nova visão socioambiental e econômica a respeito de materiais que 

são descartados como lixo, mas que podem ser reutilizados, a partir da visão de prevenir a 
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poluição do meio ambiente, através de medidas que promovam o entendimento do princípio 

que envolve a redução, reciclagem e reutilização de resíduos sólidos, com ênfase na 

reutilização de embalagens de produtos alimentícios (tetra pak), que estão entre os resíduos 

mais gerados nas atividades humanas. 

3.ETAPAS DA TÉCNICA PARA REUTILIZAÇÃO DE EMBALAGENS  

 

O processo de coleta e organização do material, para ser utilizado na confecção dos 

acessórios nas oficinas, é feita através da coleta de caixas tetra pak vazias em 

estabelecimentos comerciais e residências. As embalagens passam por lavagem manual para 

retirada de resíduos alimentares. A seguir, são descritos os materiais e as etapas da técnica de 

reutilização das embalagens para confecção de acessórios femininos:  

Carteira porta cédula (Figura 2): é necessária uma caixa tetra pak de um litro 

(sucos, leite etc.), dois pedaços de tecido retangular, um colorido e outro liso para o forro 

medindo 33x30cm, tesoura, régua, cola, pincel, botão de pé, elástico, furador, fita crepe, 

prendedor de roupa, marcador de tecido, agulha de precisão, alicate para artesanato. 

 

Figura 2. Carteira porta cédula. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

1º Passo: limpa e higieniza a embalagem, abre-se os cantos, corta-se as partes 

superior e inferior; a parte que servirá de base para a carteira, mede e vinca o meio, 

aproveitando a marcação superior da própria caixa; corta-se pela parte da frente uma tira de 

14 cm de largura por 4 cm de comprimento, em seguida corta-se os pedaços de tecido em 

retângulo. 
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2º Passo: utiliza-se a cola com o pincel para passar em toda a parte externa da caixa 

e cobre-se com o tecido colorido, colando as sobras para a parte interna da mesma; com o 

tecido liso prepara a parte interna (forro) juntando os dois lados do tecido; cola-se as partes de 

acordo com o a medida da caixa que já está preparada; com o pincel passa-se a cola na parte 

de dentro e prega-se o forro e espera a secagem por 48 horas. 

3º Passo: no processo de finalização mede-se a largura da parte superior, que servirá 

de aba para o fechamento da carteira e mede-se o meio com um marcador de tecido; fura-se 

para encaixar o botão, com uma agulha de precisão; coloca-se o elástico para encaixar o botão 

para que ocorra o fechamento. 

Carteira ou bolsa de mão(Figura 3): são necessárias duas caixas tetra pak de um 

litro (sucos, leite etc.), dois pedaços de tecido retangular, um colorido e outro liso, para o 

forro medindo 25x33 cm; dois pedaços de tecido triangular de 10 cm de largura e 12 cm de 

comprimento, tesoura, cola, branca e fita adesiva, fita crepe/prendedor de roupa, pincel, 

espátula, botão de pressão e furador, marcador de tecido, agulha de precisão, alicate para 

artesanato. 

 

Figura 3.Carteira ou bolsa de mão. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

1º Passo: limpa e higieniza as duas caixas (da mesma marca) abre-se os cantos, 

corta-se a parte superior e inferior; em seguida aproveitando uma das marcas da parte da 

frente corta-se no sentido vertical as duas caixas, obedecendo a medida da própria caixa; 

despreze a margem superior e inferior, cuidadosamente acerte para que elas fiquem bem 

alinhadas. 
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2º Passo: utiliza-se o pincel para passar a cola nas superfícies laminadas das duas 

partes da caixa, em seguida colam-se as partes maiores dos tecidos que foram cortados; com a 

ajuda de uma espátula estica-se o tecido sobre a superfície para que este tenha uma boa 

aderência, viram-se as partes da caixa e cola-se as sobras do tecido para o outro lado com o 

auxílio da espátula. Na parte que está revestida com o tecido liso (forro) pega-se a parte 

inferior e à altura de 7 cm abaixo do limite da margem superior marca-se nas laterais, cola-se 

1,5cm das duas laterais do tecido (direita/esquerda) do retângulo menor deixando 07cm de 

largura para que a bolsa fique com o espaço interno adequado. 

3º Passo: na parte lisa que ficará para dentro, marca-se o meio da margem superior e 

encaixa-se a parte do botão magnético superior desprezando 2 cm ou seja, abaixo do limite da 

margem superior, na parte que ficará para cima no lado direito do tecido marca-se o meio 

desprezando 3,5 cm ou seja abaixo do limite da margem inferior encaixa-se o botão 

magnético. 

4º Passo: utilizando-se a cola adesiva, passa-se com a própria bisnaga em todas as 

extremidades pelo lado do avesso das duas partes, junta a parte externa à interna pelo lado da 

cola e vai pressionando cuidadosamente para aderir prendendo com o auxílio de fita crepe 

para obter bom resultado no processo de secagem, sempre sobrepondo uma parte sobre a outra 

até juntar as duas extremidades das margens e espera-se secar por 72 horas para poder fechar 

e usar.  

Bolsa porta moeda (Figura 4): é necessária uma caixa tetra pak de um litro ou duas 

de 500 ml (sucos, leite, ervilha, milho, extrato de tomate etc.); dois pedaços de tecido 

retangular um colorido outro liso para o forro medindo 14x33 cm, dois pedaços de tecido 

triangular 10 cm de largura e 12 cm de comprimento, tesoura, cola, branca e adesivo. 
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Figura 4.Bolsa porta moeda. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

1º Passo: limpa e higieniza duas caixas, corta-se a parte superior e inferior, em 

seguida aproveitando uma das marcas da parte da frente corta-se no sentido vertical as duas 

caixas, obedecendo a medida da própria caixa; corta-se na marca superior e inferior e acerta-

se as bandas para que elas fiquem bem alinhadas. 

2º Passo: utiliza-se o pincel para passar a cola nas superfícies laminada das duas 

partes da caixa, em seguida cola as partes maiores dos tecidos que foram cortados, com a 

ajuda da espátula estica-se o tecido sobre a superfície para que este tenha uma boa aderência, 

vira-se as partes da caixa e cola-se as sobras do tecido para o outro lado com o auxílio da 

espátula. Na parte que está revestida com o tecido liso (forro) pega-se a parte inferior eleva-se 

à altura de 07 cm abaixo do limite da margem superior e marca-se as laterais, cola-se 1,5cm 

das duas laterais do tecido (direita/esquerda) do retângulo menor deixando 07 cm de largura 

para que a bolsa fique com o espaço interno adequado. 

3º Passo: a parte lisa deverá ficar para dentro, marca-se o meio da margem superior e 

encaixa-se a parte do botão magnético superior desprezando 2 cm ou seja, abaixo do limite da 

margem superior, na parte que ficará para cima no lado direito do tecido marca-se o meio 

desprezando 3,5 cm, ou seja, abaixo do limite da margem inferior encaixa-se o botão 

magnético. 

4º Passo: utilizando-se a cola adesiva, passa-se com a própria bisnaga em todas as 

extremidades pelo lado do avesso das duas partes, junta a parte externa à interna pelo lado da 

cola e vai pressionando cuidadosamente para aderir prendendo com o auxílio de fita crepe 

para obter bom resultado no processo de secagem, sempre sobrepondo uma parte sobre a outra 
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até juntar as duas extremidades das margens e espera-se secar por 72 horas para poder fechar 

e usar. 

 

4.RESULTADOS DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

A partir da execução das atividades planejadas no plano de ação de educação 

ambiental nas escolas observou-se repostas positivas quanto à conscientização do público alvo 

no âmbito ambiental, tendo na mudança de atitudes o início de uma postura mais ativa, 

através da reutilização de embalagens comumente jogadas no lixo. 

As oficinas para reutilização das embalagens e palestras foram realizadas na E.E.F.M 

Augusto Côrrea, na E.M.E.I.F. Santos Dumont, E.E.F.M. BolivarBordalo da Silva e 

E.M.E.I.F. Padre Paulo Corolli. 

Nas entrevistas feitas com os participantes das atividades, após a realização das 

palestras e oficinas, obteve-se como respostas principais ao questionamento sobre os 

benefícios da reutilização de materiais, geralmente, jogados no lixo para a proteção do meio 

ambiente e consequente melhoria da qualidade de vida: minimização dos impactos ambientais 

na água, no solo e no ar; diminuição da quantidade de resíduos sólidos jogados nos lixões 

(ex.: plástico, papel, vidro, etc); aprendizado de formas de reutilização de embalagens e 

recipientes; melhoria da qualidade de vida e possibilidade de ter uma fonte de renda com a 

comercialização dos produtos feitos com a reutilização das embalagens tetra pak. 

A formação de agentes multiplicadores nas escolas, com conhecimento da técnica de 

reutilização desse tipo de embalagem para confecção de materiais com valor socioeconômico 

e ambiental, para promover de forma contínua e abrangente as ações de educação ambiental.  

 

5.CONCLUSÃO 

 

As ações de educação ambiental realizadas nas escolas públicas da cidade de 

Bragança-PA, por meio de oficinas para ensinar a técnica para reutilização de embalagens 

tetra pak de leite, sucos, e outros produtos alimentícios, para confecção de acessórios 

femininos e caixas para presentes, assim como as palestras sobre a problemática dos resíduos 

sólidos, do princípio dos 3Rs e da importância da proteção do meio ambiente colaborou para a 
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promoção de atividades educativas voltadas para a conscientização ambiental, assim como 

para que as pessoas que participaram das oficinas e palestras tornem-se multiplicadoras dessas 

ações, desenvolvidas para melhoria da qualidade de vida e ambiental. 

O emprego do princípio dos 3Rs – reduzir, reutilizar e reciclar –, é uma forma de 

incentivar uma educação ambiental baseada na compreensão da possibilidade de reutilizar 

embalagens tetra pak, que são descartadas, diariamente, em grande quantidade no meio 

ambiente.  

A importância da ação de reutilizar materiais, geralmente considerados inservíveis, é 

uma forma acessível e imediata para a redução de resíduos sólidos no meio ambiente e 

consequente melhoria da qualidade de vida. E ainda, possibilita que com os produtos da 

reutilização se tenha uma fonte de renda.  

A reutilização de embalagens tetra pak, a partir da técnica apresentada neste trabalho 

é uma proposta de educação ambiental nas escolas para conscientizar as pessoas a não 

descartar aquilo que tem uma utilidade viável ambiental e economicamente. E também, 

chamar a atenção para a responsabilidade e participação de todos e de cada um para 

minimizar os impactos ambientais causados pelos resíduos sólidos. 
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RESUMO 

 

A sociedade vem exigindo mudanças de ordem estrutural e ideológica das instituições 

Estatais, sejam nas áreas do ensino, pesquisa ou extensão, frente aos problemas 

socioambientais vivenciados. Nesse contexto, no que tange a extensão rural, torna-se 

imprescindível que os agentes que atuam junto aos agricultores locais primem por uma 

Assistência Técnica e Extensão Rural diferenciada, necessitando de uma reflexão contínua da 

postura do próprio agente de extensão rural, buscando permanentemente a construção de um 

perfil comprometido com a ética educativa, sendo promotor de processos participativos. Para 

tanto, a compreensão da fundamentação teórica metodológica acerca dos princípios basais 

dessa nova postura requer a complementariedade de metodologias que possam dar conta do 

desafio da construção coletiva pautada pelo respeito às diferenças, por processo dialético com 

trocas de experiências e respeito aos diferentes saberes, que devem subsidiar a construção de 

novos conhecimentos. As metodologias participativas propiciam a ação-reflexão-ação, 

portanto, é essencial a interação entre os atores locais na construção de novos saberes a partir 

de uma praxis diferenciada no desenvolvimento de um processo participativo que estimule 

uma interação interdisciplinar buscando a construção da cidadania e a democratização da 

gestão da política pública. A qualidade dos serviços públicos deve regular as ações práticas 

junto à sociedade, de forma que juntos, possam encontrar ou construir um caminho melhor 

para todos. 

 

Palavras-chave: ATER. Educativo. Participativo. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Os debates em torno da preocupação com a preservação do meio ambiente1 derivam 

fortemente das exigências da sociedade frente aos impactos negativos socioambientais, que 

levam à reflexão sobre a condução do processo de desenvolvimento preconizado.  

 Nesse contexto, mediante a necessidade de apoiar estratégias de desenvolvimento 

sustentáveis, a sociedade começou a buscar alternativas que suscitaram alterações estruturais 

em algumas instituições Estatais que passaram a questionar internamente seus métodos e 

práticas de atuação na busca pelo estabelecimento uma nova missão institucional a partir de 

processos de ação-reflexão-ação, propiciando um ambiente favorável à participação e controle 

social sobre as políticas públicas. 

Esse reflexo foi percebido e incorporado, principalmente, em instituições oficiais de 

pesquisa, ensino e extensão, que instigadas pela demanda social, foram levadas a refletir 

fortemente acerca da temática socioambiental e sobre a abordagem utilizada internamente na 

orientação e condução de suas práticas.  

A busca pela construção de um novo papel do agente de extensão rural, na EMATER-

PARÁ, enquanto educador, sujeito do processo histórico, com compreensão da importância 

dos processos participativos.  

O desenvolvimento de um processo participativo permite uma interação 

interdisciplinar e multissetorial, facilitando o surgimento de soluções mais criativas 

e ajustadas a cada realidade. A participação não é somente um instrumento para 

solução dos problemas, mas também uma necessidade do homem de auto-afirma-se, 

de interagir em sociedade, criar, realizar, contribuir, sentir-se útil (CORDIOLI, 

2001, p. 26,27). 

O agente de extensão rural, antes de mais nada, precisa enquanto educador, ser ético. 

Para Freire (1983) a educação se fundamenta na ética. É necessário primar pela construção 

coletiva do conhecimento por meio de relações baseadas nos princípios da democratização e 

da dialogicidade pautados pela prática e reflexão crítica da realidade vivenciada, tem regulado 

os processos metodológicos de abordagem e atuação no meio rural, sendo diretriz das 

capacitações realizadas internamente na instituição. 

Em 2003 a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará -

EMATER-PARÁ, na tentativa de superar o modelo de transferência e difusionismo 

                                                           
1Meio Ambiente, entendido aqui como "visão das relações complexas e sinérgicas gerada pela 

articulação dos processos de ordem física, biológica, termodinâmica, econômica, política e cultural", 

segundo Leff (2001). 
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tecnológico para uma prática de edificação de saberes, reconhece o protagonismo dos 

agricultores familiares na construção do desenvolvimento Sustentável institucionaliza suas 

ações focando nos princípios2 preconizadas pelo Programa Nacional de Assistência Técnica e 

Extensão Rural - PNATER.   

2. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para o debate interno e com o público trabalhado3 primaram 

pela fundamentação da educação libertadora e a dialética na construção do conhecimento a 

partir do no método pedagógico de Paulo Freire. 

Também foram trabalhadas, metodologias, como Diagnóstico Rural Participativo – 

DRP (Figura 1), que para Verdejo (2012) é um conjunto de técnicas e ferramentas que 

permite que as comunidades façam o seu próprio diagnóstico e a partir daí comecem a 

autogerenciar o seu planejamento e desenvolvimento. Desta forma, a aplicação desse conjunto 

de técnicas e ferramentas envolvendo conjuntamente, técnicos de campo e agricultores 

familiares, com a finalidade de iniciar um novo ciclo de ATER, bem como, Seminários 

Estaduais de Agroecologia cuja primeira edição remonta ao ano de 2003, serviram também, 

como formas de ampliar o debate com a sociedade. 

Figura 1 – Diagnóstico Participativo 

 
Fonte: EMATER-PARÁ (2015). 

Nesse processo de construção de um novo agente de extensão rural, foi sentida a 

necessidade de elaboração de instrumentos norteadores de apoio à prática extensionista, 

                                                           

2 Princípios da PNATER: desenvolvimento rural sustentável; gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços 

de assistência técnica e extensão rural; adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, 

interdisciplinar e intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política 

pública; adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o 

desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; 

e contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. 

3 Compreendidos aqui, todos os participantes do processo: técnicos, agricultores familiares, compreendidas todas 

as suas categorias, representantes de instituições formais e informais. 
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pautados nos princípios agroecológicos e dessa forma, várias ações foram sendo 

desenvolvidas com a intenção de construir instrumentos e ferramentas capazes de dar conta de 

ajudar no processo, facilitando a construção dessa nova configuração. Entre elas, a realização 

de uma oficina envolvendo 15 profissionais de diferentes formações e experiências, que 

culminou com a elaboração de um livro4 composto de cinco capítulos, sendo quatro deles, 

destinados a uma abordagem da fundamentação teórica reflexiva com a finalidade de instigar 

o extensionista e o público em geral a pensar os modelos adotados e a necessidade da 

mudança de postura e comportamentos. 

O primeiro capítulo faz referência a abordagem acerca das questões sociopolíticas, 

educativas e técnicas, com ênfase na produção de base agroecológica e familiar, seguida do 

capítulo dois, que se refere à interdisciplinaridade como elemento essencial ao processo. O 

Capítulo três é aborda a convivência participativa, como elemento fundamental da extensão 

rural. Ainda no campo da fundamentação, apresenta-se no capítulo quatro, a comunicação e a 

metodologia como temas intrínsecos e de suporte transversal ao trabalho de ATER.  

Na segunda parte do livro são apresentados métodos (Cursos, DRP, Dia de Campo, 

Feira, Festival, Intercambio, Semana Especial, Seminário, Unidade Demonstrativa, Unidade 

de Experimentação e Unidade de Observação), técnicas (Contato, Demonstração Técnica, 

Entrevista, Palestra, Reunião e Visita) e ferramentas (Análises dos Envolvidos, Brainstorming 

ou Tempestade de Ideias, Diagrama de Venn, FOFA, Iceberg, Linha da Vida, Mapa Falado, 

Paisagem Organizacional, Pesquisa de Fatos e Seis Campos) a maioria usualmente utilizada 

pela extensão, porém no livro, foram apresentadas como instrumento de consulta.  

Figura 2 – Dia de Campo. 

 
Fonte: EMATER-PARÁ (2015). 

Ressalta-se que a capacitação inicial dos extensionistas que se inserem no corpo 

técnico da instituição se utiliza desse instrumento como norteador para a discussão do papel 
                                                           
4 Livro “Metodologias de ATER e Pesquisa com Enfoque Participativo”(2007). 
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do agente enquanto educador e facilitador da promoção do desenvolvimento sustentável. 

Atualmente, a empresa pauta pela publicidade das experiências vivenciadas, organizadas e 

transcritas, para que sejam compartilhadas e sirvam como processos de intercâmbios para 

construção de novos conhecimentos.  

O processo minucioso que uma sistematização requer avaliação e investigação 

minuciosa sobre a experiência a ser sistematizada, o que efetivamente reaproxima o agente 

extensionista dos demais atores do processo. Para Holliday (2012), Educador Popular e 

Sociólogo peruano, a avaliação, investigação e sistematização devem retroalimentar-se 

contribuindo cada uma com as características que lhes são próprias.  

...a investigación social (cuyo objeto no se limita a la propia experiencia, pudiendo 

abarcar múltiples fenómenos, procesos y estructuras) es un ejercicio que busca 

aportar a la construcción de conocimientos científicos, caracterizados porque están 

basados en un cuerpo teórico entendido como un conjunto de proposiciones 

fundamentales que buscan comprender y explicar los movimientos y contradicciones 

de la sociedad y que están permanentemente confrontadas y enriquecidas con 

conocimientos obtenidos de forma sistemática y metódica. (HOLLIDAY, 2012, p. 

58). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A EMATER – PARÁ está experimentando esta nova ATER e já apresenta resultados 

expressivos. Todos os extensionistas admitidos nos últimos dez anos receberam capacitação 

com base nos princípios da PNATER e com auxílio do livro que tem sido objeto de uso em 

apoio à reflexão sobre a atividade do extensionista e enquanto ação socioeducativa contínua e 

permanente. Em sua segunda edição em 2012, o livro foi publicado também em inglês voltado 

para propiciar o debate com 30 agentes de ater africanos de três países; Timor Leste, Porto 

Príncipe e Guiné-Bissau.  

A comprovação dos resultados desse processo de construção do novo papel do 

extensionista, vem se traduzindo pelos apontamentos das ações de campo através de 

metodologia de “Sistematização de Experiências”, cujo método de registro e construção de 

novos conhecimentos difere dos comumente adotados, por ter na sua essencialidade a 

participação dos envolvidos na experiência, reconhecendo os diferentes saberes e seguindo 

uma orientação construída de forma dialética, sem o rigor metodológico da experimentação 

científica positivista, rompendo em definitivo com esse paradigma. Os resultados dessa 

aplicação metodológica constam inclusive da edição especial Ano 02, da revista da 

EMATER-PARÁ: EMATER em FOCO.  
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4. CONCLUSÕES  

A extensão rural pública vem trilhando o caminho para consolidar os princípios do 

desenvolvimento rural sustentável adotando o uso de metodologias participativas, com 

enfoque interdisciplinar buscando a construção da cidadania dos diferentes atores sociais, sem 

esquecer os princípios da agricultura de base. A equidade nas relações de gênero, geração, 

raça e etnia são pontos norteadores do processo. Portanto, não há limites para processos de 

construção desta natureza, pelo contrário, há necessidade de se ampliar mecanismos de 

construção coletiva como estes, a exemplo da “sistematização de experiências” que é também 

resultado desse aprendizado. 

A forma de construção desses instrumentos através de métodos de oficina, ou outros, 

assim como o formato do produto, certamente dependerá de cada situação, grupo, local e 

objetivo, pois estão inseridos em contextos sociais, ambientais, políticos e históricos 

diferenciados. Mas a essencialidade do trabalho é o mais importante, ou seja, a 

fundamentação teórica do processo: a participação ampla e democrática; a dialética; 

experiências e conhecimentos diversificados subsidiando a construção de novos 

conhecimentos, portanto refletem as experiências vivas do conjunto de seus atores, a exemplo 

do que vem sendo realizado também na sistematização de experiências envolvendo os atores 

locais, bem como, em outras atividades como diagnósticos e planejamentos participativos, 

entre outros, disseminando uma cultura de uma nova praxis internalizada como valores e 

processos pedagógicos do extensionista.  
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RESUMO  

 

Este trabalho faz uma análise da qualidade de água, de um recurso hídrico urbano na cidade 

de Bragança - Pará, levando em consideração as mudanças nas variáveis físicas e químicas da 

água ao longo do curso do rio, desde a nascente até a foz. O rio Cereja é o recurso hídrico 

mais significativo que atravessa toda a malha urbana de Bragança, e nas últimas décadas tem 

apresentado alterações físicas, químicas e biológicas ao longo do seu leito maior; ocasionadas 

potencialmente pelas ocupações irregulares, que provocam a inserção de materiais e agentes 

biológicos no curso do rio, alterando as propriedades físico-químicas da água. Para medir as 

alterações feitas por este problema ambiental, foram realizados três dias de coletas, nos 

horários de 8:00; 11:45 e 17:45 h, durante o período chuvoso. Foi feita a determinação da 

temperatura, pH, condutividade, turbidez e oxigênio dissolvido in situ com o auxílio de um 

multianalizador de água. O georreferenciamento dos pontos de coleta foi feito com o auxílio 

de GPS. A ANOVA e o teste de Tukey foram utilizados para verificar a influência do local 

sobre as variáveis físicas e químicas da água. Constatou-se um aumento nos valores de 

temperatura, pH, turbidez e condutividade, caracterizando uma degradação do recurso hídrico 

na medida em que o curso de água adentra no centro urbano. Neste contexto, pode-se inferir 

que as alterações negativas das variáveis analisadas foram influenciadas diretamente pelo 

crescimento da malha urbana da cidade em torno do rio, sendo importante à sensibilização da 

sociedade civil e do poder público para a conservação das nascentes e da mata ciliar, visando 

à gestão e recuperação da qualidade da água do rio Cereja. 

 

Palavras-chave: Recurso hídrico. Análise de água. Degradação ambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recurso hídrico. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A atividade humana gera inúmeras formas de resíduos, que em contato com o meio 

ambiente podem acarretar efeitos indesejáveis aos seres vivos. Ambientes que sofrem grandes 

pressões antrópicas, interferem diretamente na qualidade dos recursos hídricos disponíveis e 

consequentemente na composição física e química da água, essas modificações podem ser 

provocadas por fatores naturais, mas também por impactos das atividades humanas. A 

densidade ou concentração desses resíduos e alterações no meio ambiente resulta em poluição 

e ou degradação ambiental (BRAGA, 2002; SILVA, 2008). 

A poluição das águas consiste na adição de substâncias ou de formas de energia que, 

direta ou indiretamente, modificam a natureza dos corpos hídricos e causam transtornos aos 

usuários (SPERLING, 1995). Esse fenômeno torna-se cada vez mais evidente nas pequenas e 

médias cidades brasileiras devido à crescente expansão urbana, ausência de planejamento e 

fiscalização das leis ambientais vigentes. De acordo com Alves et al. (2008), os múltiplos 

usos da água são indispensáveis a um largo espectro das atividades humanas. Todavia, a 

crescente expansão demográfica e urbana observada nas últimas décadas, trouxe como 

consequência o comprometimento das águas dos rios. Portanto, a qualidade da água é 

resultante de fenômenos naturais e da atuação do homem. 

Para assegurar o uso do recurso hídrico pelos habitantes do rio e garantir a ingestão de 

uma substância que não seja nociva à saúde dos usuários, a qualidade da água é aferida pela 

análise de alguns parâmetros de características físicas e químicas. Cinco das principais 

variáveis que orientam os parâmetros físico-químicos, conforme a Resolução do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 357/2005, sendo: temperatura, potencial 

hidrogeniônico, condutividade, oxigênio dissolvido e turbidez. 

A análise das variáveis físicas e químicas da água fornece subsídio às políticas de 

proteção ambiental e à tomada de decisão quanto às ações de gestão ambiental. Neste sentido 

o trabalho objetivou monitorar as variáveis físicas e químicas da água ao longo do rio Cereja, 

levando-se em consideração os processos de ocupação e a conservação da mata ciliar no 

entorno desse rio.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa desenvolvida está balizada em três etapas centrais: o levantamento 

bibliográfico, coleta de dados e sistematização dos resultados. O embasamento teórico foi 
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feito no acervo da Universidade Federal do Pará (UFPA) - Campus de Bragança sobre os 

recursos hídricos, crescimento populacional e degradação ambiental.  

Foram escolhidos três pontos de coletas, nascente, meio e foz do rio, a fim de analisar 

as variáveis físicas e químicas em três ambientes com características distintas no que tange ao 

uso e apropriação da água e às margens do rio. Esses pontos foram georreferenciados com o 

auxílio de GPS (Garmin MAP 76CSX). No Laboratório de Geografia, do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Bragança, as coordenadas foram 

extraídas do GPS utilizando o programa computacional TrackMake5, gerando assim vários 

vetores e dados geográficos sendo possível especializá-los em uma imagem de satélite Spot5 

com uso do programa de Geoprocessamento QuantumGIS 1.9. Após a digitalização dos 

dados, gerou-se um mapa do rio Cereja, incluindo os pontos coletados e a área urbana de 

Bragança, permitindo uma visão espacial destas áreas.  

A pesquisa de campo foi realizada no período chuvoso nos dias 16/04/14, 26/04/14 e 

06/05/14. Em cada ponto, foram determinados in situ a temperatura, condutividade, pH, 

turbidez e oxigênio dissolvido da água com o auxílio de uma sonda multiparâmetros 

(HORIBA – U10). As variáveis foram mensuradas em três horários distintos conforme a 

incidência da radiação solar, 08h00min, 11h45min e 17h45min. As coletas e preservação das 

amostras seguiram a Norma Brasileira - NBR9897, sobre amostragem em corpos d`água. Os 

principais indicadores de qualidade da água estudados nesta pesquisa foram: temperatura, 

potencial hidrogeniônico (pH), condutividade, oxigênio dissolvido e turbidez. 

A ANOVA e o teste de Tukey foram utilizados para verificar a influência do local 

sobre as variáveis físicas e químicas da água. O nível crítico de significância de α=0,05 foi 

adotado nas análises estatísticas utilizando-se os programas Statistica 7.0 e Excel 2010. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O ponto 01 caracteriza a área no entorno das nascentes do rio Cereja (Figura 1). Essa 

área apresenta-se ainda preservada, com uma boa cobertura vegetal de espécies nativas e 

pouquíssima interferência de ocupação humana na área de proteção ambiental, exigida por lei. 

Essa área pertence a uma propriedade privada e está afastada do centro urbano. Todavia, 

decorrente do uso e parcelamento do solo urbano e da especulação imobiliária, percebe-se um 

avanço na derrubada da mata e uso do solo, próximo à área. Neste sentido faz-se necessário 

                                                           
2Spot – trata-se de uma imagem de satélite que possui uma excelente resolução espacial, sendo o mais apto para 

análise de recursos naturais. 
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uma intervenção para a conservação das nascentes do rio Cereja. O ponto 02 localiza-se na 

principal avenida de Bragança (Figura 1). Esse ponto recebe o esgoto doméstico proveniente 

das moradias da zona urbana. Esse local apresenta construções de alvenarias na área de 

proteção ambiental, alto grau de assoreamento e pouca ou nenhuma vegetação ciliar. 

A foz do rio foi caracterizada pelo ponto 03 (Figura 1). Essa área é bastante peculiar, 

pois começa a apresentar à formação de um novo ecossistema (Manguezal) e sofre influência 

das marés. Por isso a análise de água não fará restrições quanto à resolução do CONAMA 

357/2005 que especifica as variações dos parâmetros do índice de qualidade de água de 

acordo com a classificação das águas do rio. A área do entorno do rio tem algumas 

particularidades como a inexistência de mata ciliar, forte despejo de esgoto doméstico e de 

resíduos sólidos no leito e nas margens do rio. 

 

Figura 1 - Mapa de Localização do rio Cereja e da cidade de Bragança-PA, incluindo os 

pontos de monitoramento da água. 

 
                             Fonte: Autores (2014). 

 

As variáveis físicas e químicas da água do rio Cereja foi correlacionadas às condições 

ambientais do ponto de coleta, levando em consideração as diferentes formas de uso e 

impactos gerados no local. O ponto 01 apresentou diferença significativa dos demais pontos 

em relação à temperatura, pH e CE. A concentração de oxigênio no ponto 02 foi superior aos 

demais (Tabela 1). 
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 Tabela 1 - Resumo dos resultados da ANOVA para a influência dos locais de coleta nas 

variáveis da qualidade da água do rio Cereja. 

 

Variáveis dependentes  Fonte de variação n p Significância 

Temperatura (°C) 

Locais de coleta 

9 0,05 P1 < P2 

pH 9 0,001 P1 < P2 

P1 < P3 

Condutividade (µS.cm-1) 9 0,001 P1 < P2 

P1 < P3 

Oxigênio Dissolvido (mg.L-1) 9 0,001 P1 < P2 

      Fonte: Autores (2014). 
 

Os resultados obtidos revelaram diferença estatisticamente significativa (p < = 0,05) 

no que diz respeito aos locais de coleta e aos dias amostrados. Entretanto as variáveis pH, 

condutividade e oxigênio dissolvido apresentaram diferença altamente significativa, com 

valores de p inferiores a 0,001 (Tabela 1). Em geral, a água do Cereja apresentou-se ácida, 

com baixa concentração de oxigênio dissolvido (Tabela 2).  

Tabela 2 – Caracterização física e química da água do rio Cereja durante o período chuvoso. 

 

VARIÁVEIS 
PONTOS DE COLETA 

1 2 3 

Temperatura (C) 25,6±0,29 26,9±0,90 27,2±0,95 

pH 4,44±0,56 5,76±0,25 5,87±0,36 

Condutividade (µS.cm-1) 18,3±5,32 107,2±37,3 133,8±20,9 

Oxigênio Dissolvido (mg.L-1) 1,42±0,35 5,43±1,77 3,71±0,75 

Turbidez (UNT) 26 35 41 

              Fonte: Autores (2014). 

3.1 TEMPERATURA 

A temperatura é uma importante variável física e uma medida da intensidade de calor 

que influencia em algumas propriedades da água como a densidade, viscosidade e oxigênio 

dissolvido, com reflexos sobre a vida aquática. A temperatura determina vários processos 

químicos, físicos e biológicos que ocorrem em um sistema aquático, tais como o metabolismo 

dos organismos e a decomposição da matéria orgânica (CETESB, 2009). 

Ao longo do rio Cereja verificou-se que a temperatura da água apresentou uma forte 

influência da conservação da mata ciliar. No ponto 01, próximo às nascentes, a temperatura 

foi mais amena (25,6±0,29 ºC) devido às condições ambientais do entorno, apresentado áreas 
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sombreadas e com mata ciliar conservada. Em contrapartida a temperatura foi 

consideravelmente mais elevada (26,9±0,90 e 27,2±0,95ºC) nos pontos 02 e 03 que 

apresentaram ausência de mata ciliar e alto índice de assoreamento. 

Verificou-se um aumento progressivo na temperatura da água, no sentido em o rio 

adentra a malha urbana da cidade, podendo desencadear modificações na fauna aquática nos 

pontos analisados, segundo Carvalho et al. (2000) essas modificações são estabelecidas pela 

relação entre o aumento da temperatura da água e da turbidez com a condutividade elétrica na 

água. 

3.2 - Potencial Hidrogeniônico (pH) 

Os valores do pH registrados ao longo do rio Cereja variam de 4,44±0,56 a 5,87±0,36, 

próximo às nascentes e à foz, respectivamente. O pH é uma importante variável que pode 

fornecer indícios do grau de poluição, metabolismo de comunidades ou ainda impactos em 

um ecossistema aquático. Considera-se que águas naturais apresentem pH entre 4 e 9. A 

variação de pH depende das relações entre matéria orgânica, seres vivos, sedimento, ar e 

água. A acidez da água pode estar associada à decomposição da matéria orgânica presente no 

curso d’água (O’Neill, 1995). Essa acidez registrada nas nascentes do Cereja é típica de rios e 

igarapés amazônicos que drenam áreas de florestas alagadas e apresentam altas concentrações 

de ácidos húmicos e fúlvicos. 

Se comparados os valores de pH nos pontos 01, 02 e 03, nota-se um aumento, que 

segundo Carvalho et al. (2000) pode ser ocasionado pelo período chuvoso, pois o aumento no 

volume de água faz com que a acidez da água diminua, tendenciado a aproximar-se da 

neutralidade. Apesar do aumento continuo nos pontos estudados, percebe-se uma pequena 

diminuição das taxas em relação ao ponto 02 e 03, esta diminuição é dada pelo aumento no 

teor de matéria orgânica que leva a consequentemente a queda na quantidade de oxigênio 

dissolvido disponível no corpo d’água (MAIER, 1987). 

3.3 CONDUTIVIDADE 

A condutividade elétrica é a capacidade da água em conduzir corrente elétrica, sendo 

proporcional à concentração de íons dissociados em um sistema aquoso. Esse parâmetro não 

discrimina quais são os íons presentes em água, mas é um indicador importante de possíveis 

fontes poluidoras. Neste contexto, Guimarães e Nour (2001) complementam que tais 

despejos, provenientes em sua maioria de residências, compõem-se basicamente de urina, 
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fezes, restos de alimentos, sabão, detergentes e águas de lavagem, contendo elevada 

quantidade de matéria orgânica, que contribuem para a entrada, no corpo d’água, de espécies 

iônicas aumentando a condutividade elétrica da água. 

A condutividade da água do rio Cereja variou de 18,3±5,3 a 133,8±20,9 µS.cm-1, 

próximo às nascentes e à foz, respectivamente. No ponto 01, as águas do Cereja apresentam 

alto teor de ácidos húmicos e fúlvicos e baixa concentração de íons dissolvidos. No ponto 03, 

o valor elevado da condutividade é provavelmente devido à carga de esgoto doméstico 

recebida, pois se localiza ao final do curso de água por onde são carreados todos os resíduos 

ao longo do rio e por apresentar grande quantidade de moradias sem serviço de saneamento 

básico. Porém, esse ponto também sofre influência da maré que pode ter contribuído para o 

aumento da condutividade. 

3.4 OXIGÊNIO DISSOLVIDO 

O oxigênio dissolvido é indispensável aos organismos aeróbios. Águas com baixos 

teores de oxigênio dissolvido indicam que receberam matéria orgânica. A decomposição da 

matéria orgânica é realizada por bactérias aeróbias e geralmente, acompanhada pelo consumo 

e redução do oxigênio dissolvido da água; dependendo da capacidade de autodepuração do 

manancial, o teor de oxigênio dissolvido pode alcançar valores muito baixos, ou zero, 

extinguindo-se os organismos aquáticos aeróbios. (FIORUCCI; BENEDETTI-FILHO, 2005; 

UFV, 2014). O oxigênio dissolvido é a principal variável de caracterização dos efeitos da 

poluição das águas por despejos orgânicos (VON SPERLING, 1996). 

A concentração de oxigênio dissolvido variou de 1,42±0,35 a 5,43±1,77 mg.L-1, nos 

pontos 1 e 2, respectivamente. A baixa concentração de oxigênio dissolvido no rio Cereja 

pode estar relacionada à decomposição de matéria orgânica de origem antrópica, com os 

esgotos domésticos. No ponto 03, a baixa concentração de oxigênio dissolvido possivelmente 

está relacionada à grande quantidade de efluentes e resíduos lançados neste trecho do rio. 

Vale lembrar os valores de condutividade foram relativamente elevados, demonstrando que 

esse local encontrava-se impactado. As reduções nas taxas de oxigênio dissolvido podem ser 

verificadas quando quantidades consideráveis de matéria orgânica são introduzidas nos 

ambientes aquáticos, muitas vezes por meio de despejos domésticos, causando o aumento da 

população de microrganismos (ZUIN, 2008). 

A diminuição do valor de oxigênio dissolvido encontrado no ponto 02 em relação ao 

ponto 03 pode ser explicada pelo aumento significativo da temperatura, que segundo Maier 
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(1987) existe uma relação entre temperatura e o teor de oxigênio dissolvido, este tende a 

diminuir pelo aquecimento durante; além disso, a fotossíntese da vegetação submersa também 

exerce grande influência na variação diurna do teor de oxigênio dissolvido como pode ser 

verificado em comparação do ponto 01 e 03.   

3.5 TURBIDEZ 

O ponto 01 apresentou menor turbidez (26 UNT) enquanto os pontos 02 e 03 

apresentaram valores elevados (35 e 41 UNT, respectivamente). Desse modo, verifica-se o 

acréscimo na quantidade de material em suspensão e substâncias orgânicas na água, 

característicos por se tratar do ponto médio do rio e pela aproximação do centro urbano, 

ficando mais vulneráveis à poluição. Estes valores de turbidez ultrapassaram o limite 

estabelecido para o tratamento e consumo de água segundo a resolução CONAMA 357/2005. 

Neste sentido a turbidez variou significativamente entre o ponto 01 e os pontos 02 e 03. 

A turbidez é a capacidade do meio em dispersar a radiação solar e é resultante da 

presença de partículas em suspensão, como argila, silte, substâncias orgânicas finamente 

divididas, organismos microscópicos e outras partículas. O padrão de potabilidade de turbidez 

inferior a uma unidade e o nível máximo permitido e 40 UNT (Resolução 357, CONAMA, 

2005).  

 
4. CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos neste trabalho revelam que a ação antrópica tem exercido 

influência significativa na qualidade da água do rio Cereja. Neste contexto os dados aqui 

apresentados podem vir a subsidiar pensamentos e ações que visem à sensibilização da 

sociedade civil e do poder público para conservação das nascentes e da mata ciliar para o 

processo de recuperação da qualidade da água do rio Cereja. É importante ressaltar também, o 

monitoramento e pesquisas que visem a qualidade da água no rio em períodos distintos 

(período menos chuvoso), pois a concentração e resposta dos parâmetros avaliados podem 

variar de acorda com a estação estudada.  
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RESUMO 

 

A pesca é uma das mais antigas atividades praticadas pelo homem, sendo atualmente uma 

fonte de subsistência e renda para as populações que moram as margens dos rios e na região 

litorânea, sendo de grande importância se conhecer os atores envolvidos nessa atividade. 

Diante disso, o presente estudo, buscou caracterizar socioeconomicamente os pescadores do 

município de Viseu (PA), através da realização de 20 entrevistas semi-estruturadas. Todos os 

entrevistados foram do sexo masculino, com idade variando entre 24 a 86 anos (média de 

44,80 ± 15,96 anos), sendo a maioria deles oriundos do próprio município em estudo e 

apresentando algum tipo de relação conjugal (90,%). A quantidade de filhos tidos pelos 

pescadores variou de um até nove filhos (média de 4,95 ± 2,15 filhos por entrevistado) e a 

quantidade de moradores por residência variou de apenas um a até 13 moradores (média de 

4,79 ± 2,94 pessoas por moradia). Os pescadores apresentaram um baixo grau de instrução 

escolar. A atividade de pesca foi a principal atividade de renda dos pescadores, os quais 

exerciam esse ofício entre 7 e 59 anos (média de 26,21 ± 16,39 anos). A renda familiar gerada 

por essa atividade não foi superior a dois salários mínimos. O conhecimento adquirido sobre 

ofício da pesca foi proporcionado através do desenvolvimento da atividade com o auxilio de 

familiares e de pessoas próximas. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Perfil socioeconômico. Pescadores.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

A região do litoral amazônico apresenta uma alta produtividade biológica devido ao 

grande aporte de sedimentos e de matéria orgânica advindos das extensas áreas de manguezais 

e das planícies inundáveis pelos rios Pará e Amazonas (Isaac, 2006). O setor pesqueiro desse 

litoral representa 16,22% do volume total de pescado de origem estuarina e marinha do país 

(IBAMA, 2008). 

A pesca artesanal na Amazônia brasileira é de vital importância para o fornecimento de 

alimento à população local e como fonte de renda, obtida através da comercialização do 

pescado nos mercados dos centros urbanos regionais e da exportação para o sul do país ou 

mesmo para o exterior (ISAAC et al., 1996; SANTOS; SANTOS, 2005). 

Essa atividade se destaca quando comparada com as demais regiões do país, tanto no 

que se refere à pesca de águas interiores quanto costeira, devido a quantidade de pescado 

capturado, riqueza de espécies exploradas, bem como pela dependência da população 

ribeirinhas com essa atividade (BARTHEM; FABRÉ, 2003; RUFFINO et al., 2005, 2006). 

O início da atividade pesqueira na Amazônia brasileira costuma ser delimitada com a 

criação dos pesqueiros reais, áreas de farta produção demarcadas pelas autoridades e nas quais 

os índios-pescadores eram obrigados a pescar para sustentar os militares, os religiosos e os 

funcionários da Fazenda Real a partir do período colonial (VERÍSSIMO,1895). 

No Pará a pesca tem sido desenvolvida em diversos municípios, seja em águas 

interiores ou costeiras. O estado é o segundo maior produtor pesqueiro do Brasil, sendo que a 

produção de pescado oriunda da pesca artesanal de águas interiores é a maior do país, 

representando cerca de 28,64% da produção nacional (IBAMA, 2008). 

A pesca artesanal no estado utiliza técnicas relativamente simples, utilizando 

petrechos confeccionados pelos próprios usuários ou comprados no comércio local, sendo 

comum o uso de redes de emalhe e arrasto, tarrafas, linha de mão, espinheis e matapis. Os 

locais de pesca podem ser próximos ou afastados das comunidades e, utilizam 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 et al., 2015). No entanto, há pouca 

informação a respeitos dos atores envolvidos nessa atividade de pesca artesanal, quem seriam 

esses pescadores, qual sua naturalidade, estado civil, grau de instrução escolar, quanto tempo 

trabalham nessa atividade, qual a renda gerada pela pesca para o sustento familiar, etc.  
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Diante do exposto, o presente estudo objetiva contribuir com informações sobre os 

atores envolvidos na atividade pesca artesanal desenvolvida junto ao município de Viseu, 

litoral nordeste do estado do Pará.  

 

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). 
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2.2. COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS 

  

A coleta dos dados foi realizada através da realização de entrevistas com pessoas que 

desenvolvem ou desenvolveram a pesca no município de Viseu (PA), sede da Colônia de 

Pescadores Z-21. Inicialmente a equipe técnica do Projeto “Nem tudo que cai na rede é peixe” 

entrou em contanto com o presidente da colônia de pescadores do município, informando que 

estaria desenvolvendo um trabalho junto aos pescadores da região, solicitando, portanto, a 

anuência da colônia quanto a realização do presente estudo. Como a colônia se encontra 

dentro da ResEx Marinha Gurupi-Piriá, para a coleta de dados foi solicitada a autorização 

para atividades com finalidade científica dentro de Unidades de Conservação Federais junto 

ao Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO / ICMBio, autorização 

concedida pelo Número: 50651-1/2015. 

O tipo de entrevista utilizada foi 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 ao gênero, idade, naturalidade, estado civil, quantidade de filhos e pessoas 

morando na mesma residência, grau de instrução escolar, renda familiar, tipo de moradia, bem 

como atividade principal e secundária de renda, tempo de experiência com a pesca, os 

motivos que levou a exercer esse ofício, dentre outros dados relevantes. 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 
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foram sistematizados em planilha no programa Microsoft Office Excel 2010 para análises 

quantitativas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Todos os entrevistados foram do gênero masculino (n=20) não sendo constatada uma 

representatividade das mulheres na atividade de pesca desenvolvida no município. A 

predominância de homens nessa atividade tem sido comum para comunidades pesqueiras dos 

municípios de Maracanã (PA) e Colares (PA), sendo que para o município de Soure (PA) 

todos os pescadores entrevistados foram do sexo masculino (BRITO; VIANA, 2011), 

demonstrando que a pesca no estado tem sido desenvolvida predominantemente por homens, 

tanto no que se refere à pesca costeira quanto de águas interiores (BRITO, COSTA, 2014). 

 A idade dos entrevistados variou de 24 a 86 anos (média de 44,80 ± 15,96 anos), 

destacando-se as faixas etárias de 31 a 40 anos e 51 a 60 anos (Tabela 1). Demonstrando 

assim, que a atividade da pesca tem sido desenvolvida por pessoas adultas e mais experientes, 

em relação ao percentual de pessoas jovens, com idades inferiores aos 30 anos (20,0%). O 

mesmo também foi registrado para os pescadores de São João de Pirabas (PA) (BRITO et al., 

2015), assim como para os pescadores da Ilha do Combu (Belém, PA), onde apenas 20,0% 

dos pescadores que utilizam redes de emalhe e, 10,0% dos que praticavam a pesca comercial 

com espinheis apresentaram idades inferiores aos 31 anos; 9,0% dos pescadores que 

utilizavam matapis e 14,0% do que utilizavam redes emalhe com capturas para consumo na 

Ilha das Onças (Barcarena, PA), também possuíam idades inferiores a 31 anos 

(SCHALLENBERGER, 2010), corroborando com os dados apresentado no presente estudo. 

Tabela 1 – Faixa etária dos pescadores entrevistados em Viseu (PA). 

Faixa etária (anos) Freq. Numérica (N) Freq. Relativa (%) 

< 21 00 00.0% 

21 a 30 04 20.0% 

31 a 40 06 30.0% 

41 a 50 02 10.0% 

51 a 60 06 30.0% 

> 60 02 10.0% 

Total 20 100.0% 

Fonte: Autores (2015). 

A predominância de pessoas adultas desenvolvendo a atividade de pesca, demonstra 

que os atores envolvidos nessa atividade estão em acordo com a faixa etária de pessoas 
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economicamente ativas, sendo representadas por trabalhadores chefes de família, que tem 

associado a atividade de pesca como uma fonte de subsistência e renda familiar.  

Os pescadores entrevistados foram, em sua maioria, paraenses (90,0%), sendo os 

demais oriundos do Maranhão (10,0%). Dentre os pescadores paraense, 88,9% nasceram no 

próprio município de Viseu, enquanto 11,1% nasceram no município de Bragança (PA). Em 

comparação aos pescadores em São João de Pirabas (PA), a maioria seria paraense (86,0%), 

os demais seriam nordestinos (14,0%). Os entrevistados oriundos do próprio município foram 

apenas 44,19% (BRITO et al., 2015). De acordo Benchimol (2009), a ocupação da Amazônia 

pela imigração de pessoas da região nordeste esteve associada, principalmente, a busca de 

melhoria de vida e oportunidade de emprego. Esse processo data desde os tempos da extração 

da borracha, onde os nordestinos buscando refúgio das grandes secas, como as de 1877 e 

1878, migraram para a região Amazônica, com promessa de trabalho e renda, fixando-se, 

sobretudo, em área do meio rural. 

O tempo de moradia dos pescadores no município de Viseu variou de 8 a 59 anos com 

média de 28,40 ± 15,75 anos. A naturalidade da maioria dos pescadores, sendo do próprio 

município em estudo, ou pelos imigrantes morarem a muito tempo na região, possibilitou que 

os mesmos apresentassem maior conhecimento sobre a região e o local onde moravam, 

favorecendo sua percepção sobre o ambiente e sobre a atividade pesqueira que realizavam. 

Dentre os pescadores entrevistados, 10,0% foram solteiros, 45,0% foram amasiados e 

45,0% casados. Essa realidade pode estar relacionada à faixa etária dos pescadores, formada 

mais por pessoas adultas, em detrimento a pessoas jovens. A predominância de pescadores 

com algum tipo de relação conjugal foi também registrado em São João de Pirabas (PA) 

(BRITO et al., 2015), assim como para os pescadores que utilizavam matapi, rede emalhe e 

rede de tapagem na Ilha das Onças (Barcarena, PA), os quais, em sua maioria, apresentaram 

cônjuges, bem como para a maioria dos pescadores da Ilha do Combu (Belém, PA) 

(SCHALLENBERGER, 2010). 

A quantidade de filhos tidos pelos pescadores variou de um até nove filhos, sendo a 

média de 4,95 ± 2,15 filhos por entrevistado. Essa variação e a média de filhos foram 

superiores a encontradas em comunidades rurais dos municípios de Castanhal (PA), onde os 

produtores rurais com foco na produção de peixes possuíam até cinco filhos (média de 2,05 ± 

1,43 filhos por produtor) (SANTOS et al., 2014). Os produtores de Capitão Poço (PA) 

possuíam até seis filhos, com média de 3,0 ± 1,6 filhos por produtor (SANTOS; 

QUINTAIROS, 2013). Apesar desse registro maior da quantidade de filhos dos pescadores, 
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os mesmos parecem não estar totalmente envolvidos na pesca, pois o percentual de pessoas 

jovens tem apresentado pouca representatividade entre os pescadores entrevistados. 

A quantidade de moradores por residência variou de apenas um a até 13 moradores, 

sendo a média de 4,79 ± 2,94 pessoas por moradia. Todos os entrevistados afirmaram possuir 

casa própria (100,0%), sendo que 50,0% das residências foram de alvenaria e 50,0% de 

madeira. Resultado similar ao encontrado para comunidades rurais do município de 

Concórdia do Pará (PA), onde 80% dos moradores possuíam casas próprias, sendo elas de 

alvenaria (55%) e de madeira (45%) (COSTA et al., 2013) e, para comunidades do município 

de Mãe do Rio (PA), onde 91,53% dos moradores possuíam casas próprias, sendo a maioria 

de alvenaria (91,53%) e apenas 8,47% de madeira (KLEN et al., 2014). Essa é uma realidade 

também vivenciada pelos pescadores do sul do país, cujas moradias foram de madeira ou 

alvenaria, com 4 cômodos abrigando, em média, 4 pessoas (GARCEZ; SÁNCHEZ-BOTERO, 

2005). 

O grau de instrução escolar dos entrevistados variou desde pescadores que nunca 

frequentaram a escola, não sabendo ler ou escrever (20,0%) a pescadores que ingressaram no 

ensino fundamental, mas não o concluíram (80,0%), demonstrando o baixo nível de instrução 

escolar dos pescadores. A baixa escolaridade, segundo os próprios pescadores, foi gerada 

devido a dificuldade em associar a rotina de trabalho cansativa com as atividades escolares, o 

que os levou os mesmos a deixarem de frequentar as escolas, uma vez que tiveram a 

necessidade de ingressar em uma atividade de geração de renda para ajudar nas despesas 

familiares desde novos. Essa também foi uma realidade similar a registradas para os 

pescadores de São João de Pirabas (PA) (BRITO et al., 2015). No entanto, esse baixo grau de 

instrução escolar também tem sido identificado para pescadores da região sul do país, dos 

quais 13,3% não sabiam ler e escrever e, 80,0% não completaram o ensino fundamental 

(GARCEZ; SÁNCHEZ-BOTERO, 2005), não sendo uma realidade apenas dos pescadores da 

região norte. 

A atividade de pesca foi a principal atividade de renda dos pescadores, os quais 

exercem esse ofício entre 7 e 59 anos, sendo o tempo médio de experiência de 26,21 ± 16,39 

anos. A renda familiar para 50,0% dos pescadores foi inferior a um salário mínimo e de um a 

dois salários para o restante (50,0%). Apenas 20,0% dos entrevistados teriam uma renda 

complementar, seja ao presidir a Colônia de Pescadores Z-21, ao realizar serviços de 

manutenção de embarcações, ao também trabalhar com venda de açaí ou mesmo exercer 
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serviços na prefeitura do município. Isso por que com o passar dos anos torna-se mais difícil 

ter uma boa produção pesqueira e consequentemente uma boa renda no fim do mês.     

A pesca também tem sido a principal atividade de renda e subsistência de pescadores 

do litoral paraense (BRITO; VIANNA, 2011; BRITO et al., 2015). Esses dados corroboram 

com Ruffino et al. (2005; 2006) ao considerar que a atividade de pesca é de grande 

importância para o desenvolvimento social e econômico das populações amazônicas devido à 

alta correlação das populações ribeirinhas com essa atividade. 

Apenas 15,0% dos entrevistados não estavam cadastro na Colônia de Pescadores Z-21 

ou na Associação dos Pescadores de Viseu (APEVI). Os quais gozam de seguro defeso no 

valor aproximado de 4 salários mínimos, geralmente entre os meses de outubro a fevereiro. O 

seguro é recebido durante os meses em que a pesca é proibida no litoral. Essa realidade se 

difere da vivenciada pelos pescadores de São João de Pirabas (PA), os quais informaram não 

receber esse tipo de seguro (BRITO et al, 2015). 

Na relação de trabalho durante a atividade de pesca a categoria que se destaca é a de 

pesca desenvolvida com vizinhos/amigos (40,00%), tendo também representatividade a 

pescaria desenvolvida com familiares (25,0%), existindo também a pesca através da divisão 

por sistemas de partes (15,0%) ou a pesca desenvolvida de forma autônoma (15,0%) ou numa 

relação de trabalho tanto com amigos quanto familiares (5,0%). Dessa forma, a relação 

normalmente não possui fins empregatícios por se tratar de pesca artesanal, por isso são 

comuns as relações de amizade e familiar nessa atividade. Uma realidade também registrada 

para os pescadores das ilhas do Combu (Belém, PA) e das Onças (Barcarena, PA), onde a 

maioria dos pescadores desenvolve a atividade junto com familiares ou de forma autônoma, 

não sendo registrada a divisão por sistemas de partes ou pessoas assalariadas envolvidas na 

atividade (SCHALLENBERGER, 2010). 

 O conhecimento adquirido sobre ofício da pesca foi proporcionado através do 

desenvolvimento da atividade de forma familiar (85,0%), assim como pela troca de 

experiências com pessoas próximas da família que auxiliavam na pesca (15,0%). Os 

pescadores relataram que exerciam o ofício de pescador por ser uma fonte subsistência 

(50,0%), por se tratar de uma atividade familiar (40,0%), por gerar renda à família (25,0%) e 

por gostar desse ofício (5,0%), podendo um mesmo pescador ter fornecido mais de um motivo 

que o levou a exercer a pesca. 
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4. CONCLUSÕES 

 

A pesca no município de Viseu (PA) tem sido desenvolvida como fonte de renda e 

subsistência familiar, realidade essa que não difere da apresentada municípios ou 

comunidades pesqueira do estado. Houve a predominância de homens adultos, com baixo 

grau de instrução escolar e, oriundos do próprio município envolvidos na atividade pesqueira, 

sendo a pesca indicada como a principal fonte de renda.   
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RESUMO  

O presente estudo teve como objetivo registrar o conhecimento ecológico e interações 

operacionais dos pescadores da cidade de Viseu (PA) quanto à ocorrência de tartarugas 

marinhas no litoral paraense, identificar os tipos de interações das tartarugas e a ocorrência de 

capturas acidentais na pesca. Para isso foram realizadas 20 entrevistas semiestruturadas com 

os pescadores do município. Cinco espécies de tartarugas foram observadas pelos pescados: 

tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea) 55,0%, tartaruga-verde (Chelonia mydas) 55,0%, 

tartaruga-de-pente (Eretmochelys imbricata) 40,0%, tartaruga-oliva (Lepidochelys olivacea) 

25,0% e tartaruga-cabeçuda (Caretta caretta) 15,0%, tendo registros de desova para todas as 

espécies, exceto pela tartaruga-oliva. A interação das tartarugas com a atividade de pesca foi 

registrada por 80,0% dos entrevistados, podendo ocorrer a aproximação com as embarcações 

de pesca, aproximação do pescador quando presente na água e capturas acidentais.  Para 

20,0% dos entrevistados as tartarugas prejudicariam a atividade de pesca ao se enrolarem nas 

redes, danificarem os petrechos de pesca e/ou demandarem tempo para sua retirada do 

petrecho de pesca quando capturadas acidentalmente. As capturas têm ocorrido em redes de 

espera, de emalhe, de arrasto e em curral, sendo registrado o consumo de carnes e ovos de 

tartarugas na região. 

 

Palavras-chave: Conhecimento ecológico. Interações Operacionais. Quelônios marinhos.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Na Amazônia, a pesca assume grande importância socioeconômica visto como grande 

fonte de alimentos, tendo um grande número de pessoas envolvidas nessa atividade gerando 

renda para as populações ribeirinhas. A pesca artesanal tem sido desenvolvida por 

comunidades tradicionais que apresentam um conhecimento etnobiológico e etnoecológico, 

relacionados aos recursos aquáticos e terrestres, ao explorarem os ambientes de água doce, 

estuarinos e marinhos (HANAZAKI, 2001).  

A relação entre os pescadores e o ambiente é de grande importância para se conhecer 

melhor o meio, sendo fundamental para a conservação da biodiversidade nos ambientes 

aquáticos. Os pescadores apresentam um conjunto de conhecimentos culturais, vivenciado 

cotidianamente, sobre o comportamento, alimentação, reprodução e ecologia da fauna 

aquática, oferecendo uma rica fonte de informações que podem auxiliar no manejo, na 

conservação e na utilização dos recursos pesqueiros de maneira mais sustentável (LOPES et 

al., 2010).  

Durante a realização da atividade de pesca é muito comum à ocorrência de interações 

operacionais, dado pelo contato direto entre as espécies não-alvo com os petrechos pesqueiros 

(BERVETON, 1985). Muitos animais podem interagem com essa atividade, como sirênios 

(LIMA et al., 2014; FARIAS et al., 2015) e cetáceos (BRITO, 2012; OLIVEIRA et al., 2015) 

e tartarugas marinhas (BRITO et al., 2015; MORAES et al., 2015). Quando ocorrem capturas 

acidentais dessas espécies não-alvo, geralmente se reduz a captura das espécies-alvo, atrasam 

as operações pesqueiras e os petrechos pesqueiros podem ser danificados pelos animais 

capturados. 

As interações de tartarugas marinhas com a atividade de pesca têm ocorrido quando os 

animais se aproximarem e/ou se chocarem as embarcações de pesca ou dos petrechos de 

pesca, podendo ocasionalmente ocorrer capturas acidentais em redes de arrasto, rede de 

espera, espinhel, linha de mão (MORAES et al., 2015), bem como em curral e tarrafa (BRITO 

et al., 2015). 

A percepção dos pescadores quanto à interação das tartarugas marinhas com a 

atividade de pesca geralmente é tida como indiferente, ou seja, os animais não estariam nem 

ajudando e nem prejudicando o desenvolvimento da atividade. No entanto, haveria alguns 

relatos que as tartarugas prejudicariam a pesca quando capturados incidentalmente, pois quase 

sempre danificavam o petrecho de pesca. Além disso, quando capturadas, podem reduzir a 
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captura das espécies-alvo e atrasar as operações pesqueiras, por demandar tempo para a 

retirada do animal do artefato pesqueiro (BRITO et al., 2015; MORAES et al., 2015). 

Considerando os fatores apresentados acima, o presente estudo tem por objetivo 

registrar o conhecimento ecológico dos pescadores sobre as populações de tartarugas 

marinhas no município de Viseu, litoral nordeste do estado do Pará, visando adquirir 

informações sobre os tipos de interações desses animais com a atividade de pesca e as 

ocorrências de capturas acidentais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

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 micro região do salgado e meso 

região do nordeste paraense, distante cerca de 307 km de Belém, capital do estado do Pará 

(Figura 1). O município possui uma população de aproximadamente 56.716 habitantes e uma 

área de 4.915.073 km2 (IBGE, 2010). 

Figura 1 – Localização do município de Viseu no litoral do estado do Pará. 

 
Fonte: Autores (2015). 
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2.2 COLETA E PROCESSAMENTO DOS DADOS  

A coleta dos dados foi realizada através da realização de entrevistas com pessoas que 

desenvolvem ou desenvolveram a pesca no município de Viseu (PA), sede da Colônia de 

Pescadores Z-21. Inicialmente a equipe técnica do Projeto “Nem tudo que cai na rede é peixe” 

entrou em contanto com o presidente da colônia de pescadores do município, informando que 

estaria desenvolvendo um trabalho junto aos pescadores da região, solicitando, portanto, a 

anuência da colônia quanto a realização do presente estudo. Como a colônia se encontra 

dentro da ResEx Marinha Gurupi-Piriá, para a coleta de dados foi solicitada a autorização 

para atividades com finalidade científica dentro de Unidades de Conservação Federais junto 

ao Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade – SISBIO / ICMBio, autorização 

concedida pelo Número: 50651-1/2015. 

O tipo de entrevista utilizada foi 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 o conhecimento ecológico 

dos entrevistados quanto a ocorrência tartarugas marinhas na região, descrição e identificação 

dos animais através de imagens, número de animais observados, período de ocorrência de 

desovas, interação com a pesca, captura incidental e destino das capturas. As perguntas 

contidas nas entrevistas foram formuladas de acordo com os objetivos do estudo, em 

conformidade com os dados levantados na literatura (BAHIA; BONDIOLI, 2010; 

STEIGLEDE, 2011; BRITO et al., 2015). Depois de coletados, os dados foram sistematizados 

em planilha no programa Microsoft Office Excel 2010 para análises quantitativas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A observação de tartarugas marinhas foi confirmada por todos os pescadores 

entrevistados, os quais 55,0% classificaram-nas como peixes e apenas 20,0% com répteis 

aquáticos. Dessa forma, a minoria dos pescadores apresentou conhecimento sobre 

classificação biológica desses animais. O mesmo foi registrado por Moraes et al. (2015), onde 

apenas 25,0% dos pescadores da Ilha de Colares (PA) afirmaram que as tartarugas seriam 

répteis. Pescadores de São João de Pirabas (PA) também, em sua maioria, não souberam 

definir corretamente a classificação biológica das tartarugas como sendo répteis (90,0%) 

(BRITO et al., 2015). A classificação desses animais como peixes por parte dos pescadores 

pode estar associada ao seu hábito aquático, devido às tartarugas somente saírem da água 

durante a desova das fêmeas. 

Para 75,0% dos pescadores haveria mais de um tipo de tartaruga na região, variando 

de uma (20,0%), duas (75,0%) a três espécies (5,0%), conforme os relatos dos pescadores.  

Para Moraes et al. (2015) 60,0% dos pescadores entrevistados em Colares (PA) haveria mais 

de um tipo de tartaruga na região, variando também de uma a três espécies. Para os 

pescadores de São João de Pirabas (PA) variou de apenas uma (18,0%) até cinco espécies 

(4,0%), sendo que a maioria deles identificou duas (40,0%) e três espécies (34,0%), e para 

4,0% havia quatro espécies (BRITO et al., 2015) no litoral paraense. 

A percepção quanto ao número de espécies registradas na região pode estar 

relacionada à ocorrência e distribuição delas ao longo do litoral do estado, bem como a fatores 

que possam estar relacionados às interações das tartarugas marinhas com o pescador e/ou 

atividade de pesca, conforme também observado por Brito et al. (2015) e Moraes et al. (2015). 

As espécies mais comuns foram a tartaruga-verde (Chelonia mydas, Linnaeus, 1758) 

(55,0%), tartaruga-de-couro (Dermochelys coriacea, Vandelli, 1761) (55,0%) e tartaruga-de-

pente (Eretmochelys imbricata, Linnaeus 1766) (40,0%), sendo menos frequente a tartaruga-

oliva (Lepidochelys olivacea, Eschscholtz 1829) (25,0%) e tartaruga-cabeçuda (Caretta 

caretta, Linnaeus, 1758) (15,0%). Essa informação corrobora aquelas registradas por 

Figueiredo et al. (2008), Abrantes (2011) e Brito et al. (2015), os quais identificaram a 

presença das cinco espécies na região, demonstrando a importância desse litoral para a 

conservação desses animais. 

Os pescadores identificaram as espécies de tartarugas por diferentes nomes populares, 

devido à grande variação de nomes fornecidos pelos pescadores às diferentes espécies e por 

vezes a similaridade nos nomes, a descrição de suas características, bem sua identificação 
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através de registros fotográficos mostrou-se uma ferramenta de extrema importância para a 

precisa identificação das espécies estudadas e sua confirmação para a região. 

Das cinco espécies com ocorrência na área de estudo, quatro delas têm apresentado 

desova na região, conforme afirmado por 75,0% dos pescadores. As espécies tartaruga-verde 

(57,1%), tartaruga-de-couro (28,6%), tartaruga-de-pente (14,3%) e tartaruga-cabeçuda 

(14,3%) tem apresentado desovas em praias como a Jabutititua, Apéu, Jatium, Gurupí, Porco, 

Lombo Branco no município de Viseu (PA), como também na Praia da Sardinha e Praia do 

Porco, no litoral do estado do Maranhão. Os entrevistados afirmam que as desovas ocorrem 

principalmente no período mais chuvoso (60,0%). 

Pescadores do município de Colares (PA) também registraram desovas dessas espécies 

em praias do município, como também registro de desovas na Praia de Maguari (Ilha do 

Marajó, PA), ocorrendo principalmente durante o período menos chuvoso da região 

Amazônica, época em que a salinidade da água tende a aumentar, favorecendo a permanência 

desses animais na região (MORAES et al., 2015). Pescadores de São João de Pirabas (PA) 

também confirmaram a ocorrência de desovas para as tartarugas verde, de couro e de pente no 

litoral do estado (BRITO et al., 2015). 

No estado há o registro de eclosão de filhotes de Lepidochelys olivacea (Araujo et al., 

2010) e de Dermochelys coriacea (ORM, 2004) na praia do Atalaia, município de Salinópolis 

(PA) e de Eretmochelys imbricata na praia da Romana, município de Curuçá (PA) 

(ABRANTES, 2011). Na Ilha de Algodoal/Maiandeua, município de Maracanã (PA) também 

houve registro de ninhos de tartarugas marinhas (BARBOSA et al., 2011). Dados levantados 

na literatura indicam um registro histórico de área reprodutiva de Chelonia mydas na Ilha do 

Marajó (PA) (GOELDI, 1906). 

A interação de tartarugas com a atividade de pesca foi registrada por 80,0% dos 

entrevistados, podendo ocorrer a aproximação com as embarcações de pesca (31,3%), 

aproximação do pescador quando presente na água (6,3%) e capturas acidentais (87,5%). O 

mesmo foi registrado por Moraes et al. (2015) para o município de Colares (PA) onde 75,0% 

dos pescadores entrevistados informaram a interação de tartarugas com a atividade de pesca 

sendo comum a ocorrência de aproximação e/ou choque com as embarcações de pesca, 

aproximação dos petrechos ou capturas acidentais neles. 

Para 80,0% dos pescadores a relação das tartarugas frente a atividade de pesca seria 

indiferente, as mesmas não estariam beneficiando e nem prejudicando tal atividade. No 

entanto, para 20,0% dos entrevistados as tartarugas prejudicariam a atividade de pesca ao se 
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enrolarem nas redes, danificarem os petrechos de pesca e/ou demandarem tempo para sua 

retirada do artefato de pesca, quando capturadas acidentalmente.  Brito et al. (2015) registrou 

que apenas 8,0% dos pescadores entrevistados em São João de Pirabas (PA) informaram que 

as tartarugas poderiam prejudicar a pescaria quando capturadas incidentalmente, pois quase 

sempre danificavam o petrecho pesqueiro. Além disso, quando capturadas, podem reduzir a 

captura das espécies-alvo e atrasar as operações pesqueiras, por demandar tempo para a 

retirada do animal do artefato pesqueiro. 

A ocorrência de capturas acidentais em Viseu foi registrada por 16 entrevistados, 

ocorrendo em rede de espera (62,4%), rede de emalhe (6,3%) rede de arrasto (6,3%) e curral 

(25,0%), com capturas de Chelonia mydas (43,8%), Eretmochelys imbricata (31,3%), Caretta 

caretta (18,8%),  Dermochelys coriacea (6,3%) e Lepidochelys olivacea (6,3%). A maioria 

dos pescadores afirmou soltar as tartarugas encontradas nos petrechos de pesca, estando elas 

vivas ou mortas (56,3%); outros entrevistados afirmaram soltar as tartarugas apenas quando 

encontradas vivas, mas quando encontradas mortas geralmente as consumiam (37,5%); um 

único pescador afirmou consumir as tartarugas capturadas, elas estando vivas ou mortas 

(6,3%). 

A ocorrência de capturas acidentais em Colares (PA) foi registrada por 58,3% dos 

pescadores, ocorrendo em redes de arrasto (n=4), rede de espera (n=2), espinhel (n=1), linha 

de mão (n=1), com capturas de Chelonia mydas e Dermochelys coriacea em 71,4% e 28,6% 

dos casos, respectivamente (MORAES et al., 2015). 

Chelonia mydas foi a espécie mais capturada entre os pescadores de São João de 

Pirabas (56,0%), com capturas ocorrendo em redes de emalhe (75,0%), espinheis (14,29%), 

currais (3,57%), linha de mão (3,57%) e tarrafa (3,57%) (BRITO et al., 2015). Abrantes 

(2011), ao realizar o monitoramento de capturas incidentais de tartarugas no município de 

Curuçá (PA), identificou esta espécie como sendo a de maior índice de captura, sendo 55,88% 

das capturas ocorridas em redes estacadas (fixas) e 44,12% em currais. A captura da espécie 

em currais de pesca no município de Marapanim (PA) também tem sido noticiada pela mídia 

(DIÁRIO DO PARÁ, 2010; 2013). 

Os entrevistados ainda relataram ter coletado ovos de tartarugas (40,0%), atividade 

essa que deixou de ser feito por muitos deles, a coleta em sua maioria era feita apenas para o 

consumo. Um pescador afirmou ter capturado intencionalmente tartarugas marinhas na região. 

A maioria dos pescadores de São João de Pirabas (PA) afirmou soltar as tartarugas 

capturadas acidentalmente (94,74%) e apenas 5,26% deles (n = 2) afirmaram consumí-las. 
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Sendo também registrada em São João de Pirabas (PA) a caça de tartarugas na região e a 

coleta de seus ovos (Brito et al., 2015).  A exploração de quelônios marinhos na Amazônia 

data desde século XVIII, quando o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira relatou capturas 

das espécies Chelonia mydas e Eretmochelys imbricata na região (FERREIRA, 1972). 

As tartarugas marinhas estão protegidas por intermédio da Lei Federal de Proteção à 

Fauna No. 5.197/1967, bem como pela Lei Federal de Crimes Ambientais No. 9.605/1998, 

sendo crime o molestamento e a captura intencional e comercialização de animais silvestres 

ou partes deles em território nacional. A Portaria da Superintendência do Desenvolvimento da 

Pesca N-005/1986 proíbe a captura de quaisquer espécies de tartaruga marinha, sendo 

proibido molestá-las, bem como a coleta de seus ovos. Como forma de concretizar esforços 

pela conservação das tartarugas foi publicada a Portaria No. 135/2010 que aprova o Plano de 

Ação Nacional para a Conservação das Tartarugas Marinhas, instituindo o Grupo Estratégico 

para conservação e manejo das tartarugas em território nacional (ICMBIO, 2011). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os pescadores de Viseu (PA) comumente observam no litoral paraense as cinco 

espécies de tartarugas marinhas com ocorrência no litoral brasileiro. O conhecimento a 

respeito das interações entre a pesca e esses animais pode contribuir para o aperfeiçoamento 

das artes de pesca, de modo a reduzir as capturas acidentais nos petrechos pesqueiros e 

maximizar e otimizar o desenvolvimento dessa atividade na região, bem como contribuir para 

conservação desses animais. 
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RESUMO 

 

A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social. Contudo, comporta-se, como grande geradora de 

impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, pela modificação da 

paisagem ou pela geração de resíduos. Desta forma, com o propósito de aproveitar estes 

materiais pós uso, torna-se importante oferecer uma destinação adequada com ações 

permanentes, que visem à sua diminuição diretamente na fonte. Assim, o escopo deste 

trabalho é fazer referência, ao diagnóstico de gerenciamento e destinação final dos Resíduos 

da Construção Civil (RCC), do setor público e privado, bem como, mostrar os subsídios da 

adequação e dos padrões de acordo com os trâmites das cláusulas (Conama n° 307/2002) e 

compreender a situação atual da área urbana da cidade de Bragança-Pará, de acordo com o 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos da referida cidade. A metodologia utilizada é a 

exploratória descritiva e qualitativa, a partir de pesquisa bibliográfica, documental, visitações 

nas Secretarias Municipais e nas obras acometidas neste estudo. Dos resultados obtidos com a 

aplicação dos métodos da pesquisa abordada, é notável que as construtoras civis em questão, 

não buscam padrões de qualidade, que garanta aos seus clientes obras limpas, com artifício 

sustentável e custos otimizados. Nesse contorno, pode-se examinar, que é evidente o incorreto 

gerenciamento dos RCC no município, sendo necessária a implantação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS), assim como, seu ajuste aos padrões 

estabelecidos pelo CONAMA.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Construção Civil. Gerenciamento de Resíduos.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A construção civil, é reconhecida hoje, como grande geradora de resíduos. No Brasil, 

boa parcela dos processos construtivos é essencialmente manual e cuja execução se dá no 

canteiro de obras de construção e demolição, além de, potencialmente degradadores do meio 

ambiente, ocasionam problemas logísticos e prejuízos financeiros (NAGALLI, 2014). No 

Brasil, segundo a Resolução 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

define os resíduos de construção civil: 

Os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de 

construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais 

como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, 

colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 

asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de 

entulhos de obras, caliças ou metralha (CONAMA, 2002). 

Conforme a Resolução CONAMA Nº. 307, de 05 de Julho de 2002, art. 4º § 1º – Os 

resíduos da construção civil não poderão ser dispostos em aterros de resíduos domiciliares, 

áreas de “bota-fora”, em encostas, corpos d’água, lotes vagos e em áreas protegidas por Lei, 

obedecidos os prazos definidos nesta Resolução:  

Art. 6º - Deverão constar no Plano de Gerenciamento dos Resíduos da Construção 

Civil: Inciso II – O cadastramento de áreas, públicas ou privadas, aptas para o 

recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em 

conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação 

posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento; 

Inciso IV – A proibição da disposição dos resíduos da construção em áreas não 

licenciadas (CONAMA, p. 03, 2002). 

E ainda, conforme artigo 3º esta Resolução cita os tipos de resíduos que devem ou não 

ser armazenados neste tipo de aterro, segundo as diretrizes, critérios e procedimentos para a 

gestão dos resíduos da construção civil. 

Na maioria dos municípios brasileiros, há diversas modalidades de resíduos dispostos 

e despejados que colaboram para a poluição do solo e paisagens – os quais ocasionam 

inúmeros riscos, e são jogados ao longo de: corpos d’água, lixões clandestinos e terrenos 

baldios, gerando efeitos negativos como enchentes nas vias marginais, atraindo animais 

vetores de doenças, contaminação e degradação de áreas urbanas, entre outros problemas, 

comprometendo assim, a qualidade de vida da população e do meio ambiente. 

Complementarmente, Pinto (1992), inclui que, uma quantidade de resíduos foi gerada 

nos últimos anos nas áreas urbanizadas, quer por demolições em processo de renovação 
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urbana ou por novas edificações, em razão do desperdício de materiais em consequência da 

característica arquitetônica da construção.  

Segundo a sua natureza, Pinto (2005) aponta a situação de deposição dos resíduos nas 

cidades, o poder público municipal atua, frequentemente, com medidas paliativas, realizando 

serviços de coleta e arca com os custos do transporte e disposição final. O autor coloca 

também, que tal prática, contudo, não soluciona definitivamente o problema de limpeza 

urbana, por não alcançar a remoção da totalidade dos resíduos, ao contrário, incentiva à 

continuidade da disposição irregular nos locais atendidos pela limpeza pública da 

administração municipal. 

Porém, antigamente o aproveitamento de resíduos não possuía o viés ambiental que se 

observa na atual sociedade, embora mais consciente com relação a alguns aspectos de 

consumo, continua a compelir por grupos econômicos na busca de atividades lucrativas. Por 

outro lado, surgem iniciativas que propõem minimizar a geração dos resíduos, melhorar seu 

uso e transporte, tratamento adequado, reciclar na crescente demanda por construções 

sustentáveis.  

Contudo, nos últimos anos, o interesse por políticas públicas voltadas para as questões 

ambientais, que inferem diretamente nos resíduos gerados pelo setor referido, tem sido objeto 

de discussão/reflexão das temáticas ambientais. Uma vez que, desperdiçar materiais, seja na 

forma de resíduo (mais comumente denominado “entulho de construção”), seja sob outra 

natureza, significa desperdiçar recursos naturais, o que coloca a indústria da construção civil 

no centro das discussões na busca pelo desenvolvimento sustentável nas suas diversas 

dimensões (SOUZA et al., 2004). 

Conforme essa abordagem, é necessário dizer que isso ganhou destaque no cenário 

nacional, especialmente pela aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), em 

2010, que regulamentou o setor, impondo diversas obrigações aos governantes e às 

corporações, buscando sempre a qualidade produtiva, da segurança ambiental em todas as 

obras. 

Por conseguinte, ao observar Bragança, é fácil notar fatores preponderantes que não 

comportam o potencial da gestão ambiental municipal nas atividades de construções civis 

para que os agentes busquem o uso de tecnologias que eliminem ou reduzam ao máximo os 

danos ao meio ambiente em sua totalidade. Do mesmo modo, é ausente a realização de 

projetos e estudos que visem o uso das matérias-primas não gerenciados pelas empresas e 
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órgãos públicos em busca de opções para um menor desperdício de insumos nas reduções 

gerados nos empreendimentos construtivos.  

Portanto, se houver um gerenciamento de resíduos sólidos urbanos que tenham 

acondicionamento, transporte e o devido tratamento, poderá vir a gerar uma série de 

vantagens e a evidência de uma delas é o beneficiamento da própria cidade através do uso de 

materiais agregados em pavimentação e outros na redução de perdas, que é uma maneira 

ecologicamente correta e inteligente que se faz cada vez mais necessária, diante da escassez 

de áreas para a disposição de resíduos nos centros urbanos. 

Frente ao exposto, o referente trabalho teve o intuito de averiguar o destino final de 

resíduos de construção e demolição causados no processo de materiais pós uso nos canteiros 

de obras, conforme as regras da legislação CONAMA n° 307 de 2002, perpassando por 

conhecimentos ambientais e com o propósito de desenvolver através da pesquisa o tema em 

questão.  

Diante deste contexto, no âmbito geral, mostrar o gerenciamento na destinação final 

dos Resíduos nos canteiros de obras públicas e privadas da Construção Civil nas adequações e 

padrões designado pela legislação CONAMA N° 307/02, na cidade de Bragança Pará. 

Especificamente objetivou-se: a) expor a situação das obras públicas e privadas no município 

quanto ao gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil (RCC); b) apresentar dados 

qualitativos referente aos RCC e c) caracterizar a destinação final dos resíduos e a atualização 

nas técnicas de gerenciamento conforme a legislação pertinente CONAMA 307.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Em consonância com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), 

Bragança localiza-se na Mesorregião do Nordeste Paraense, conhecida como Microrregião 

Bragantina, dispondo aproximadamente 225 km da capital Belém, estimada com uma 

população em torno de 113.227 habitantes e uma área territorial de 2.091 km². Por estar 

situada à margem esquerda do rio Caeté, é conhecida como “A Pérola do Caeté”.  

Nos dizeres de Santos (1980), Bragança por se tratar de uma cidade histórica, passou 

por transformações acentuadas com tendência a remodelação do espaço urbano, assim, possui 

em seu processo de produção especificidades que a identificam e marcam a sua configuração, 

com elementos característicos de vários períodos, são rugosidades espaciais que atravessam 

gerações e correspondem a identidade de parte representativa da população. 
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Inicialmente a principal fonte de apoio no desenvolvimento deste estudo fundamentou-

se, acerca de subsídios da apreciação de pesquisas bibliográficas, cometidas nos meios de 

comunicação, livros, artigos científicos e consultas a sites de empresas e associações 

relacionadas a todo o material com analogia aos resíduos da construção civil. 

O método aplicado na pesquisa usou elementos investigativos e descritivos, 

utilizando-se da informação nas dinâmicas das obras em construção, tanto pública quanto 

privada (médio e grande porte), a fim, de diagnosticar a responsabilidade da coleta de 

resíduos da construção civil, conforme o gerenciamento explicitado no Plano Municipal na 

atual destinação final dos mesmos.  

Nestas expectativas, o referido estudo deu-se-: 1) na verificação através de visitações 

as secretarias como: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA; Conselho Regional 

de Engenharia de Agronomia do Pará – CREA-PA; Secretaria de Planejamento – SEPLAN; 

Secretaria Municipal de Educação – SEMED; Secretaria Municipal de Saúde de Bragança – 

SEMUSB, responsáveis pelas informações quanto as obras de médio e grande porte com o 

intuito de coletar dados da realidade do gerenciamento na construção civil pública e privada; 

2) a captação de imagens visando, expor as causas provenientes que suscitam dos resíduos 

sólidos no meio ambiente, na ausência das diretrizes das normas judiciais vigente. 

Por fim, depois de realizado todo o levantamento bibliográfico, a coleta de todos os 

dados qualitativos e a captação de imagens pertinentes ao assunto, a junção dos mesmos 

resultou na avaliação das destinações finais dos RCC nas obras relacionadas no município em 

questão, através deste artigo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com o Código de Postura vinculada na Lei Nº 2.668/88, de 06 de Junho de 

1988, que institui normas sobre a política administrativa no município de Bragança-PA, exibe 

no Capítulo II, Seção 1ª, Art. 4º que trata da Higiene Pública e Proteção Ambiental, como 

dever da Prefeitura Municipal de Bragança zelar pela higiene pública em todo o território do 

Município, de acordo com as disposições deste Código e as normas estabelecidas pelo Estado 

e pela União. 

Do mesmo modo, uma reforma de construção e demolição necessita de uma extrema 

fiscalização, pois, conforme o Capítulo II, Art. 7° da Lei N° 4.180/2012, estabelece diretrizes 

para a implantação da Política Municipal de Resíduos Sólidos e para a elaboração do Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, afirma, compete ao Poder Público 
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Municipal, ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA – elaborar seu 

Plano Municipal de Resíduos Sólidos, doravante denominado Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, que deverá conter o conteúdo mínimo previsto no 

artigo 19 da Lei Federal n° 12.305 de 02 de agosto de 2010. 

Conforme os critérios das normas exigidas para o destino final dos materiais pós uso, 

fora realizada a coleta de dados em campo e foram encontrados os seguintes resultados: 

Encontra-se obras públicas federais, estaduais e municipais de grande porte operando 

no munícipio (Universidade Federal do Pará – UFPA, Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Pará – IFPA, Unidades – UPA, Mercado Municipal de Peixe e Carne, Porto, 

Unidade Básica de Saúde - UBS, Hospital Santo Antônio Maria Zacarias e a Escola Senhor 

Mâncio), assim como, é notável as arquiteturas de médio porte de ordem privada (Lojas, 

Pontos Comerciais, Igrejas, Academias, Farmácias, Habitações, Lanchonetes e Hotéis), 

realidade análoga a outras regiões, normalmente observados como grandes causadores de 

resíduos de reforma nas obras de construções civis, fato este, que sempre são descartados de 

maneira inadequada, estes ilustrados nas Figuras 01 e 02.  

 

Figura 1 - Mercado Municipal de Peixe em Bragança-PA.  

 

Fonte: Autores (2015). 
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Figura 2 – Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia do Pará – Campus Bragança. 

 

Fonte: Autores (2015). 

Porém, a questão do gerenciamento de resíduos está intimamente associada ao 

problema do desperdício de materiais e mão-de-obra na execução dos empreendimentos. A 

apreensão expressa, inclusive na Resolução CONAMA nº 307, com a não-geração dos 

resíduos deve estar presente na implantação e consolidação do programa de gestão de 

resíduos. 

 Diante da realidade, averiguaram-se que nos diversos setores visitados, cada categoria 

é responsável pela administração das obras de sua organização. Contanto, é unânime afirmar 

que não há inserção do Plano de Gestão no gerenciamento e na fiscalização pelo poder 

municipal, ou seja, não acatam as cláusulas dispostas no CONAMA n° 307, adequado aos 

agentes civis para serem trabalhados com os resíduos da construção civil. Nesse desafio, 

confirma-se a busca do direcionamento final nas obras como um todo sob os itens: 

a) A problemática do direcionamento inadequado dos resíduos pós consumo, dar-se por 

razão dos responsáveis das obras não possuírem os recursos humanos e materiais necessários 

destacando-se: o treinamento dos trabalhadores no adequado manejo dos detritos; a 

implantação de controles administrativos, formas, locais e identificação do acondicionamento; 

correta sinalização e disponibilização de coletores (baias sinalizadas, bombonas, sacos 

plásticos ou de ráfia) e transporte interno e externo (caçambas estacionárias de preferência 

para a segregação de alvenaria e concreto, carrinho de mão, talhas, giricas, elevadores de 

carga, gruas, baldes, latas, varrição), assim sendo, responsabilizam unicamente a prefeitura 

pela inexistência das soluções mencionadas. 
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b) Em relação à prefeitura, o direcionamento dos entulhos é realizado basicamente no 

lixão com o intuito de facilitar esse destino, mas comprovou-se no Mercado Municipal de 

Peixe, resíduos rejeitados nas calçadas públicas, com trinta (30) dias sem o recolhimento 

correto, como é visível nas Figura 01 e 02; dessa maneira dificulta a acessibilidade da 

população Bragantina no centro comercial. Na ótica da pesquisa, no IFPA alguns materiais 

(sacos de argamassa, cimento, blocos cerâmicos, madeiras) de obras são expostos 

impropriamente na área vegetativa e queimados, enquanto que, os entulhos de demolição são 

reaproveitados pela comunidade para aterros. Tendo em vista o primeiro lugar mencionado, 

os aspectos de materiais pós uso como: Plásticos (sacaria de embalagens, aparas de 

tubulações), Papelão (sacos e caixas de embalagens dos insumos utilizados durante a obra) e 

papéis (escritório); madeiras, pvc’s, Metal (ferro, aço, fiação revestida, arame), serragem; 

recipientes das marmitas utilizadas pelos operários na obra, copos descartáveis, vidros, restos 

de uniforme, botas, panos e trapos sem contaminação por produtos químicos, todos 

misturados e descartados nos vários setores da obra. A escolha das outras obras analisadas, a 

queima de produtos perecíveis apresenta-se como a maneira mais fácil de desvencilhar-se de 

tais materiais, o que acarreta a poluição visual e atmosférica sendo nocivo a humanidade. 

c) De um modo geral, as obras privadas de médio porte, destacam-se por apresentar o 

Licenciamento (Alvará), expedido pela prefeitura, garantida a responsabilidade ao engenheiro 

contratado pela empresa, assim o governo municipal fica isento de gerir a organização dos 

canteiros de obras, ou seja, apenas em casos de denúncias. Para tanto, os atores sociais, 

culpados pela geração dos resquícios nas obras, destinam seus materiais de modo indevido ao 

longo das estradas; nos córregos; nas calçadas; nos bueiros das ruas e em terrenos baldios. 

Tais técnicas não são harmônicas com a PNRS no qual diz que todas as ações devem ter um 

plano municipal integrado para o destino final aos recursos de detritos, por meio do 

gerenciamento ambiental nos canteiros de obras. 

d) No que ordena a Lei CONAMA nº 307 é percebível a ausência do Plano Municipal de 

Resíduos Sólidos na cidade de Bragança, uma vez, que define diretrizes para a gestão 

integrada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção, proteção e recuperação da qualidade do 

meio ambiente, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no município 

mencionado. Para melhor operacionalizar essa proteção ao meio ambiente, são oferecidas 

metodologias na racionalização desses materiais, na busca por processos salutares na questão, 

no caso, o gerenciamento criado pela Lei deferida agregado ao Plano de Gestão Municipal 

para o destino final ambientalmente adequado.  
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4. CONCLUSÕES 

 

A destinação inadequada de resíduos sólidos no meio ambiente pode acarretar 

alterações físicas e químicas intensas no solo, na água e no ar, além da probabilidade de trazer 

lesões a todos os seres vivos e comprometer seriamente as novas gerações. 

Com embasamento no trabalho realizado, pondera-se que o município em questão, tem 

elaborado o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil, ou seja, a 

administração pública e o poder privado, precisam assumir o compromisso em realizar 

parcerias para a implantação dos esquemas de reuso, reutilização e armazenagem adequados a 

este tipo de resíduo, que se fazem tão presentes em nossa realidade local e que ainda não são 

executados de acordo com a legislação pertinente. 

Nos episódios é certo que, os domínios públicos e a sociedade civil (o que, a rigor, só 

vem afeiçoando-se como intuito) não se mobilizam para tomar alternativas necessárias e 

urgentes, de tal modo, que o destino do planeta criará à humanidade sérios enigmas 

relacionados ao meio ambiente, principalmente com a falta de água e a demasia de resíduos 

(entulhos, metralhas, lixo). 

Tão importante quanto os aspectos ambientais, é a destinação e metodologias 

adequadas, o que preconiza a PNRS no aproveitamento ao máximo de cada insumo e a 

minimização ao factível da geração dos resíduos e/ou a reutilização e a reciclagem, reduzindo 

os índices nos esperdícios, cooperando para uma sociedade mais equilibrada e responsável.  

No entanto, foi unânime em constatar que as construtoras civis, públicas e privadas, 

não buscam padrões de qualidade que garanta a sua clientela obras limpas e custos 

otimizados, no qual esse artifício aconteça de maneira sustentável, incorporadas nas 

construtoras através do gerenciamento no Plano Municipal existente. 

Nessa conjuntura, cumpre ao poder público controlar, fiscalizar, impor iniciativas e 

medidas precisas em obras públicas e privadas, no uso desses materiais em suas edificações, 

para permitir uma maior organização no setor. Nesse âmbito, apesar de ser recente a questão 

de resíduos de construção e demolição, é perceptível a necessidade de ser considerada com 

mais seriedade no Munícipio de Bragança, ou seja, pelos setores da construção civil e dos 

agentes envolvidos, além de investimento em pesquisa aplicada especialmente no campo da 

gerência. 
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RESUMO  

 

Este artigo examina alguns aspectos do Consumo na atualidade da sociedade brasileira e suas 

relações e impactos no meio ambiente e que contribuem para a crise ambiental. À luz de 

perspectivas contemporâneas da Psicologia Ambiental e conceituações sociológicas, os 

aspectos teóricos do consumo são relacionados com dados da economia do país, evidenciando 

a influência do consumo na crise, o surgimento e manutenção do consumismo e as 

possibilidades do consumo consciente na economia de mercado. A capacidade do planeta 

Terra de prover nossas necessidades está em declínio devido ao uso excessivo e abusivo de 

recursos, enquanto nossas demandas continuam crescendo e exigindo mais uso desses 

mesmos recursos pelo fenômeno do consumo. O estudo se desenvolveu com base em 

fundamentação teórica com o objetivo de indicar uma proposta de investigação dos aspectos 

da interação pessoa-ambiente nas relações de consumo, em uma noção de vínculo positivo na 

qual esses indivíduos assumem também responsabilidades socioambientais. Conclui-se que à 

medida que o indivíduo se sente parte integrante do ambiente e que tem acesso a maior 

variedade de opções de compra, seu compromisso para o consumo consciente pode aumentar, 

pois sua decisão pode refletir valores de responsabilidade socioambiental. Portanto estudos 

que investiguem essas práticas devem ser incluídos em proposições do comportamento do 

Consumidor, pois ao adquirirem conhecimento sobre consumo consciente, mais 

comportamentos favoráveis podem ser promovidos. 

 

Palavras-chave: Consumo. Crise Ambiental. Sustentabilidade.  
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1. INTRODUÇÃO  
 

 Ainda que os dilemas ambientais estejam em evidência nas últimas décadas, mesmo 

que as palavras “crise ambiental, cambio climático, degradação, sustentabilidade” estejam 

familiares à sociedade e não mais exclusivas aos grupos de ambientalistas, é interessante 

recordar que os impactos das ações humanas no mundo sempre estiveram presentes, desde o 

início da história da humanidade, há pelo menos 30.000 anos.  

 No entanto, o fator preponderante da proporção desse impacto foi o aumento 

considerável das populações ao longo da história. Os fatores mais importantes para destruição 

do ambiente, além da quantidade de pessoas em nosso planeta, são a falta de controles 

internos e externos sobre isso e o consumo excessivo de recursos.  

 Assim, a capacidade do planeta Terra de prover nossas necessidades está em declínio 

devido ao uso excessivo e abusivo de recursos, enquanto nossas demandas continuam 

crescendo e exigindo mais uso desses mesmos recursos pelo fenômeno do consumo. 

 Estaríamos, então, dispostos a repensar o modo que usamos e consumimos esses 

recursos, visto que ainda não descobrimos tantas alternativas para manter a qualidade de vida 

gerando menos impacto sobre nosso planeta? 

 A Psicologia Ambiental, as Ciências Sociais, a Educação Ambiental e tantas outras 

áreas do conhecimento, estão propondo-se dialogar de forma interdisciplinar para refletir 

possibilidades e transformações atuais nas relações humano-ambientais. 

Gilding (2014), em sua obra A Grande Ruptura, questiona por que não estamos 

declarando um estado de emergência e reagindo aos fenômenos da crise ou das crises. Afirma 

que nosso problema não é somente a deterioração ecológica, ou a recessão econômica, a 

dívida ou a desigualdade. O sistema estaria profundamente rachado e além de qualquer 

reforma incremental. Sugere que a resposta pode inclusive ser positiva: quando somos 

confrontados com um problema tão grande que exige que mudemos de maneira profunda, a 

resposta natural seria a negação; afinal, aceitação exige mudança e quem concorda que mudar 

é um processo fácil? 

 

1.1 O ESTUDO DO CONSUMO NAS CIÊNCIAS HUMANAS  

 

“...Mas o mundo da abundância, assim como o da  

escassez, acabou se tornando uma ameaça, pois,  

como veremos, também produz carências”  

Fátima Portilho 
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A presença da sustentabilidade no contexto acadêmico, social e político acentuou a 

necessidade de diálogo entre disciplinas e setores da sociedade voltados para o estudo e 

promoção do cuidado ambiental, fazendo surgir terminologias integradoras dessas 

predisposições, tais como: responsabilidade ambiental (PINHEIRO, 2002), ambientalismo, 

ecologismo, consciência ambiental (CORRALIZA, 2001), conexão ou interdependência com 

o ambiente, entre outras (GURGEL; PINHEIRO, 2011). 

Se parece tão evidente que a problemática ambiental é grave e que já está trazendo 

consequências notáveis para a atualidade - e possivelmente para as gerações futuras - a 

questão é: o que estamos fazendo para alterar a rota? Ou ao menos a intensidade e velocidade 

desses caminhos? 

Encontramo-nos imersos em uma crise civilizatória, uma crise do conhecimento 

(LEFF, 2007). Essa crise no sistema ambiental, percebida entre o final do século XX e início 

do século XXI, nos impede de nos sentir corresponsáveis pelas transformações ambientais e 

talvez por isso as reflexões, ações e reorganizações das práticas humanas não acompanhem a 

velocidade da degradação. Por outro lado, a ciência precisa dar conta desses fenômenos 

embora muitas vezes pareça estar caminhando em passos lentos. 

A história das ciências, como a de todas as ideias humanas, é uma história de sonhos 

irresponsáveis, de teimosias e erros. Porém, a ciência é uma das raras atividades 

humanas, talvez a única, na qual os erros são sistematicamente assinalados e, com o 

tempo, constantemente corrigidos (POPPER apud MORIN,1998, p. 59). 

 

 O debate sobre a questão do consumo é relativamente recente no campo científico. 

Nem mesmo o relatório Limites do Crescimento (1987) o contempla enquanto categoria de 

análise, embora o mencione como consequência do aumento populacional. Durante muito 

tempo o debate ambiental ficou polarizado no aspecto do subdesenvolvimento dos países do 

hemisfério sul, sua superpopulação e a pressão sobre os recursos naturais (PORTILHO, 

2010). 

 

2. METODOLOGIA 

A pesquisa aqui delimitada parte da reflexão e discussão acerca da crise ambiental, 

através do excesso de consumo a fim de promover a investigação sobre esses fenômenos. Para 

tanto foi realizado um pesquisa e levantamento bibliográfico além de acesso a bases de dados 

on-line para verificar as aproximações que há entre os temas em discussão. 

A pesquisa bibliográfica fornece conhecimento de diferentes contribuições cientificas 

sobre o assunto ou fenômeno. Pode ser realizada nos acervos de bibliotecas, universidades, 
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bibliotecas virtuais e centros de pesquisa. Posteriormente será necessária a realização de 

trabalho de campo, que “contribui para a focalização das questões e a identificação de 

informantes e outras fontes de dados” (OLIVEIRA, 1997, p. 26). 

Com o aporte teórico dessa pesquisa e baseado posteriormente na pesquisa 

participante e suas técnicas buscaremos identificar perfis psicossociais ligados aos tipos de 

consumo para a proposição de práticas da Educação Ambiental relativas a esses 

comportamentos. 

 Nesse momento farar-se-á uma análise de dados bibliográficos, contribuindo para a 

construção de conhecimento como as pessoas realizam suas escolhas de consumo, 

estabelecendo interações ecológicas que existem entre pessoa-pessoa, pessoa-bens, pessoa-

ambiente. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A questão central que se tem clareza hoje é que o impacto ambiental não está mais 

ligado apenas ao aumento da população e sim ao aumento do próprio consumo, que se 

reinventa e reorganiza para ser cada vez mais parte da vida da sociedade e transformar-se em 

uma constante para o maior número de pessoas que lhe tenham acesso. Países com uma 

diminuição da taxa de crescimento populacional são os líderes na esfera na compra de bens de 

consumo. Um exemplo disso é a relação entre o American way of Life e o aumento do 

consumo nos Estados Unidos. 

Porém, a iniquidade na distribuição, acesso e gestão dos recursos naturais do 

planeta, os valores da sociedade moderna e os estilos de vida e padrões de consumo 

desiguais permaneceram distantes da problemática ecológica, pelo menos dentro do 

discurso hegemônico. (PORTILHO, 2010, p. 48) 

 O estudo do consumo como uma expressão proeminente da agressão ao meio ambiente 

deve ser encarado como uma categoria de analise e não apenas como uma expressão crítica da 

sociedade. Ou seja, se as Ciências Sociais até agora negligenciaram a esfera do consumo em 

suas análises isto deve ser mudado para que não se perca este lócus de análise (Ibdem).   

 No Brasil, o crescente desenvolvimento da economia a partir de 2004 (veja Figura 1), 

gerou notáveis mudanças em relação ao padrão de consumo da população e possivelmente no 

estilo de vida das pessoas.   
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Figura 1 – Taxa de Crescimento do PIB - Brasil 

 
Fonte: IBGE (2012). 

 

 Na sociedade moderna, a pessoa bem-sucedida é aquela que possui uma gama de bens 

materiais tais como carro, casa, tecnologia, eletrodomésticos e acesso a bens e serviços de 

primeira linha. Valores do ter e do aparentar expõem suas conquistas nos espaços sociais e 

nas redes sociais, traduzindo-se no consumo sem limites ou mesmo no consumismo. 

 Mas com a mesma intensidade que o consumo aumentou, ele permitiu também um 

maior poder de escolhas de consumidores mais conscientes. Algumas pesquisas apontam que 

ele tem se mostrado cada vez mais preocupado com a aquisição e o uso de produtos e serviços 

considerados sustentáveis socioambientalmente. Em 2007, por exemplo, um terço dos 

consumidores considera a responsabilidade socioambiental das empresas na hora de escolher 

de quem vai comprar (INSTITUTO AKATU, 2009). Dentre os diversos aspectos ambientais 

considerados pelo consumidor, destacam-se: a poluição (durante o processo produtivo), o 

consumo ou a disposição final, a sustentabilidade das matérias-primas e a ética social.  

 O aumento de categorias de produtos certificados pelo Procel6, por exemplo, indica 

esses fatores discutidos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Criado pelo Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, o Selo Procel tem como finalidade ser 

uma ferramenta simples e eficaz que permite ao consumidor conhecer, entre os equipamentos e eletrodomésticos 

à disposição no mercado, os mais eficientes e que consomem menos energia. (www.procelinfo.com.br) 
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Figura 2 – Quantidade de categorias certificadas com o selo Procel. 

 
Fonte: Eletrobrás (2010). 

Nesse contexto, o consumidor manifesta o interesse em obter cada vez mais 

informações sobre os produtos oferecidos, seu processo de fabricação, a utilização das 

matérias-primas e a destinação final.  

A investigação desses fenômenos e processos entre o homem, o consumo e o 

ambiente, podem ser investigados a partir da Psicologia Ambiental. De acordo com 

Wiesenfeld (2005, p. 54) enquanto disciplina a Psicologia Ambiental, “estuda as transações 

entre as pessoas e seus entornos, com vistas a promover uma relação harmônica entre ambos, 

que redunde no bem-estar humano e na sustentabilidade ambiental”. Essas novas dimensões 

da inter-ação pessoa e ambiente consideram e incluem as dimensões espaciais e temporais à 

própria percepção ambiental, caracterizada como um fenômeno psicossocial, em que 

processos cognitivos e afetivos estão implicados na representação do ambiente na esfera 

individual e coletiva. 

Ao falarmos de Consumo e Amazônia, por exemplo, talvez se associe os termos 

abundância, excesso, a não-escassez. Sabe-se que a Floresta Amazônica é abundante em 

vários recursos e assim funciona como um grande reator para o equilíbrio da estabilidade 

ambiental do planeta, tornando-se então indispensável discutir o consumo e seu impacto na 

região amazônica.  

 

4. CONCLUSÕES  

 

 A investigação do consumo consciente passa pelo entendimento dos valores do 

indivíduo, que podem gerar ou não alguns comportamentos considerados mais sustentáveis do 

que outros, nas áreas do consumo das energias não renováveis e aquisição de bens de 

consumo duráveis e semiduráveis como as tecnologias, os produtos têxtis, os 

eletrodomésticos ou os cosméticos. 
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Também o estilo de vida está envolvido nas escolhas de consumo, definido como um 

conjunto de ações cotidianas que reflete as atitudes e valores das pessoas. Esses hábitos e 

ações conscientes estão associados à percepção de qualidade de vida que o indivíduo traz 

consigo.  

“Os componentes do estilo de vida podem mudar ao longo dos anos, mas isso só 

acontece se a pessoa de forma consciente enxerga algum valor em algum 

componente que deva incluir ou excluir, além de perceber-se como capaz de realizar 

as mudanças pretendidas” (SALLIS; OWEN,1999). 

 Eis um enorme dilema para os diversos campos do conhecimento, como a Economia, 

Psicologia, Sociologia ou a Educação Ambiental e para as múltiplas dimensões da Sociedade: 

descobrir possibilidades e transformações individuais e coletivas, privadas e sociais, locais e 

globais. Baseado nisso verifica-se a relevância de se estudar como as ações de Educação 

Ambiental podem influenciar na relação pessoa-ambiente, uma vez que ambiente e pessoa, 

são agentes transformadores de si mesmo e do outro. Esses fatores enquanto objetos da 

Psicologia Ambiental (WIESENFELD, 2005) podem ser organizados em duas abordagens 

(CORRAL-VERDUGO, 2001), a primeira enfatiza os efeitos ambientais sobre o 

comportamento, que envolvem a percepção ambiental, preferencias ambientais e na segunda 

tem os estudos relativos ao como e porque o comportamento humano, afeta o ambiente, as 

quais estariam voltadas à preservação e comportamento sustentável. 

 A dimensão cultural da sustentabilidade pode transformar nossa realidade econômica, 

política e social. Somos construídos e construímos os valores, as formas de viver, de tomar 

decisões sobre a vida e de como nos relacionamos com as demais vidas e lugares. Há uma 

possibilidade de construir uma economia que satisfaça às necessidades humanas e ao mesmo 

tempo reduza o uso global de recursos? Se vivermos com menos coisas e mais tempo para o 

que realmente importa para cada um, em cada cultura, para cada pessoa, essa distância 

poderia ser minimizada? Talvez aí esteja a infinitude do mundo, que é o único que temos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo relatar a experiência do estado do Amapá em relação ao 

processo de descentralização da gestão ambiental, realizar uma análise da sua implementação, 

relatando como se deu esse processo desde a criação do órgão ambiental estadual até os dias 

atuais. Busca fazer um link entre a necessidade de avanço através do ente município e a 

capacidade institucional, técnica e de diálogo do mesmo com as comunidades locais, já que o 

entendimento de que a descentralização ambiental é um instrumento de transferência da 

autoridade e do poder decisório de instâncias agregadas para unidades espacialmente 

menores, entre as quais os municípios e as comunidades locais. Justifica-se pelos seguintes 

aspectos: pouca existência de estudos em relação a descentralização para o nível municipal no 

estado do Amapá, a consolidação da descentralização da gestão ambiental como política 

pública exige um enfrentamento de importantes desafios; que importância os governos tem 

dado a institucionalização da política e da gestão ambiental descentralizada nos seus 

territórios; entender como vem sendo feita essa gestão na esfera estadual; entender que só a 

base legal não é suficiente para garantir a consolidação da institucionalização da política e da 

gestão ambiental no nível local. O trabalho utilizará a técnica de análise documental através 

de levantamentos bibliográficos e documentais sobre a temática, abrangendo trabalhos, 

papers, livros e relatórios e por fim mostrará a atual situação da descentralização no estado do 

Amapá e a possibilidade que o estado através da SEMA/AP aponta para o fortalecimento da 

gestão ambiental local. 

 

Palavra-chave: Descentralização. Gestão Ambiental. Municípios. 

 

Área de interesse do Simpósio: Gestão Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

  O Estado do Amapá está localizado no estremo Norte do Brasil. Por suas 

características geo-físicas, sociais, políticas e econômicas, faz parte da Amazônia Legal que 

contempla os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 

Tocantins e parte do Maranhão (79% da área do estado). Com uma área de 143.453 km² é 

maior que muitos países do mundo bem como de algumas unidades brasileiras. A exuberância 

com que se apresenta o estado do Amapá com relação aos seus recursos naturais e a 

oportunidade que o processo de descentralização da gestão ambiental traz para que o ente 

município participe desse processo é muito significativo, considerando que o mesmo possui 

16 municípios.  

No estado do Amapá a busca da efetivação e consolidação da descentralização da 

gestão ambiental torna-se ainda mais importante em função do estado possuir cerca de 72% 

de sua área territorial comprometida com áreas protegidas (unidades de conservação e terras 

indígenas), distribuídas nos vários municípios e de estar na busca de definir um modelo de 

desenvolvimento que busque integrar as áreas protegidas com os processos de 

desenvolvimento local e com a participação social como elemento integrador desse processo. 

A análise do problema será norteada pelo seguinte questionamento: de que forma se 

desenvolveu a gestão ambiental descentralizada no estado do Amapá?  

 

2. METODOLOGIA 

 

 Para esta pesquisa sobre a experiência da descentralização ambiental do estado do 

Amapá a metodologia empregada é do tipo qualitativa visando possibilitar uma análise crítica 

sobre o desenvolvimento da gestão ambiental descentralizada. 

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

Amapá, órgão da Administração Pública direta, vinculada ao Poder Executivo, que coordena 

o processo de descentralização ambiental do Estado. 

As técnicas a serem utilizadas para se operacionalizar esse método são a pesquisa 

bibliográfica e análise documental, que são aquelas realizadas sobre documentos, 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos, obtidos por meio 

de fontes primárias e secundárias, escritas, a partir das quais se recolhe e codifica os dados 

necessários para a investigação proposta, buscando-se analisar as variáveis relativas aos 

aspectos relativos à: descentralização ambiental, licenciamento de impacto local, municípios. 
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Entre as principais fontes de pesquisa bibliográfica e documental pesquisadas 

destacam-se aquelas de cunho normativo (leis, decretos, resoluções, programas) tanto a nível 

federal, quanto estadual que estabeleceram a base legal para a compreensão do ordenamento 

ambiental da descentralização nas duas esferas de governo. Para tanto, foram realizadas 

consultas aos acervos da Biblioteca da SEMA, do COEMA,  bem como, atas de reunião das 

equipes de trabalho, programas, projetos técnicos, papers, e demais documentos 

administrativos diretamente relacionados ao processo de descentralização ambiental. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 O PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL NO ESTADO 

A constituição federal de 1988 criou o estado do Amapá. A partir de então houve a 

criação da Coordenadoria Estadual de Meio Ambiente – CEMA feita pelo Decreto (E) Nº 

0011 de 12 maio de 1989, posteriormente transformada em 1996 em Secretaria de Estado do 

Meio Ambiente – SEMA através da Lei 0267 com a finalidade de orientar a política de meio 

ambiente no estado do Amapá, foi o marco inicial para a gestão ambiental no estado. A 

descentralização da gestão ambiental entendida como a transferência da autoridade e do poder 

decisório começou a ser feita primeiramente do ente federativo central para o Estado do 

Amapá via CEMA. Inicialmente foi voltada aos aspectos relativos ao licenciamento 

ambiental, a fiscalização e ao monitoramento das atividades e empreendimentos, 

especialmente aos relativos aos projetos de mineração. Aliadas a essa ação deu-se o 

estabelecimento da Constituição Estadual de 91, da Lei Complementar 005\94 – Código 

Ambiental do Estado do Amapá e da Lei 0165\94 que criou o sistema estadual de meio 

ambiente, organização e composição do COEMA e criação do FERMA. 

Portanto a gestão administrativa do meio ambiente com autonomia decisória é bastante 

recente e traz desafios importantes a serem superados, soma-se a esse aspecto que a 

descentralização só se efetivou de fato a partir de 2009 com a implementação dos 02 

instrumentos que nortearam e normatizaram o processo: Programa de Gestão Ambiental 

Municipal do Estado do Amapá – PROGRAM e Resolução COEMA 011/2009 que 

estabeleceu os critérios para o exercício do licenciamento ambiental municipal das atividades 

de impacto local. 
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No plano institucional, os programas de descentralização implementados na Amazônia 

foram desenvolvidos por pressão internacional e nacional, a partir de políticas do Ministério 

do Meio Ambiente - MMA e projetos bilaterais de cooperação internacional com destaque ao 

Projeto de Gestão Ambiental Integrada (PGAI), pertencente ao Subprograma de Política de 

Recursos Naturais (SPRN), do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 

Brasil – PPG77. Ainda no ano de 1995 iniciou-se a implementação, pelo Governo Federal e 

Estadual, destes projetos bilaterais. 

No estado do Amapá, o processo de descentralização da gestão ambiental para o nível 

municipal foi inicialmente emoldurado no modelo da desconcentração das ações como 

elemento indutor a futura descentralização, que foi fortalecido com o advento da execução do 

Sub Programa Sub Programa de Políticas de Recursos Naturais (SPRN)/Programa Piloto para 

Proteção das Florestas Tropicais – PPG-7 implementados pelo Ministério do Meio Ambiente 

– MMA, que fomentou diversas ações, dentre as quais a instalação de 02 bases físicas para 

funcionamento dos escritórios regionais da SEMA, nos municípios de Laranjal do Jari, 

destinado a tender as demandas da região sul do estado (Laranjal do Jari, Vitória do Jari e 

Mazagão) e no município de Oiapoque abrangendo a parte norte do estado (Oiapoque, 

Calçoene e Amapá).  

 Com o encerramento do projeto referendado acima por volta do ano de 2004, a 

descentralização da gestão ambiental sofreu uma paralisia e só voltou a ser retomado no ano 

de 2009, quando a SEMA cria os 02 instrumentos que norteariam e normatizariam a 

continuação do processo: Programa de Gestão Ambiental Municipal do Estado do Amapá – 

PROGRAM e Resolução COEMA 011/2009 que estabeleceu os critérios para o exercício do 

licenciamento ambiental municipal das atividades de impacto local. Os municípios deveriam 

habilitar-se junto a SEMA para a realização de tal procedimento.  

 A experiência do funcionamento dos escritórios regionais aliada ao diagnóstico 

realizado pelo COEMA no ano de 2007 nos 16 municípios do estado, o qual apresentou 

informações a respeito de diversos aspectos relacionados à gestão ambiental municipal tais 

como: estrutura, infraestrutura, corpo técnico, capacitação, atuação do conselho municipal de 

meio ambiente, etc, serviram de base para a criação de outros instrumentos, agora, já com 

                                                           
7 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. 
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foco voltado para a efetiva descentralização da gestão ambiental.  

 A elaboração e implementação do PROGRAM - Programa de Gestão Ambiental 

Municipal do Estado do Amapá em 2009 e a criação e homologação da Resolução COEMA 

Nº 011/2009 – que estabeleceu os critérios para o exercício do licenciamento ambiental 

municipal das atividades de impacto local, aliados a vontade política do gestor, visto que o 

processo de descentralização tornou-se ação de governo foram os elementos norteadores para 

o efetivo início da descentralização da gestão ambiental no Estado do Amapá. 

 No âmbito da descentralização da gestão ambiental, em termos legais, a partir de 14 de 

abril de 2009, os municípios amapaenses para realizarem o licenciamento ambiental das 

atividades de impacto local deveriam cumprir os requisitos jurídicos e técnicos elencados na 

Resolução COEMA n° 011\2009. Em resumo a) ter implantado Fundo Municipal de Meio 

Ambiente; b) ter implantado e em funcionamento Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, com caráter deliberativo, tendo em sua composição, no mínimo, 50% de entidades 

não governamentais; c) possuir nos quadros do órgão municipal do meio ambiente, ou a 

disposição deste órgão, profissionais legalmente habilitados para a realização do 

licenciamento ambiental, emitindo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); d) 

possuir servidores municipais com competência para exercício da fiscalização ambiental; e) 

possuir legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental e as sanções 

administrativas pelo seu descumprimento; f) possuir Plano Diretor de Desenvolvimento 

Urbano, o Município com população superior a 20.000 habitantes, ou Lei de Diretrizes 

Urbanas, o Município com população igual ou inferior a 20.000 habitantes; g) possuir Plano 

Ambiental, aprovado pelo Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CONDEMA, 

de acordo com as características locais e regionais. Baseados no estabelecido no PROGRAM 

e na Resolução COEMA 011/2009, a SEMA nos anos de 2009 e 2010, habilitou os 

municípios de Oiapoque, Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias do Araguari e Laranjal do 

Jari, a realizarem o licenciamento ambiental das atividades de impacto local. 

Quadro 1 - demonstrativo da evolução da descentralização da gestão ambiental no estado do Amapá 

antes da edição da lei complementar 140/11. 

Nº MUNICÍPIO 
Nº DO 

PROCESSO 

RESOLUÇÃO 

COEMA 

DATA  

DA 

PUBLICAÇÃO 

SITUAÇÃO 

ATUAL 

01 
PORTO 

GRANDE 
32.000.0858/09 019/09 

29/12/09 

DOE 4649 

EM 

EXERCICIO 

02 
FERREIRA 

GOMES 
32.000.0859/09 020/09 

29/12/09 

DOE 4649 

EM 

EXERCICIO 
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03 OIAPOQUE 32.000.0371/09 015/09 
09.11.09 

DOE 4617 

EM 

EXERCICIO 

 

04 

 

CUTIAS DO 

ARAGUARI 

 

32.000.0690/09 

 

021/09 

 

29/12/09 

DOE 4649 

 

EM 

REVISAO/ 

 

05 
LARANJAL 

DO JARI 
32.000.0004/10 023/10 

30/04/10 

DOE 4729 

EM 

EXERCICIO 

Fonte: Autores (2014). 

  

A aprovação e edição da Lei Complementar 140 de dezembro de 2011, definiu a 

competência de cada ente da federação para atuar na gestão ambiental. No estado do Amapá 

os municípios não necessitariam mais se habilitar junto a SEMA para a realização do 

licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos que causem ou possam causar 

impacto local e dependeriam apenas que a SEMA via COEMA definissem a tipologia dessas 

atividades ou empreendimentos, o que foi estabelecido pela Resolução COEMA 040/14. No 

ano de 2015, os municípios de Macapá e Calçoene informaram a SEMA que já estariam 

realizando as atividades de gestão ambiental nos seus territórios e pelo menos 02 outros 

municípios (Santana e Pedra Branca do Amapari) se movimentam para implementarem 

internamente todos os requisitos necessários para assumir a condução da gestão ambiental de 

seus territórios. 

 No presente momento o Governo do Estado via SEMA, pretende implementar o 

Programa Estadual de Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal - PEFOGAM, o qual 

tem como objetivo fortalecer a gestão ambiental Municipal através de capacitação dos 

técnicos locais e da instrumentalização do órgão ambiental local, contribuindo para a 

efetivação da gestão ambiental descentralizada e compartilhada.  

 A proposta do Programa Estadual de Fortalecimento da Gestão Ambiental Municipal - 

PEFOGAM, aqui apresentada, visa o fortalecimento dos Munícipios com ação administrativa 

com o ente federativo por meio de apoio técnico, cientifico, administrativo ou financeiro, 

conforme preconiza o artigo 16 da Lei Complementar n°140/2011, por meio de capacitação 

dos técnicos e instrumentalização do órgão ambiental local, elementos necessários à execução 

da politica municipal de meio ambiente, contribuindo para a efetivação da gestão ambiental 
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compartilhada e trabalhar os instrumentos estabelecidos na política nacional, tais como: 

licenciamento, fiscalização, monitoramento, educação ambiental e zoneamento que 

contemplem as atividades e empreendimentos de impacto local.  

 Dessa forma, a proposta está baseada na cooperação e na complementação entre o 

órgão estadual e os municípios envolvidos, a partir do estabelecimento de determinados 

critérios a serem observada a partir da assinatura do termo de adesão e posteriormente do 

termo cooperação técnica, que definirá as regras da parceria entre Estado e Municípios.  

 Considerando que no Estado do Amapá já existem diversos municípios realizando a 

gestão ambiental dos diversos instrumentos estabelecidos na Política Nacional de Meio 

Ambiente – PNMA, conforme mostrado no quadro 1 este programa de fortalecimento da 

gestão ambiental municipal se propõe a apoiar, os municípios na implementação de ações 

relativas a capacitação e instrumentalização do órgão ambiental local.  

 A adesão dos municípios ao PEFOGAM promoverá no nível local, o fortalecimento 

do papel do município como ente federado e, no âmbito de suas competências, na proposição 

e execução da política e da gestão ambiental. 

 O programa também pretende estimular os municípios que ainda não estão envolvidos 

nessa proposta de gestão ambiental descentralizada e envolve-los para que possam criar e/ou 

fortalecer os sistemas municipais de meio ambiente através de capacitação e 

instrumentalização do órgão ambiental local. Para tanto, não basta apenas ter uma estrutura, é 

preciso que os municípios: a) consolidem legislações, b) organizem sistemas de dados 

ambientais e, c) tenham instrumentos de financiamento estável e mecanismos de participação 

e controle social. A descentralização das atividades prevista na Resolução COEMA N° 

040/14, contribuirá para que os municípios assumam seus deveres administrativos, 

decorrentes da competência comum de gerir o meio ambiente, cooperando significativamente 

nas ações do órgão estadual licenciador. 

 O objetivo do programa para o nível nacional é o de promover as bases de estruturação 

dos sistemas municipais de gestão ambiental como parte do fortalecimento do Sistema 

Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), e a nível local fortalecer a capacidade de gestão 

ambiental dos Municípios, possibilitando que os mesmos possam garantir os instrumentos 

necessários para o processo de gestão dos recursos ambientais, dando oportunidade do 

município estabelecer sua própria agenda de prioridades ambientais, oportunizando maiores 

possibilidades de adaptação das políticas e programas ambientais às peculiaridades locais e 
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assegurando melhorias na gestão dos recursos naturais, fortalecendo o Sistema Estadual de 

Meio Ambiente – SIEMA. 

Figura 1 - Mapa da situação atual da gestão descentralizada no estado do Amapá. 

 

Fonte: CGTIA/SEMA (2015). 

 

4. CONCLUSÕES 

Ao tratarmos de gestão ambiental descentralizada no estado do Amapá temos que 

considerar ser o tema bastante recente, pois foi só a partir do ano de 2009 que este processo 

começou a ser implementado de fato, porém podemos classificar como parcial o progresso no 

estado do Amapá, pois dos 16 (dezesseis) municípios do estado Amapá, encontramos na 

atualidade 07 municípios com avanços: 05 com habilitação pelo OEMA com base na 

CONAMA 237/97 (Oiapoque, Porto Grande, Ferreira Gomes, Cutias do Araguari e Laranjal 
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do Jari), 02 pós Lei Complementar 140/2011(Macapá e Calçoene) correspondendo a um 

percentual em torno de 43% de municípios trabalhando a gestão ambiental. 

Entretanto os municípios devem compreender que buscar a gestão plena dos diversos 

instrumentos previstos na política ambiental deve transpor o licenciamento ambiental, pois a 

efetivação de instrumentos como fiscalização; gestão das unidades de conservação; educação 

ambiental, monitoramento entre outros estariam garantindo os instrumentos necessários para o 

processo de gestão dos recursos ambientais, oportunizando maiores possibilidades de 

adaptação das políticas e programas ambientais às peculiaridades locais e assegurando 

melhorias na gestão dos recursos naturais. 

O planejamento, a gestão e a participação social são elementos essenciais que devem 

ser considerados nas ações de gestão ambiental na busca do desenvolvimento sustentável, 

tornando-se assim um novo desafio para todos os municípios. No atual cenário da gestão 

ambiental descentralizada no estado Amapá, os municípios que possuem estrutura de meio 

ambiente devem buscar o seu fortalecimento e apoio do estado e da união para que haja 

efetivação plena do processo de descentralização da gestão ambiental. 
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RESUMO 

 

O desenvolvimento das cidades leva ao aumento das demandas de materiais e bens de 

consumo por parte da população e sociedade, ainda que o uso efetivo de matérias-primas e 

outros tipos de material sejam negligenciados, gerando mais resíduos do que deveriam. Nesta 

ótica, enquadram-se cidades alvo de grandes empreendimentos, como é o caso de São Félix 

do Xingu, no sul do estado do Pará. Como em toda cidade, deve-se haver um sistema de 

limpeza urbana, porém, há a necessidade de gerir, dentro da legislação vigente, como a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos produzidos. Este trabalho tem 

como objetivo analisar a disposição dos resíduos sólidos urbanos deste município, trazendo 

algumas discussões acerca do assunto. Foi feito registro fotográfico no local do lixão da 

cidade, a fim de inferir possíveis impactos ambientais existentes na área. A partir das 

observações feitas, pode-se destacar o grande desacordo com a legislação e normas que regem 

a disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos neste município, sendo possível encontrar 

situações que promovem importantes problemas de saúde pública, saneamento ambiental e 

impactos sociais. Sendo assim, há a necessidade do poder público focar ações em educação e 

gestão ambiental eficazes, mitigando os diversos impactos decorrentes da disposição 

inadequada desses resíduos. 

 

Palavras-chave: Lixão. Impactos ambientais. Saúde e saneamento. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os resíduos sólidos entram como fatores importantes no percurso da vida humana, já 

que as pressões sobre o meio ambiente se intensificam a partir de nossa existência e 

capacidade de modificar a natureza. 

Segundo Alberte, Carneiro e Kan (2005), o grande volume de lixo produzido pela 

população em quantidades cada vez maiores, leva ao destino final inadequado dos resíduos 

sólidos urbanos, como em lixões (LANZA et al., 2010) sem critérios técnicos e medidas e 

proteção ao meio ambiente ou à saúde pública. Esta disposição final é considerada como um 

dos principais problemas ambientais das áreas urbanas no Brasil, por conta de seus impactos. 

Os impactos ambientais são definidos como mudanças em um parâmetro ambiental, 

em um período de tempo e área determinados, que resultam de alguma atividade 

(WATHERN, 1988 apud SÁNCHEZ, 2008). 

Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar os impactos ambientais causados pela 

disposição final inadequada dos resíduos sólidos urbanos de São Félix do Xingu, Pará. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizada pesquisa bibliográfica (em artigos, livros e produções acadêmicas) 

descritiva e exploratória em um lixão no município de São Félix do Xingu (6°39’54.41’’S e 

51°57’46.58’’W, DATUM WGS 1984), localizado na região sul do Pará, em Dezembro de 

2011 e Dezembro de 2013, utilizando técnicas de pesquisa operacional.  

São Félix do Xingu dispõe seus resíduos sólidos urbanos sem critério ambiental 

adequado. Esta disposição dá-se na forma de lixão a céu aberto, modelo de destinação final 

desses resíduos que provoca diversos danos socioambientais. 

A descrição dos riscos e impactos ambientais foi feita pela observação e registro das 

condições encontradas e suas potencialidades de gerar impactos, além de ter sido feita a 

correlação com a situação atual da área. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da metodologia empregada, na área de estudo, foram identificados riscos e 

impactos socioambientais na região. A área ocupada pelo lixão é de em torno de 9,57 

hectares, no entanto sua influência pode se estender por uma área ainda maior. 

No caso exposto neste trabalho, é importante analisar o papel da gestão do município, 

frente à Política Nacional do Meio Ambiente, que deve eliminar as causas de não-
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conformidades focando em ações preventivas, a partir de Sistemas de Gestão, exigindo 

estudos de impacto ambiental para licenciamento de atividades poluidoras (BRASIL, 1981;  

ARAÚJO et al., 2007).  

Além das alterações no solo, o lixão produz chorume, possível fator de risco para 

águas superficiais próximas. De acordo com Kjeldsen et al. (2002), o chorume é um líquido 

escuro de odor desagradável, produto da decomposição dos resíduos depositados em aterro. 

Com as chuvas ou a umidade presente, o chorume transforma-se em material coloidal, 

apresentando diversos compostos orgânicos e inorgânicos. Esta contaminação pode ser 

potencializada com os diferentes tipos de resíduos descartados neste lixão, como resíduos de 

matadouros (Figura 1). 

Figura 1 - Resíduos de matadouros descartados no lixão. 

 
Fonte: Autores (2013). 

Os resíduos provenientes de matadouros são preocupantes do ponto de vista ambiental 

e sanitário por conta do alto teor de matéria orgânica presente (BORÉM, 2010). Para Pacheco 

e Yamanaka (2006), os processamentos e destinações adequadas devem ser dados a todos os 

subprodutos e resíduos do abate, em atendimento às leis e normas vigentes, sanitárias e 

ambientais. 

É possível, também, verificar o destino indiscriminado de lixo hospitalar (Figura 2). 
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Figura 2 - Resíduos hospitalares descartados no lixão. 

 
Fonte: Autores (2011). 

 

A Resolução n° 358 do Conama (BRASIL, 2005) e a Anvisa (BRASIL, 2004), 

definem resíduos de serviços de saúde como todos os resíduos resultantes de atividades 

exercidas em serviços de atendimento à saúde humana ou animal, e similares. 

Estudos identificaram diversos microrganismos presentes nos resíduos de serviços de 

saúde como Coliformes, Salmonella sp., Shigella sp., Pseudomonas sp., entre outros, além da 

possibilidade de sobrevivência de diversos vírus neste tipo de resíduo (MOREL; BERTUSSI 

FILHO, 1997). 

Os pacientes de serviços hospitalares sofrem procedimentos invasivos para 

diagnóstico e tratamento de suas enfermidades, o que gera rejeitos perfurocortantes, entre 

outros, que favorecem a proliferação de microrganismos presentes em pacientes com doenças 

infectocontagiosas (SOUZA, 2006), caracterizando um grande problema de saúde pública e 

saneamento ambiental. 

Os catadores estão expostos diretamente a agentes físicos, químicos e biológicos que 

correspondem a riscos prováveis de acidentes ocupacionais devido ao teor potencialmente 

nocivo (FERREIRA; ANJOS, 2001; BARBOSA; BARBOSA, 2014), principalmente no que 

tange aos materiais perfurocortantes e massas residuais desses resíduos sólidos de serviços de 

saúde, além da presença de insetos e outros animais que podem se tornar vetores de doenças. 

Moscas, baratas e roedores são potenciais vetores mecânicos e/ou biológicos de 

doenças quando em contato com o lixo (HELLER, 1998). É importante ressaltar que a 

presença de animais, como cães (figura 3), podem servir de vetores ou reservatórios de 

doenças para a comunidade, principalmente para as crianças e os donos desses animais. 
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Figura 3 - Cachorro vivo e outro morto, avistados no lixão. 

 

Fonte: Autores (2011). 

 

Ainda há a presença de resíduos com potencial para reservatórios de mosquitos, como 

o Aedes aegypti, como pneus (Figura 4) e carcaças de computadores (Figura 5). Segundo 

Tauil (2002) este tipo de resíduo exposto às intempéries do tempo contribui para a 

disseminação destes vetores. 

Figura 4 - Pneus como potenciais criadouros para mosquitos vetores de doenças infecto-contagiosas. 

 

Fonte: Autores (2013). 
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Figura 5 - Carcaças de computadores e embalagens plásticas como potenciais criadouros para 

mosquitos. 

 

Fonte: Autores (2013). 

 

A qualidade do ar nas imediações do lixão é comprometida em decorrência da queima 

do lixo nesta área, pelas carcaças de bovinos em decomposição, excrementos e o próprio 

chorume no local, o que é perigoso para os moradores próximos e catadores residentes no 

lixão. 

Dentro do que é possível ser feito, torna-se mais simples tomar medidas e ações 

preventivas do que medidas e ações corretivas (ARAÚJO et al., 2007), contendo gastos. 

A crescente população humana tem criado uma variedade de problemas ambientais, 

por sua capacidade de modificar a paisagem, superexplorando os recursos naturais, levando à 

perda de biodiversidade (BEGON; TOWSEND; HARPER, 2007), devido às grandes pressões 

sobre os ambientes em que se encontram. 

Nesta ótica, o governo, por meio de legislações, toma providências junto aos impactos 

ambientais causados por lixões, ressaltando-se a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela 

delega que, após 2014, o Brasil não deveria ter lixões, determinando que todos os municípios 

tenham um plano de gestão de resíduos sólidos para ter acesso a recursos financeiros do 

governo federal e investimento no setor, definindo os aterros sanitários como método indicado 

para a disposição final de resíduos sólidos (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005; BRASIL, 2010). 

Atualmente a situação do lixão em São Félix do Xingu permanece sem muitas 

alterações das que foram relatadas neste trabalho, desde o final de 2011 e 2013, o que sugere 

o não cumprimento da legislação vigente.  

Partindo das concepções pró meio ambiente, dispõem-se diversas teorias e lemas para 

a conservação dos ecossistemas e da biodiversidade, porém é necessário entender o valor que 

isto representa para a sociedade e para os atingidos pelos problemas aqui ressaltados. 
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 Para que possamos ir além do “pensar global, agir local”, deve-se, antes, pesquisar 

maneiras de como ajustar a problemática do lixo no município e promover a integração dos 

saberes entre conhecimentos técnicos e empíricos para que haja integralização entre o Estado 

e a comunidade a fim de institucionalizar uma educação ambiental eficaz, problematizando o 

tema em transversalidade e permeando a prática educativa (BRASIL, 1998; BRASIL, 1999; 

GUIMARÃES, 2010).  

Para Giacomini Filho (2008) e Fadini e Fadini (2011), o grande volume de resíduos 

sólidos é decorrente do consumismo incutido desde a infância nas pessoas, tendo relação com 

a renda da população, sendo diretamente proporcional ao desperdício e produção de lixo. 

É de grande importância, também, que o poder público forneça estratégias para 

melhorar as condições de vida dos moradores e trabalhadores ligados ao lixão (catadores, 

sucateiros), através de associações, cooperativas e outras modalidades de arrendamento, como 

a reciclagem (FREIRE, 2010; SANTO, 2014). 

A questão ambiental relativa à realidade da disposição de resíduos sólidos, no Brasil, 

remete a discrepâncias no que diz respeito à educação, cultura, sociedade, saúde pública e 

saneamento. Portanto, faz-se necessária a reflexão crítica acerca desta problemática, a fim de 

promover a interação entre as mais diversas áreas do conhecimento. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A disposição inadequada de resíduos sólidos em lixões a céu aberto é uma realidade 

para muitas cidades do país, ainda que haja leis vigentes que determinam tratamentos 

adequados para estes. 

Os impactos causados por este lixão em São Félix do Xingu vão desde ambientais, a 

sociais e de saúde pública, o que prejudica o crescimento de diversos segmentos da sociedade, 

assim como a aquisição de investimentos financeiros tanto do governo federal como de outras 

iniciativas. 

Sugere-se que seja feito um plano de gestão de resíduos sólidos para o município o 

quanto antes para a mitigação dos impactos e disposição adequada desses resíduos, além de 

maior investimento no setor educacional, com o intuito de dar condições aos cidadãos de 

desenvolver racionalidade e consciência crítica acerca da questão ambiental na sociedade. 
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RESUMO 

 

 

Na fabricação de derivados de leite de búfala pode-se destacar o iogurte, por apresentar 

elevado valor nutricional, além da grande aceitabilidade entre crianças e adultos. O objetivo 

do presente trabalho foi elaborar iogurte de leite de búfala saborizado com taturubá para 

avaliação sensorial e físico-química, visando desenvolver um produto utilizando fruta regional 

para agregar valor. O leite foi submetido ao tratamento térmico (90 ºC/5 minutos), resfriado e 

inoculado a 43 ºC por 6 horas com 3% de cultura láctea, seguido de resfriamento a 4 ºC. A 

calda foi preparada com 65% de polpa, 20% de açúcar e 15% de água. A percentagem da 

calda adicionada foi de 20%. Foi realizada análise sensorial do produto para aceitabilidade e 

intenção de compra. As avaliações físico-químicas realizadas foram pH, acidez, umidade, 

cinzas, proteína e gordura. A análise da avaliação sensorial indicou que o iogurte de leite de 

búfala saborizado com taturubá apresentou boa aceitabilidade, com médias entre 7,0 e 8,2 

para os atributos. Quanto a intenção de compra, 50% dos provadores “Provavelmente 

comprariam” o produto, seguido de 27% “Certamente compraria” e 23% “tenho dúvida se 

compraria”. Os resultados da caracterização físico-química do produto indicaram pH de 4,3, 

os resultados de acidez, umidade, cinzas, proteínas e gordura foram: 1,0 (em ácido láctico); 

17,2; 1,89; 3,12; e 4,07 %, respectivamente. Conclui-se que a produção do iogurte de búfala 

saborizado com taturubá apresenta características físico-químicas dentro dos parâmetros 

exigidos pela legislação vigente para iogurte bovina, apresentando boa aceitabilidade e 

intenção de compra, mostrando-se viável por utilizar recursos disponíveis na região de 

Salvaterra.  

 

Palavras-chave: Taturubá. Iogurte. Agregar valor.  

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, em pequenas e médias propriedades rurais, o leite de búfala e seus 

derivados têm sido de grande importância, em decorrência do aumento significativo de 

participação no cenário agropecuário nacional, especialmente para produção leiteira por 

apresentar elevados teores de sólidos totais, proteínas, gordura e minerais (FAO, 2013; 

NERES et al., 2012; GUIMARÃES et al., 2015). Esse leite apresenta o sabor adocicado 

confirmado pelo maior teor de lactose; menor concentração de colesterol; maior quantidade 

de calorias; rico em minerais como cálcio e magnésio; e maior quantidade de aminoácidos 

(DALMASSO et al., 2011). 

Na fabricação de produtos com leite de búfala pode-se destacar o iogurte, por 

apresentar elevado valor nutricional, além da grande aceitabilidade entre crianças e adultos. 

Constituído de excelente fonte de vitaminas, principalmente do complexo B, e minerais, 

auxiliando na manutenção do corpo como: formação e reparação dos tecidos corporais; 

desenvolvimento dos ossos e dentes saudáveis e fortes; e transformação dos carboidratos, 

gorduras e proteínas em energia (MATHIAS et al., 2013; GUIMARÃES et al., 2015). 

Os derivados lácteos presentes no mercado, em sua maioria, utilizam adição e pedaços 

de frutas para agregar valor e melhorar o potencial dos produtos (SANTA ROSA, 2011). A 

Amazônia possui uma vasta variedade de espécies de alimentos de origem vegetal com grande 

potencial econômico, como as frutas com sabores e aromas distintos, que fornecem vitaminas, 

carboidratos e minerais essenciais. Dentre elas, o taturubá (Pouteria macrophylla (Lam) 

Eyma) que apresenta grande quantidade de polpa amarela de consistência farinácea, aroma 

característico e sabor agradável, além da aparência exótica, é uma grande fonte de polifenóis, 

rica em ácido gálico e atividade antioxidante (BRANDÃO et al., 2003; SILVA, 2011). 

O objetivo do presente trabalho consistiu na elaboração de iogurte de leite de búfala 

saborizado com taturubá, visando agregar valor regional ao fruto e ao leite bubalino do 

município de Salvaterra – PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração do iogurte foi utilizado leite de búfala, iogurte natural integral 

(Nestlé®), polpa de taturubá (Pouteria macrophylla (Lam) Eyma), açúcar e água; as matérias 

primas foram adquiridas no comércio do município de Salvaterra-PA. Inicialmente o leite foi 
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submetido ao tratamento térmico (90 ºC/5 minutos), seguido de resfriamento em banho maria, 

resfriado a 42 ºC e inoculado com 3% de cultura láctea do iogurte natural integral por 6 horas 

em estufa a 43 ºC. Realizou-se resfriamento do derivado a 4º C, para reduzir a atividade 

metabólica da cultura, para controlar assim a sua acidez, diminuição da massa e danos ao 

coágulo. Em seguida, mantida sobre refrigeração para posterior adição da calda. 

A calda foi preparada com 65% de polpa, 20% de açúcar e 15% de água, foi submetida 

à esterilização (80 ºC), para prevenir possível contaminação, até obtenção do produto viscoso 

e brilhante. Logo após, resfriada a 10 ºC foi adicionado 20% ao iogurte, sendo 

homogeneizada em liquidificador (Arno®) por cinco minutos. O iogurte foi acondicionado 

em embalagem plástica devidamente higienizada e armazenada sob refrigeração, até a análise 

sensorial. 

A análise sensorial foi realizada por uma equipe de 30 provadores não treinados, de 

ambos os sexos. Através do teste, foi avaliada a aceitação do produto em relação ao aroma, 

sabor, aparência, textura, impressão global. O método de aceitabilidade consiste de uma 

escala hedônica estruturada que varia de “desgostei muitíssimo” (1) até “gostei muitíssimo” 

(9). Também foi realizada a intenção de compra que varia de “certamente não compraria” (1) 

até “certamente compraria” (5) de acordo com os métodos descritos por Dutcosky (2007).  

As análises físico-químicas no iogurte foram realizadas segundo a metodologia do 

Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008), compreendendo pH, acidez, umidade, cinzas, proteína e 

gordura. Os resultados foram analisados utilizando-se o Programa Assistat (Versão 7.7 beta) 

(SILVA, 2015). 

A elaboração e os testes para avaliação sensorial e físico-químicas foram realizados no 

Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus Salvaterra, Ilha de 

Marajó, Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos escores médios obtidos na avaliação sensorial do iogurte de leite de 

búfala saborizado com taturubá, quanto aos atributos (aroma, sabor, aparência, textura e 

impressão global) foram aplicados a média, desvio padrão (DP) e o coeficiente de variação, 

encontram-se apresentados na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores médios dos parâmetros dos atributos do iogurte de leite de búfala saborizado com 

taturubá. 

DP = desvio padrão; CV (%) = Coeficiente de variância em porcentagem. 

O perfil sensorial da amostra destaca as médias iguais ou superior a 7,0, atribuídas pelos 

provadores a todos os parâmetros e as notas próximas foram entre aroma, textura e impressão 

global. Os destaques se apresentam no atributo aparência com a maior média de 8,2, isso 

devido o iogurte apresentar uma coloração amarela intensa, em decorrência da polpa de 

taturubá adicionada ser rica em carotenóides.  

O atributo sabor com a menor média de 7,0 essa nota pode ser influenciada pelo 

percentual de açúcar adicionado na formulação. Marinho et al. (2012) encontraram médias 

entre 7,1 e 7,8 para iogurtes de leite de cabra com adição de polpa de umbu, enquanto 

Siqueira et al. (2011), em torno de 8, como preparo com leite de búfala, saborizados com 

diferentes concentrações de polpa de cupuaçu e castanha-do-brasil. Sendo assim, o presente 

estudo apresentou boa aceitabilidade, o que indica seu potencial para consumo.Para a intenção 

de compra do iogurte de leite de búfala saborizado com taturubá, os resultados estão 

apresentados na Figura 1. 

Figura 1 – Resultados para intenção de compra de iogurte de leite de búfala saborizado com taturubá.  

 

Fonte:Autores (2014). 

 

Parâmetros Média DP CV (%) 

Aroma 7,6 1.2 15,68 

Sabor 7,0 1,3 18,92 

Aparência 8,2 0,8 9,28 

Textura 7,5 1,0 14,26 

Impressão Global 7,6 1,2 16,42 
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De acordo com os resultados do teste de intenção de compra, 50% dos provadores 

assinalaram que “Provavelmente comprariam” o produto caso o encontrassem disponível nos 

supermercados, seguido de 27% afirmaram que “Certamente compraria” e 23% “tenho dúvida 

se compraria”, o que indica a necessidade de mais pesquisas e empregar novas tecnologias a 

fim de atender as exigências dos consumidores, além disso, a fruta utilizada na saborização do 

derivado é pouco conhecida, o que pode ter interferido. Contudo, o produto apresentou uma 

boa aceitação comprovando que pode agradar consideravelmente os consumidores. 

Não existe, atualmente, uma legislação federal específica para o iogurte elaborado com 

leite de búfala. Nesse estudo os resultados foram comparados com outros autores e 

considerados os parâmetros gerais estabelecidos pelos Padrões de Identidade e Qualidade de 

Leite bovino (Brasil 2007). 

Na Tabela 2 se encontram os resultados das análises físico-químicas do iogurte de leite 

de búfala saborizado de taturubá. 

Tabela 2 – Resultadosdas análises físico-químicas do iogurte de leite de búfala com saborizado com 

taturubá. 

 

DP = desvio padrão; CV (%) = Coeficiente de variância em porcentagem. Fonte: Autores 

 

O valor de pH encontrado foi de 4,30 comparado aos resultados das análises do 

iogurte de leite de búfala adicionada de polpas de frutas, em estudo realizado por Ermita et al. 

(2014), onde os valores do pH foi de 4,23 e 4,19. O valor do pH é importante, uma vez que a 

baixa ácidez no iogurte com pH maior que 4,6 favorece a separação do soro já que o gel não 

foi formado suficientemente, contudo o pH menor que 4,0, com a redução da hidratação das 

proteínas a contração dos coágulos também causa dessoramento (BRAGA et al., 2012).  A 

acidez do iogurte está em conformidade, dentro do que estabelece a Normativa nº 46, de 

23/10/07 para iogurte bovino, entre 0,6 a 1,5% de ácido láctico. 

O valor de proteínas foi de 3,12% enquadrando-se dentro do padrão estabelecido pela 

legislação vigente para iogurte bovina (BRASIL, 2007) de no mínimo 2,9%. Nas análises de 

umidade e cinzas, para iogurtes de leite de búfala, Ermita et al. (2014) apresentaram valores 

Parâmetros Média DP CV (%) 

pH 4,30 0,0 - 

Ácido lático (%)  1,00 0,02 2,07 

Proteínas totais (%) 3,12 0,09 2,07 

Gordura (%) 4,07 0,50 12,38 

Cinzas (%) 1,89 0,11 5,82 

Umidade (%) 17,2 0,65 3,79 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

105 

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

ISSN 2316-7637 

 

de umidade de 37,46 e 30,71%, superior a deste trabalho, enquanto o resíduo mineral fixo, foi 

de 0,61 e 0,69%, inferior ao do iogurte de leite de búfala saborizado de taturubá. 

Segundo Brasil (2007), o iogurte que apresentar valores de gordura variando entre 3 e 

5,9%, é considerado integral. Pode-se observar que o teor de gordura encontrado no presente 

trabalho pode ser classificado como iogurte integral, pois apresenta um valor que está dentro 

do estabelecido pela legislação. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

1. Os resultados obtidos demonstram que a elaboração de iogurte saborizado com 

taturubá apresentou potencial para produção deste derivado de leite de búfala. O produto 

encontrou-se dentro dos padrões físico-químicos descritos pela legislação vigente, sendo 

classificado como iogurte integral, além de apresentar bom desempenho quanto à aceitação e 

intenção de compra. A obtenção desse derivado é viável por utilizar matérias-primas da 

região, além de incentivo de produção de produtos lácteos de origem bubalina. Como 

sugestão de complementação do trabalho e possível comercialização, recomenda-se estudos 

necessários acerca da estabilidade e vida útil do mesmo.  
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RESUMO  

 

 

A cidade de Paragominas é uma cidade de fundação recente, e como qualquer outra sofre com 

diversos problemas, a mortalidade infantil é um desses problemas e é o objeto de estudo desse 

artigo. O presente artigo tem por objetivo entender o índice de mortalidade infantil em 

Paragominas, no estado do Pará, e analisar como se comporta a taxa de mortalidade infantil ao 

longo dos na cidade.A taxa de mortalidade infantil é o medidor desse índice (mortalidade 

infantil), e por ser um dos principais indicadores de qualidade de vida foi analisado e estudado 

para que possamos compreender como se distribuem esses óbitos e quais são as principais 

causas da mortalidade infantil no município de Paragominas.Após recolhermos informações a 

cerca do município podemos compreender que as principais causas da mortalidade infantil são 

por causas e doenças evitáveis. E por esse motivo a cidade conseguiu, através de muitos 

esforços, controlar essas mortes e fazer com que a taxa de mortalidade infantil rapidamente 

começasse a se estabilizar e logo começasse a se reduzir. Medidas de caráter social, 

econômico e político, adotadas pelo município foram de fundamental importância para um 

melhor índice de mortalidade infantil nos últimos anos, como uma melhor educação e um 

tratamento de água de qualidade para todos, e consequentemente conseguiu também melhorar 

a saúde da população. 

 

Palavras-chave: Paragominas. Mortalidade Infantil. Saúde. 
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1.  INTRODUÇÃO  

A taxa de mortalidade infantil (TMI) mede o risco de morte no primeiro ano de vida. É 

um dos indicadores mais sensíveis das condições de vida e saúde de uma população, segundo 

Jainilson. Essas mortes precoces podem ser consideradas evitáveis, em sua maioria, desde que 

garantido o acesso em tempo oportuno a serviços qualificados de saúde, decorrente de uma 

combinação de fatores biológicos, sociais, culturais e de falhas no sistema de saúde. O cálculo 

da TMI é a divisão de números de óbitos em menores de um ano por mil nascidos vivos. 

A mortalidade é um dos mais importantes indicadores de saúde, pois expressa: Final 

do processo vital, falha do sistema de saúde e qualidade de saúde pública. Para manter o 

acompanhamento da mortalidade é necessário que os dados estejam registrados em um 

sistema. No Brasil, o sistema para o estudo da mortalidade é o Sistema de Informações de 

Mortalidade (SIM), que tem como principal documento a Declaração de Óbito (DN).  

Por ser um dos indicadores mais sensíveis, espera-se que nenhuma criança morra no 

primeiro ano de vida. Outro, porém é que não se é possível reduzir a TMI a zero, uma vez que 

algumas crianças nascem com doenças tão graves que a atual tecnologia médica disponível 

não pode salvar essas vidas, um exemplo é a anencefalia. 

A TMI é de extrema importância, pois também auxilia na avaliação a respeito dos 

sistemas públicos básicos, como: saneamento básico, acesso a vacinas e remédios, 

acompanhamento médico, educação, entre outros, uma vez que a mortalidade infantil reflete 

as condições de vida da sociedade, e respectivamente do país. A mortalidade infantil é um 

problema social que ocorre em escala global, no entanto as regiões mais pobres são as mais 

atingidas, pois não detém de políticas públicas de qualidade, o que afeta diretamente uma 

grande massa da população. Na cidade de Paragominas esse indicador traduz fielmente a 

importância do bom funcionamento dos sistemas públicos para a redução da mortalidade 

infantil. 

 

a. PARAGOMINAS 

Paragominas é um município jovem, fundada e formada há cinquenta anos por pessoas 

de regiões variadas, principalmente das regiões centro-oeste, nordeste e norte do país, e a 

mesma se mostra um lugar com uma grande diferença em seus grupos sociais, tanto em 

questões culturais como em questões econômicas e políticas. E essa diversidade influencia 
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direta e indiretamente nos principais indicadores de qualidade de vida da população, inclusive 

no índice de mortalidade infantil.  

De acordo com o SIIS (Sistema de Informações de Indicadores Sociais do Estado do 

Pará) 2010, a cidade de Paragominas possui uma população total de 97.819 habitantes, onde 

78,22% desse total se encontram na parte urbana e 21,78% na parte rural da cidade. A 

população de Paragominas que vive abaixo da linha da pobreza é de 37.802 habitantes, onde 

46,33% dessa população vivem na zona urbana e 59,40% vivem na zona rural.  

Figura 1 -Distribuição Demográfica de Paragominas 

78,22%

21,78%

Zona urbana

Zona rural

 
Fonte: Picanço, Mayara. (2015).  

 

De acordo com as informações disponíveis sobre o município, buscar conhecer o perfil 

da mortalidade infantil é essencial para a formulação de estratégias que permitam o seu 

domínio, este controle deve esta presente desde a assistência à mulher durante a gestação e o 

parto até um acompanhamento pós-parto de maneira adequada, principalmente das crianças 

consideradas de risco e é devida sua importância que nos basearmos nesse indicador. 

 

b. TIPOS DE MORTALIDADE INFANTIL 

A mortalidade infantil está dividida em mortalidade perinatal, mortalidade neonatal e 

mortalidade pós-neonatal, no qual as causas mais frequentes de morte perinatal são: asfixias, 

prematuridade, infecções intrauterina entre outras, segundo o Ministério da Saúde.  

A mortalidade neonatal ocorre nas quatro primeiras semanas, isto é, entre 0 e 28 dias 

incompletos após o nascimento. A mortalidade perinatal começa em 22 semanas completas 

(154 dias) de gestação e termina com sete dias.  As mortes pós- neonatais é ocorrida no 
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primeiro ano de vida divide-se em neonatal (primeiros 28 dias incompletos) e pós-neonatal 

(nos meses seguintes). 

As ocasiões para ocorrer mortes neonatais estão relacionadas à: complicações na 

gestação, problemas no parto, problemas respiratórios entre outros, as causas para mortes pós-

neonatal se enquadram as mortes por desnutrição, fatores ambientais, acidentes, HIV etc. 

 

2. METODOLOGIA  

A pesquisa se apresenta de forma predominantemente quantitativa, onde se obtiveram 

dados oriundos de pesquisas e censos, que fazem uma análise quantitativa à cerca do assunto, 

abrangendo dados datados a partir da segunda metade do século XX. O trabalho busca 

descrever o desenvolvimento do índice de mortalidade infantil na cidade de Paragominas, 

localizada na região nordeste do estado do Pará, apontando as causas dessa mortalidade na 

cidade e as reduções da mesma a partir de medidas realizadas pelo Governo. 

Na pesquisa também se adota um cunho descritivo e exploratório, tendo em vista que a 

mesma expõe as principais causas da mortalidade infantil no município, relacionando-as com 

problemas de cunho social, cultural, político e econômico.A distribuição de dados no decorrer 

do trabalho é feita para facilitar e mostrar de forma mais clara os resultados obtidos com a 

pesquisa. 

Uma visão histórica do município de Paragominas também foi analisada, visto que a 

cidade é relativamente jovem, com sua fundação na década de 60, quando os índices de 

mortalidade no Brasil já começavam a se estabilizar. Enquanto o país vinha sofrendo um 

processo de estabilização e declínio na TMI, a cidade de Paragominas vivia seu inicio e 

apogeu da TMI, tendo a sua estabilização e redução acontecendo nas ultimas décadas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

a. TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL EM PARAGOMINAS 

De acordo com o DATASUS a taxa de mortalidade de crianças menores de cinco anos 

no município de Paragominas, em 1995, era de 297,7 óbitos a cada mil nascidos vivos. Em 

2013, este percentual passou para 19,5 óbitos a cada mil nascidos vivos, representando 

redução de 93,5% da mortalidade infantil. O número total de óbitos de crianças menores de 

cinco anos no município de 1995 a 2013 foi 1356.  

 As principais causas desses óbitos estavam em situações que podiam ser evitadas. 

Como na maioria do país, em Paragominas também se tinha como as causas mais relevantes 
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dessas mortes as falhas no sistema de políticas públicas, tais como ausência de saneamento 

básico, educação de baixa qualidade, uma deficiência na saúde publica e entre outras. 

Doenças como disenteria, desnutrição e sarampo, que ainda fazem vítimas na primeira 

infância, são doenças que com cuidados simples podem ser controladas e evitadas. Uma 

melhor prática de higiene por parte das mães com seus filhos, principalmente a lavagem das 

mãos e o descarte seguro das fezes pode reduzir em 35% a incidência de diarreia, por 

exemplo. 

Em setembro de 2000, 189 nações firmaram um compromisso para combater a 

extrema pobreza e outros males da sociedade. Esta promessa concretizou-se nos oito 

Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), onde entre esses oito objetivos um deles 

era a redução da mortalidade infantil. O objetivo de reduzir a mortalidade infantil leva em 

conta três indicadores primordiais: a taxa de mortalidade infantil (menores de cinco anos), a 

taxa de mortalidade de crianças (menores de um ano) e a proporção de crianças vacinadas 

contra o sarampo (até um ano de idade).  

É primordial que esses objetivos sejam conquistados até o final de 2015. E de acordo 

com o Relatório Progresso 2012 - O Compromisso com a Sobrevivência da Criança: Uma 

Promessa Renovada, divulgada pelo fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), o 

país atingiu antecipadamente a meta de reduzir a mortalidade infantil, desde a década de 1990 

reduziram em 73% as mortes de crianças menores de cinco anos. 

 

b. MEDIDAS MITIGADORAS PARA DIMINUIR A MORTALIDADE INFANTIL 

EM PARAGOMINAS 

i. Rede cegonha 

Criou-se o programa Rede Cegonha, que presta assistência integral às gestantes e 

bebês em mais de 4.800 municípios brasileiros, e Paragominas esta entre esses municípios. 

Lançada em 2011, a iniciativa tem como objetivo melhorar o acesso ao planejamento familiar, 

pré-natal, parto e pós-parto até o segundo ano de vida da criança.  

O acesso a esse programa na cidade de Paragominas se da no Hospital Municipal de 

Paragominas. 

 

ii. Vacinas 

http://www.brasil.gov.br/saude/2011/10/brasil-garante-pre-natal-a-mais-gestantes
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O Ministério da Saúde e a maioria dos profissionais de saúde recomenda aplicar 

vacinas contra as seguintes doenças: Hepatite A e B, difteria, tétano, coqueluche, tuberculose, 

haemophilus influenzae tipo B, poliomielite, pneumonia neumocócica, sarampo, rubéola e 

caxumba. Inúmeros postos de saúde, localizados em diversas partes de Paragominas, dispõem 

dessas vacinas necessárias aos recém-nascidos, e de tempos em tempos campanhas de 

vacinação são feitas para sensibilizar a população da importância da vacinação. 

 As vacinas são mais eficazes no controle das doenças do que a medicação usada para a 

cura, além de ser um método mais barato para controle da saúde pública. As vacinas protegem 

o bebê contra doenças que podem ser muito prejudiciais ou até mesmo fatais. Em geral, o 

recém-nascido deve começar a tomar as primeiras vacinas logo no primeiro mês de vida.  

 

c. FATORES SOCIOECONÔMICOS E POLÍTICOS QUE REDUZEM 

AMORTALIDADE INFANTIL 

A mortalidade infantil, no Brasil, começou a se estabilizar durante a década de 60, em 

praticamente todas as regiões do país, e nas décadas seguintes essa mortalidade começou a 

reduzir, de acordo com dados do IBGE (1999). Isso foi possível graças a diversas mudanças 

ocorridas em aspectos sociais, econômicos e políticos. Em Paragominas, por ser uma cidade 

da segunda metade do século XX, essa redução só começou a acontecer de fato na ultimas 

décadas, porém os fatores que contribuíram para essa redução foram os mesmos que 

contribuíram na redução do índice nacional de mortalidade infantil. 

A melhoria do saneamento básico em Paragominas foi um dos pontos chave para essa 

redução, tendo em vista que hoje quase a totalidade dos moradores da cidade é atendida com 

água tratada e de boa qualidade. Impedindo assim que não só as crianças, mas como também 

toda a população ingira uma água contaminada com agentes patogênicos.  

A educação também foi um dos aspectos principais para a redução da mortalidade 

infantil, tendo em vista que com o melhoramento na educação da população, a renda da 

mesma também sofre um processo de melhoramento. E com uma melhor educação a 

população também se torna mais instruída ao buscar e exigir seus direitos junto ao governo ou 

empresas privadas (concessionárias de planos de saúde) para que seja assegurada da melhor 

forma possível a sua saúde e de seus filhos.  

Os agentes de saúde tem um papel de grande importância nessa redução, pois além de 

atuarem no acompanhamento dessas mães e filhos, também fazem um trabalho de 
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conscientização e prevenção contra doenças que podem ser contraídas no âmbito do lar, como 

as de vinculação hídrica e viroses. 

O aumento e o melhoramento dos serviços de saúde, saneamento básico, tratamento e 

abastecimento de água e educação foram de fundamental importância para o inicio da redução 

da mortalidade infantil na cidade, e essa redução ainda continua acontecendo. 

 

4. CONCLUSÕES  

A redução da mortalidade infantil retira das estatísticas brasileiras o carimbo mais 

característico do subdesenvolvimento. Existem vários índices que ajudam a medir o grau de 

pobreza de um país, como a má distribuição de renda, o grau de analfabetismo, a falta de 

moradias e de saneamento básico. Mas nada se compara a mortalidade infantil.  

Os óbitos infantis, no município de Paragominas, se davam principalmente por 

desnutrição, disenteria e doenças virais como sarampo, porém com o passar dos anos a cidade 

investiu em políticas públicas, como saneamento básico, educação, campanhas de vacinação e 

outros, e esses óbitos começaram e ser controlados e rapidamente reduzidos. 

Em Paragominas, se nota que a taxa de mortalidade infantil sofreu uma grande 

redução nas ultimas décadas, isso graças a um conjunto de várias medidas adotadas, tanto de 

caráter social e econômico quanto de caráter político. E por ser uma cidade jovem, 

Paragominas conseguiu um feito notável estabilizando e reduzindo a taxa de mortalidade 

infantil em duas décadas, pois observar-se que cidades mais antigas que Paragominas levaram 

várias décadas para estabilizar a TMI e outras tantas décadas para começarem a reduzir a 

mesma.  

O município de Paragominas mostra, com suas várias atitudes, um caminho a ser 

seguido para que se tenha uma menor TMI possível. 
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RESUMO 

 

 

A crescente preocupação com as florestas, em decorrência da exploração das mesmas, aliada a 

conscientização socioambiental incentiva à produção de estudos para atender a necessidade de 

proteger esse bem. Várias e fundamentais intervenções podem ser praticadas para mitigar 

alguns problemas causados por ações antropogênicas nas florestas. No atual panorama onde 

se fala constantemente sobre sustentabilidade uma possibilidade apresentada seria utilizar as 

mesmas, porém sem degradá-las e proporcionar a continuidade desse patrimônio futuramente. 

Nesse contexto, acredita-se na utilização de produtos florestais não lenhosos para suprir a 

demanda do mercado e também retirar da mesma o sustento das comunidades que habitam tal 

espaço, as quais reconhecem a importância da proteção das florestas e o manejo de seus 

produtos. O objetivo desse artigo é compreender por meio de revisão bibliográfica, como a 

utilização dos produtos não lenhosos viabiliza a conservação da floresta. A principal 

intervenção encontrada nesse modo de extrativismo foi na extração do óleo de copaíba 

Copaifera spp., com a utilização do trato é possível coletar o óleo e conservar a fonte.As 

sentenças que asseguram a redução do extrativismo aniquilador nas florestas são: 

infraestrutura organizada para obtenção dos PFNM, agregação de valor aos PFNM, 

disseminação da importância da conservação e ampliação do uso dos produtos no mercado 

consumidor nacional e internacional. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Produtos florestais. Flora. 
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1. INTRODUÇÃO 

A essência do desequilíbrio ambiental é caracterizada pela exploração predatória, 

extração não manejada, compreendendo assim uma desordenada utilização dos usos múltiplos 

da natureza. Neste cenário, percebe-se a necessidade de contornar essa situação, 

desenvolvendo meios de manter a floresta em pé, (FIEDLER et al., 2008). 

Observando-se os constantes impactos ambientais, sofridos pelas florestas, estuda-se a 

aplicabilidade de modelos sustentáveis em diversas frentes. Tal esforço é de cunho mundial, 

(REYDON et al., 2002). 

Neste enquadramento, é desejável modelos com foco no extrativismo sustentável, 

como exemplo tem-se o manejo de Produtos Florestais Não Madeireiros (PFNM), o qual 

possibilita o uso da floresta, visando à conservação de sua biodiversidade, produzindo 

também renda aos povos nativos (MACHADO, 2008). 

Segundo orientações da FAO (Food and Agricultural Organization of United Nations), 

no encontro em Yogyakarta em 1995 na Indonésia, com o intuito de definir o que são PFNM, 

conceituou tais como: "produtos florestais não-madeireiros consistem em bens de origem 

biológica diferente da madeira, derivados de florestas, áreas arborizadas e de árvores isoladas 

de floresta"8(CARVALHO, 2010). São, dentre eles, folhas, frutos, flores, sementes, raízes, 

fibras, óleos, resinas, gomas, plantas ornamentais e medicinais, entre outros, (MACHADO, 

2008a). 

Segundo o IBGE (2014), os PFNM estão dispostos em 8 (oito) grupos: 

1. Alimentícios: açaí, castanha do Pará, entre outros; 

2. Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes: ipecacuanha, jaborandi, urucum e outros; 

3. Borrachas: látex coagulado e líquido de Hevea, caucho, entre outros; 

4. Ceras: carnaíba em cera e em pó, entre outros; 

5. Fibras: fibras de buriti, piaçava, entre outros; 

6. Oleaginosas: amêndoas de babaçu, óleo de copaíba, licuri, sementes de oitica, e outros; 

7. Tanantes: casca de angico e barbatimão, e outros; 

8. Gomas não elásticas: balata, maçaranduba e sorva. 

                                                           
8Traduzido por (CARVALHO, 2010b) 
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O objetivo desse artigo é compreender por meio de revisão bibliográfica, como a 

utilização dos PFNM viabiliza a conservação da floresta. 

 

2. CONSERVAÇÃO DA FLORESTA 

Uma das alternativas para conservar as espécies florestaisde uso não madeireiro, são 

as técnicas utilizadas em manejo, as quais proporcionam que a matriz não se torne 

improdutivas. Analisando-se esse quadro, uma das técnicas de ampla importância é 

encontrada na extração do óleo de copaíba Copaifera spp., tal método de baixo impacto, 

consiste na utilização do trado com diâmetro de 3/4 de polegada, faz-se somente um furo no 

tronco, o mesmo permite a recuperação da árvore e a continuação do ciclo natural, sendo 

assim, a perpetuação da central. Em sua coleta mais primitiva era necessário à derrubada da 

árvore ou um violento furo no caule, fazendo com que a mesma perca seu potencial de 

produção (MACHADO, 2008a). 

Outra opção é a utilização de espécies semelhantes, como exemplo, o óleo de andiroba 

Carafa guianesis,o qual é análogo a dos óleos de animais, esse último usado diversamente na 

industrialização de alguns produtos (BALZON et al., 2004).O equilíbrio desse sistema 

depende do controle da extração, para que essa não ultrapasse os limites da renovação dos 

indivíduos retirados (COSTA, 2009).Portanto, não se pode acabar por completo o estoque 

natural desses produtos, mesmo diante da pressão que o mercado impõe (CARVALHO, 

2010b). 

 

3. METODOLOGIA 

 Para a elaboração deste artigo, realizou-se revisão de literatura, principalmente em 

artigos científicos publicados em torno do tema proposto, complementado com dados do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com o intuito de evidenciar as formas 

mais benéficas às florestas.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A procura por PFNM aumentou nos últimos anos, pois apresenta grande importância 

ambiental, econômica e social, sendo atraído para diversos fins, que afeta a diminuição da 

exploração de algumas espécies, consequentemente, uma parcela da biodiversidade da floresta 

nativa ou plantada será preservada. 
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O incentivo econômico envolvido nessa área, na maioria dos casos, está presente em 

pequenas propriedades. Medidas públicas auxiliam as famílias, as quais atuam para preservar 

unidades de conservação de reservas extrativistas, florestas nacionais e assentamentos, as 

mesmas recebem incentivos financeiros de alguns programas como a Bolsa Verde eÁreas 

Protegidas da Amazônia (Arpa).  

Em relação à madeira propriamente dita, a qual possui um período de extração de 

aproximadamente 30 anos, no mesmo intervalo, os PFNM suscitam produção, geração de 

emprego e renda (GUERRA, 2008). Contribuindo para uma constante atividade extrativista. 

Um ponto forte no processo de conservação se dá pelas atividades de populações 

locais. Para evitar que estas vivam de maneira nômade, propõe-se a utilização dos recursos 

disponíveis, de forma manejada, e a conservação do estoque natural. Nesse contexto, não 

haverá a necessidade de migrarem em busca de novas fontes (CARVALHO, 2010b). 

 

a.  MERCADO 

 Segundo os autores Araújo et al. (2007), com a criação de mercados que prezem por 

produtos sustentáveis, esta opção servirá de fundamento para preservação dos recursos 

naturais. Caso o mercado não se consolide com essa base, o mesmo é capaz de tornar o 

extrativismo não sustentável. Em uma pesquisa realizada por Pereira et al. (2009) no 

assentamento Maçaranduba I, pertencente ao Projeto de Assentamento Agroextrativista 

Praialta e Piranheira, em Nova Ipixuna-PA, foi observada à exploração do palmito em áreas 

de plantações de açaí Euterpe spp., o mesmo acarreta a perda da fonte, motivação ocasionada 

pelo fato da extração do fruto não possuir devida valorização,  mais um empecilho é a falta de 

compradores fixos. Fatores como esses a perda da fonte dos PFNM e as relações que se 

estabelecem com os compradores dos PFNM são determinantes para viabilidade do uso de 

produtos sustentáveis e a consequente conservação da floresta. 

Para Mauro Armelin “Cooperativas e comunidades extrativistas já conseguem uma 

valorização superior a 300% na renda advinda de produtos como castanha do Brasil (Pará), e 

óleo de copaíba.” Segundo Manuel Cunha “O óleo de andiroba dá um lucro muito grande a 

comunidade do Médio Juruá. O murumuru tem hoje sua manteiga vendida por R$ 22,00 o 

quilo”. 

O êxito desse mercado inclui vários fatores, muito destes estão à disposição da área 

política, que é o caso das certificações (FSC, Mercado Justo, Produtos Orgânicos, e outros). 

Os produtos advindos da floresta devem ser identificados como produzidos por comunidades, 
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para agregar valor à sua origem, sendo importante também que essas sejam capacitadas e 

valorizadas por tais serviços ambientais.9 

Um dos entraves no progresso do mercado de PFMN é a infraestrutura do sistema, 

onde se notam várias falhas, principalmente a falta de capacitação e a desonestidade de alguns 

intermediários. Entretanto, encontra-se uma alta demanda por tais bens, no caso dos óleos 

naturais, indústrias dependem dos mesmos, como matéria-prima para produção de fármacos, 

cosméticos e outros (BALZON et al., 2004c). 

 

b. PRODUÇÃO E RENDA 

      

Fonte: IBGE PEVS (2014). Adaptado. 

 Com os dados obtidos no Gráfico 1, percebe-se que há um crescimento considerável 

na produção de produtos não lenhosos situados no grupo dos alimentícios de 2009 a 2013,  

crescismento superior a 55% ao que era produzido em 2009. Pois, é compreensível que o 

aumento da produção de alimentos é uma necesidade mundial na medida que aumenta a 

população no planeta, e no mesmo período, o número de habitantes brasileiros cresceu, 

aproximadamente, de 191,5  para 200,1 milhões10 com crescimento de 4,49%. 

 A produção de alimentos em países emergentes como o Brasil, busca suprir as 

necessicidades do mercado consumidor interno e do mercado externo (com as exportações 

                                                           
9Informações retiradas do site http://www.wwf.org.br 
10 Dados obtidos através do IBGE 

Figura1 - Produção de produtos não lenhosos entre 2009 - 2013. 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

120 

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

ISSN 2316-7637 

 

destes produtos). No grupo dos Aromáticos, medicinais, tóxicos e corantes teve redução em 

torno de 43%. Embora essa redução tenha vários motivos, um deles seja, possivelmente, que 

os produtos naturais retirados da floresta passaram a ser produzidos sinteticamente, por alguns 

setores indústrias tais como as farmacêuticas. O Grupo das Borrachas apresentou uma redução 

na sua produção em torno de 44%.  

Infere-se que no intervalo de 2009 a 2013 os PFNM, provenientes das ceras, 

apresentou produção estável. O grupo das fibras reduziu por volta de 35%. Ocorreu redução 

de aproximadamente 21% nas Oleaginosas. No grupo das Tanantes, diminuiu 18%. Gomas 

não elásticas desapareceram na contabilidade da produção em toneladas em 2013, 

possivelmente, por falta de incentivos públicos. 

 

Fonte: IBGE PEVS (2014). Adaptado. 

Análises feitas por Statz (1997) citado por (CARVALHO, 2010b), observou a partir de 

pesquisas sobre PFNM que, se manejados corretamente, convém prever um retorno financeiro 

positivo, que em longo prazo podem ultrapassar os retornos advindos do mercado da madeira. 

Apesar da redução de 35% na produção de ceras, verifica-se a valorização do produto no 

mercado. Este fato pode ser justificado pela pouca oferta e a alta demanda destes.  

 

c. RESULTADOS PRÁTICOS 

Figura2 - Retorno financeiro advindo de produtos não lenhosos entre 2009 - 2013. 
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 É possível citar algumas experiências que fomentam a sustentabilidade e diminuem os 

entraves para o sucesso do desenvolvimento, como a Cooperativa Agroextrativista de Xapuri-

CAEX - Acre, a qual, com apoio financeiro e a organização dos produtores, foi denotado sua 

expansão para o mercado internacional. 

O Projeto da Associação dos Produtores Alternativos- AP - Rondônia foi à primeira 

percursora para a modificação no seu sistema de produção. Historicamente, ao longo da 

colonização, os municípios de Rondônia baseavam-se em um único tipo de cultivo, o café, e 

na pecuária, ações que causam elevados impactos ambientais. Tal projeto foi fundamental 

para atrair investidores. Após a organização das famílias locais, foram realizadas melhorias na 

infraestrutura, qualificação das mesmas e a valorização dos seus produtos (GAMA, 2005). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Algumas características, intrínsecas ao sistema, podem desfavorecer o mesmo, como a 

falta de informações sobre a origem do produto, a necessidade de atravessadores e a falta de 

políticas públicas.  

Um dos objetivos é equilibrar as ações, ou seja, coexistir trabalho de extrativismo 

sustentável e renda conciliados a preservação e conservação dos recursos naturais. O que 

implica na qualificação das famílias, as quais, na maioria, possuem baixa escolaridade e 

poucos conhecimentos sobre mercado. 

Os incentivos públicos são imprescindíveis no melhoramento da infraestrutura e para 

expandir a produtividade e alavancar o mercado de produtos sustentáveis, resultando na 

qualificação das comunidades em relação à valoração dos seus serviços, no sentido de que a 

atividade manejada gere bons lucros aos produtores. 

 A partir das técnicas analisadas é concreto o avanço das mesmas, porém, devem-se 

incluir novas tecnologias, pois ainda há falta de infraestrutura em algumas estâncias de 

produção e comercialização dos PFNM. 

 As associações mencionadas são essenciais para o aumento da renda do produtor 

agroextrativista, pois minimizam algumas barreiras e maximizam convênios que favorecem a 

qualidade e a quantidade dos PFNM a serem comercializados. 
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RESUMO 

 

 

Em vários problemas práticos de engenharia desenvolvidos nas áreas costeiras são necessárias 

informações de posições e de variações de altura da maré em determinado local e instante. As 

Tábuas das Marés utilizam um método de previsão de maré para vários Portos brasileiros e 

fornecem os valores das alturas das PM (preamares) e BM (baixa-mares) para cada dia do 

ano.Este trabalho objetiva usar um método alternativo para o cálculo dos valores instantâneos 

das alturas de maré através da interpolação cúbica hermitiana, esta realiza o cálculo imediato 

da altura da maré em qualquer instante intermediário entre os dados fornecidos pelas Tábuas 

de maré. Um código desenvolvido em linguagem FORTRAN 90 foi utilizado para programar 

a formulação da interpolação cúbica hermitiana. Uma validação do modelo foi 

realizadaatravés de medições em uma régua linimétrica de maré localizada no porto de 

Belém-Pa, a medição experimental foi apenas de um ciclo de maré, logo, esta pode não ser 

suficiente para se obter o comportamento das marés da área de estudo.Os resultados para as 

alturas de maré calculados pela interpolação se mostraram coerentes com as medições 

experimentais, embora, um comportamento anômalo foi detectado devido a fatores como 

vazão de saída de canal de água residuária, vento, pressão e banco de areia. 

 

Palavras-Chave:Interpolação. Maré. Medição. 

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Oceanografia 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Araújo [s.d.], grande parte das maiores cidades dos Estados brasileiros se 

localiza no litoral. Todos os seus órgãos de serviços públicos de engenharia necessitam de 

previsões das alturas atingidas pelas marés, pois esses valores são dados fundamentais para as 

fases de estudos, levantamentos, projetos, execução de obras e planos dos sistemas de 

manutenção urbana e de defesa civil. 

O objetivo principal deste trabalho é usar um método matemático alternativo para o 

cálculo dos valores instantâneosdas alturas de maré através da interpolação cúbica hermitiana. 

Dados de PM e BM foram retirados do site da DHN (Diretoria de Hidrografia e Navegação) e 

inseridos em um arquivo que, posteriormente, são lidos por um código desenvolvido em 

linguagem FORTRAN 90, que calculam as alturas de maré em instantes entre PM e BM. Para 

validar o modelo foram feitas medições visuais in loco em uma régua linimétrica localizada 

no porto de Belém no dia 08/09/2015 das 07h21minhorasàs20h31minhorasem intervalos de 5 

minutos entre as medições, o que corresponde a um ciclo completo de maré. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 USO DA INTERPOLAÇÃO CÚBICA HERMITIANA 

De acordo com Araújo [s.d.], a interpolação hermitiana usa o valor da variável (η- 

altura da maré) e de seus gradientes locais (η’ = ∂η/∂t) em valores fornecidos da variável 

independente (t – tempo). Sua representação típica é dada por: 

η= N1 η1 + N2 η1 ’ + N3 η2 + N4 η2’ (1) 

Onde N1, N2, N3 e N4 são funções de interpolação cúbicas hermitianas, fornecidas 

por: 

N1 = 1 – 3 (t / T)² + 2 (t / T)³(2) 

N2 = t + T [(t /T)³ – 2 (t / T)²](3) 

N3 = 3 (t / T)² – 2 (t / T)³(4) 

N4 = t + T [(t / T)³ – 2 (t / T)²](5) 

De acordo com Araújo [s.d.], tomando-se η1 e η2 como valores associados nas 

extremidades de um intervalo de tempo Tcorrespondente à maré alta e baixa respectivamente, 

suas derivadas η1’, e η2’ desaparecem, obtendo-se a equação (6) para estimativa da altura da 

maré em qualquer instante intermediário: 
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h = N1 η1 + N3 η2(6) 

Como N1 e N3 são funções cúbicas simples de t, e η1 e η2 são pontos sucessivos de 

inflexãoconhecidos em T, estima-se facilmente η por meio de (6) (ARAÚJO, [s.d.]). 

Com o processo descrito obtém-se um procedimento de interpolação de alturas de 

maré para construção do maregrama sob a hipótese de que a função altura de maré varia de 

modo aproximado a uma curva cúbica (ARAÚJO, [s.d.]). 

 

2.2 LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO PARA 

VALIDAÇÃO DO CÓDIGO 

O Porto de Belém localiza-se na Avenida Marechal Hermes, município de Belém, 

Estado do Pará. Situa-se à margem direita da Baia do Guajará, que é formada pelos desagues 

dos rios Moju, Guamá, Acará e Pará (COMPANHIA DOCAS DO PARÁ, 2015). 

A aquisição dos dados experimentais foi realizada por meio de inspeção visual em 

uma plataforma flutuante da praticagem de barra no porto de Belém onde é de fácil acesso 

para a visualização da régua (F- 41 – 320 – 001/56), cuja as coordenadas são 01º 26’ 10.64” S 

e 048º 29’ 38.20” W instalada no porto, conforme mostra a figura 1. 

Figura 1 - Localização da régua linimétrica no porto de Belém-Pa. 

 

                                 Régua Linimétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

O uso de réguas linimétricas, apesar de não ser a melhor escolha quando se deseja 

precisão de dados, como mostra a quadro 1, foi feito devido à falta de outros equipamentos e 

por esta já se encontrar instalada de acordo com o zero hidrográfico, fator importante na 
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medição. As medições foram registradas a cada 5 minutos, para efeito de acompanhamento e 

controle dos erros associados aos efeitos meteorológicos (maré meteorológica), foram 

pesquisados os dados de vento e pressão no INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), 

para saber a influência destes fatores nas medições. 

Quadro 1 – Característicasdos métodos mais comumente usados para medição de maré 

Categoria Tipo Obtenção do 

valor médio 

Acurácia Vantagens Desvantagens 

 

Observação da 

superfície 

Régua 

 

 

Flutuador 

Visual 

 

 

Amortecimento 

0,02 – 0,10 m 

 

 

0,01 – 0,05 m 

Muito baixo custo; 

Fácil construção e 

locomoção; 

robusto. 

Tedioso. 

Necessita 

estrutura 

vertical; alta 

manutenção. 

 

 

 

Sensores fixos 

Sonar 

 

 

Radar 

 

 

 

Pressão 

Múltiplas 

Amostras 

 

Hidrodinâmica e 

múltiplas 

 

Amostras 

0,005- 0,01 m 

 

 

0,01 m 

 

 

0,01 m 

 

Robusto; baixa 

manutenção; 

 

Baixo custo; não 

necessita 

 

Estrutura vertical 

(pressão); 

Necessita 

estrutura 

vertical; 

Correção de 

densidade e 

onda; 

 

Alta manutenção 

 

 

Remoto e 

móvel 

 

Satélite 

 

Ajustes empíricos 

 

0,01 m 

 

Sistemáticos; 

cobertura global; 

alta taxa de dados 

Caro; operado 

por especialistas; 

múltiplas 

correções; não 

pega 

tempestades 

locais 

Fonte: Adaptado de (PUGH, 2004 p.10) 

 

Os dados de maré referentes à BM e PM do dia 08/09/2015 foram retirados do site da 

DHN, este dia equivale ao dia de coleta de dados de alturas da maré na régua linimétrica do 

porto de Belém. Com os dados da BM e PM disponíveis, o processo de interpolação 

utilizando um código desenvolvido em linguagem FORTRAN 90 foi executado. Neste código 

também foram colocados os dados coletados in loco, de forma que, os resultados da 

interpolação fossem comparados diretamente com os dados do campo. Vale ressaltar que a 

interpolação hermitiana foi testada com sucesso, no cálculo das alturas de maré no trabalho de 

(GOPALAKRISHNAN; RA’AD, 1986). 

Com os dados adquiridos na simulação e na medição in loco, foram inseridos os 

gráficos comparando os resultados da simulação versus dados de altura de maré coletados. 

Gráficos referentes ao erro relativo, bem como influência da velocidade do vento e pressão 

também foram discutidos com objetivo de explicar fenômenos anômalos. 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

127 

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

ISSN 2316-7637 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, um gráfico comparativo entre os resultados da interpolação cúbica 

hermitiana e os dados coletados para a altura de maré (h), no tempo (t), para o porto de Belém 

é apresentado no gráfico 1. 

 

Figura2 - Comparativo entre valores calculados pela Interpolação Cúbica Hermitiana e dados 

coletados para altura de maré. 
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Fonte: Autores (2015). 

 

Observando o gráfico 1, nota-se que os resultados para alturas de maré calculadas pela 

interpolação hermitiana apresentaram um comportamento físico coerente com os dados 

coletados, principalmente, entre o intervalo de tempo de 0 a 400 minutos, que corresponde ao 

perfil de BM da maré. A partir do instante 401 minutos notou-se um comportamento anômalo, 

ou seja, enquanto os cálculos via interpolação direciona a altura da maré ao ponto de inflexão, 

os dados coletados sofrem um aumento nas medidas das alturas de maré seguido de um 

abaixamento até o instante 500 minutos. Há basicamente quatro fatores que podem explicar 

este comportamento: batimetria do local, pressão, vento e a proximidade da régua linimétrica 

da descarga do canal de água residuária de bairros de Belém. 

A maré meteorológica deve-se principalmente às variações de pressão 

atmosférica e aos efeitos locais do vento, causando assim níveis mais baixos, 

ou mais altos, do que os previstos, o que se reflete nas diferenças entre a 
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maré observada e aquela prevista pelas tabelas de marés. (ALMEIDA et al, 

2009). 

No presente trabalho, durante o intervalo das 07h21min ás 14h15min horas, as 

condições do mar estavam favoráveis para a medição, resultando em leituras da régua mais 

precisas. A partir das 14h20min, devido à influência de ventos que sopravam no dia, 

conforme mostra o gráfico 2, a agitação da água aumentou consideravelmente, induzindo a 

erros maiores de leitura. 

Figura- 3 Dados da velocidade do vento no dia da coleta das alturas de maré. 
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Fonte: Immet (2015). 

 

É hoje reconhecido que as marés meteorológicas resultam da interação ar-água, isto é, 

a atmosfera força as massas de água, que respondem gerando oscilações dos níveis de água 

com várias frequências e amplitudes. As previsões dos níveis de marés presentes nas tabelas 

de marés contemplam apenas as causas astronômicas. Portanto, observando o gráfico 2, nota-

se que houve um aumento significativo na velocidade do vento entre as 14h: 20min e as 

19h00min, com um pico no instante 16h:00min, o que certamente causou uma transferência 

de momento do ar para a água, contribuindo dessa maneira para o comportamento anômalo 

observado no gráfico 1. 

A duração do vento é também decisiva nas medições de maré em réguas 

linimétricas, uma vez que as amplitudes da maré meteorológica são proporcionais ao 

tempo durante o qual o vento atua, tornando-se maior a transferência de momento do 

ar para a água, para ventos fortes e de longa duração. Ventos relativamente calmos 

que atuem durante 24 horas podem ter maiores efeitos na altura de água do que 

ventos mais fortes que atuem por apenas 6 horas. (ALMEIDA, 2009). 
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 De acordo com Neves et al. (2006) “as variáveis atmosféricas, pressão e vento, 

provocam alterações no nível do mar costeiro, causando elevações e abaixamento nas 

preamares e baixa-mares, afetando de forma considerável, cidades localizadas na linha de 

costa”. 

O comportamento anômalo observado no gráfico 1 surgiu repentinamente naBM da 

maré observada, o que poderia ser justificado por uma influência não astronômica. Perto do 

porto se encontra um canal que recebe contribuições de três bairros de Belém, a vazão do 

mesmo e direcionado a baia do Guajará, esta descarga fica aproximadamente a 45 metros do 

local aonde foram feitas as medições,cuja vazão média de contribuição da população dos 3 

bairros e de Qmed= 3.548,090 m3/dia. (PICANÇO; ALCANTARA, 2014). 

Observa-se que no instante 0 minutos ocorre a primeira PM, a entrada da galeria do 

canal estava submerso e o nível da água na Baia do Guajará estava acima do nível de saída da 

galeria, a mesma funcionava como uma barreira natural impedindo a saída da vazão do canal. 

Percebe-se que no instante aproximado de 400 minutos iniciou o comportamento anômalo, ou 

seja, neste instante a barreira natural conferida pela BM da maré deixa de ser relevante e a 

influência da vazão do canal passa ser notada nas proximidades da descarga. Próximo ao 

canal se se encontra um banco de areia como pode ser observado na figura 2,logo, a dual 

vazãode descarga do canal e banco de areia podem ser fatores preponderantes para explicação 

deste comportamento anômalo. 

Figura 4 – Banco de areia. 

 

Fonte: Os autores (2015). 

 

 As variações na pressão atmosférica, por sua vez, provocam alterações no nível do 

mar, que são as respostas a uma condição de equilíbrio, com uma relação inversa entre ambos. 
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O aumento da pressão de 1 hPa(Hectopascal)resulta em um decréscimo no nível do mar de, 

aproximadamente, 1 cm. “Essa resposta, chamada de efeito do barômetro invertido, é 

explicada através de um modelo teórico derivado das equações da hidrodinâmica, 

considerando-se um oceano com profundidade constante.” (PROUDMAN, 1953). 

No intervalo que compreende a vazante na presente análise, a pressão apresenta 

valores que crescem com o tempo, e valores que decrescem com o tempo para o intervalo de 

enchente da maré, como observado no gráfico 3. Com isso pode se inferir que a pressão teve 

influência significativa nas medições realizadas e contribuiu também para a consolidação do 

comportamento anômalo. 

Figura5 - Variação da pressão com o tempo no dia das medições. 
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Fonte: Inmet (2015). 

 

Com objetivo de observar a precisão dos resultados obtidos pelo código desenvolvido, 

um gráfico do erro relativo é mostrado. Analisando o gráfico4 nota-se que o erro relativo 

assume valores acima de 20 % entre os intervalos aproximados de 400 a 500 minutos, 

exatamente, quando ocorre o comportamento anômalo. Embora estes valores estejam altos, 

não se pode desconsiderar a potencialidade do simulador desenvolvido no presente trabalho, 

pois o comportamento físico previsto pelo código está de acordo com as observações. Além 

disso, o código não prevê fenômenos associados às influências da pressão, velocidade do 

vento, descarga de canais e bancos de areia. 
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Gráfico 4 - Erro relativo das alturas calculadas pela interpolação 
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Fonte: Os autores (2015) 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados para altura de maré calculada pela interpolação hermitiana apresentaram 

resultados satisfatórios do ponto de vista físico. No entanto, a tentativa de validar o código 

com medições in loco, não apresentou os resultados esperados. Isso se deve às condições 

adversas encontradas nos locais de medição e ao instrumento de medição pouco preciso. 

Dessa forma, para dar maior garantia quanto aos resultados obtidos pela ferramenta 

alternativa de previsão de mares, julga-se necessário a sua validação utilizando-se meios de 

medição mais precisos, onde os erros sejam minimizados, tais como sensores de pressão ao 

invés da inspeção visual em régua graduadas utilizada. 

A medição experimental foi apenas de um ciclo de maré, logo, esta pode não ser 

suficiente para se estabelecer uma comparação entra a simulação e os dados experimentais 

com êxito. Precisa realizar mais medições experimentais para que se possa obter uma melhor 

resposta da realidade da maré. 

Os resultados obtidos foram afetados por alguns fatores importantes, como:a régua 

linimétricase localizar no interior da zona portuária, numa massa de água que está recebendo 

constante influência da movimentação de embarcações. Os efeitos da maré meteorológica 

poderão, portanto, ser influenciados pela própria hidrodinâmica do porto. 
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RESUMO  

 

 

O Projeto de Assentamento Extrativista Ilha de Melgaço, situado no município de Melgaço 

(PA) possui 121 famílias assentadas. Esses povos da floresta possuem cultura diferente do 

restante do país e enfrentam problemas como a ausente estrutura pública local e alto índice de 

analfabetismo e formação profissional que os impede de, por meios próprios, conquistar 

direitos básicos como água potável, saneamento, educação e saúde, principalmente em 

decorrência das distâncias entre as comunidades ribeirinhas e as cidades. Nesse contexto, 

através de pesquisa qualitativa com entrevistas semiestruturadas foi possível identificar os 

problemas e potencialidades da área, a fim de melhor se organizarem para alcançarem direitos 

básicos ao desenvolvimento rural e humano. 

 

Palavras-chave: Organização. Marajó. Amazônia. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia Rural 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os enfoques de desenvolvimento rural nas décadas de 1960 e 1970 se baseavam na 

transferência de tecnologias e na ausência de participação das comunidades beneficiárias, 

tanto na elaboração como na execução dos projetos. Diante dessa problemática, nos anos de 

1980 e 1990, ocorreram mudanças na percepção de desenvolvimento rural, onde a 

participação e opinião dos envolvidos passaram a ser de suma relevância para projetos 

voltados à melhoria da qualidade de vida de populações tradicionais. 

 No cenário atual, no qual o planejamento e a gestão do município são processos que 

exigem um diagnóstico global e continuado da realidade local, que acompanhe e interprete a 

dinâmica municipal em seus diversos aspectos social, econômico e ambiental, a informação é 

de fundamental importância para planejadores e gestores de um modo geral. Ao se 

organizarem, interpretarem e disponibilizarem dados aumentam-se as possibilidades de 

acertos na tomada de decisões rumo às metas estabelecidas na gestão administrativa em 

qualquer esfera de governo. Dessa forma, disponibilizar informações permite as comunidades 

e aos governos disporem de instrumentos adequados para uma gestão descentralizada e 

contribuir para o desenvolvimento da democracia, através da disseminação de informações 

socioeconômicas, para os gestores e a sociedade civil, refletindo em desenvolvimento e 

contribuindo para a formação de cidadãos. 

 É neste contexto que surge o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) que segundo 

Verdejo (2006), consiste em um conjunto de ferramentas e atividades de participação coletiva, 

que busca fazer com que a comunidade faça seu próprio diagnóstico, de forma a permitir o 

reconhecimento das limitações e potencialidades socioambientais de seu território e a partir 

daí melhor se organizar e auto gerenciar.   

 O Norte do Brasil vem chamando a atenção do mundo, pois contempla uma extensa 

floresta com grandes riquezas e recursos naturais que podem ser utilizados de forma 

sustentável para subsistência de populações que nela vivem. Além disso, apresenta 

características diferentes do restante do país, principalmente quando se trata da realidade 

social, econômica e ambiental, visto que a região abriga populações que moram as margens 

de rios e florestas, no qual utiliza-os como fonte de renda familiar, transporte e lazer. 

 Para os ribeirinhos, o rio institui o alicerce de sobrevivência graças, sobretudo, às 

terras férteis de sua margem. Essa população vive em casas de palafita e desempenham 

atividades como pesca, caça, agricultura de subsistência e artesanato, sabendo que a maioria 

das culturas e criações de animais são complementares à alimentação como caça, pesca e 
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extrativismo vegetal. Esses povos da floresta enfrentam problemas como a ausente estrutura 

pública local e alto índice de analfabetismo e formação profissional que os impede de, por 

meios próprios, conquistar direitos básicos como água potável, saneamento, educação e saúde, 

principalmente em decorrência das distâncias entre as comunidades ribeirinhas e as cidades. 

 Exatamente nesse contexto encontram-se o Projeto de Assentamento Extrativista Ilha 

de Melgaço, situado no município de Melgaço (PA). O presente trabalho buscou identificar os 

problemas e potencialidades do assentamento e para isso utilizou-se de ferramenta 

metodológica participativa de intervenção em áreas rurais denominado Diagnóstico Rural 

Participativo (DRP) e entrevistas semiestruturadas. A elaboração deste diagnóstico permitiu 

aos beneficiários observarem suas fraquezas, a fim de melhor se organizarem para alcançarem 

direitos básicos ao desenvolvimento rural e humano. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O Projeto de Assentamento Extrativista Ilha de Melgaço foi criado pela Portaria N°90, 

de 28 de Novembro de 2006; Diário Oficial da União – 22 de novembro de 2005, possui 

14.001,2851 ha (quatorze mil e um hectares vinte e oito ares e cinquenta e um centiares), 

distante 13 (treze) quilômetros da sede do município de Melgaço, 121 (cento e vinte e uma) 

famílias assentadas e escolhido como lócus para a realização deste trabalho. 

 A investigação desenvolvida nesta pesquisa utilizou-se da abordagem de pesquisa 

qualitativa. De acordo com Bogdan e Biklen (1994), forma de análise mais profunda da 

realidade, tornando relevante qualquer acontecimento que ocorra no campo de investigação 

devido às descrições minuciosas; colaborando para uma compreensão mais clara e real do 

investigador sobre seu objeto de estudo. A pesquisa qualitativa está mais relacionada em 

levantar dados sobre as motivações de um grupo, em compreender e interpretar determinados 

comportamentos, a opinião e as expectativas dos indivíduos de uma população. É exploratória 

e pode indicar nuances imprevisíveis sobre uma questão-problema. Os recursos mais usados 

na pesquisa qualitativa são as entrevistas semiestruturadas em profundidade, observação em 

campo, etc. Neste tipo de pesquisa, a interpretação especializada é outra característica 

fundamental. 

 Para a realização do diagnóstico socioambiental foi escolhida a metodologia da 

observação direta, para um primeiro contato com a comunidade e busca por confiança, e, 

posteriormente, entrevistas semiestruturadas sobre temas como: idade, estado civil, 

escolaridade, quantidade de filhos, tipo de moradia, doenças, lazer, crenças religiosas, 
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profissão, renda familiar, rede de apoio, etc. Para a coleta de dados e elaboração do 

diagnóstico foram entrevistadas 121 famílias. 

 A equipe foi composta por profissionais de diversas áreas, garantindo uma análise a 

partir de diferentes ângulos e multidisciplinar, evitando o predomínio de enfoques específicos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Atualmente, o PAE apresenta um contingente populacional de 725 habitantes, 121 

famílias, média de 4,04 filhos por família e que estão distribuídos em 08 comunidades, como 

mostra a Tabela 1: 

Tabela 1- Distribuição da população por comunidade, famílias e número de filhos do PAE. 

COMUNIDADE 
NÚMERO DE 

FAMÍLIA 

POPULAÇÃO DA 

COMUNIDADE 

MÉDIA DE FILHOS 

POR FAMÍLIA 

Boa Vista 11 66 4,00 

Nazaré 15 90 4,00 

Livramento 15 91 4,06 

Paricatuba 41 250 4,09 

Rio Anapú 6 37 4,16 

Rio Janguizinho 15 93 4,64 

Rio Tatuoca 5 24 2,8 

Santa Maria 13 74 3,69 

TOTAL 121 725 4,04 

Fonte: EMATER-PARÁ, 2012. 

 

A população do Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) Ilha Melgaço é 

constituída por 407 homens e 318 mulheres. Destes, 316 são crianças (na faixa etária de 0 a 

12 anos) com um percentual de 43,6%; 228 são adultos (na faixa etária de 22 a 65 anos) com 

um percentual de 31,4%; 125 são adolescentes (na faixa etária de 13 a 18 anos) com 

percentual de 17,2%; 40 são jovens (na faixa etária de 19 a 21 anos) com um percentual de 

5,5% e 16 são idosos (maior de 65 anos) com um percentual de 2,2%, como mostra o gráfico 

abaixo: 
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Figura1 – Distribuição da População por Faixa Etária. 

 

 
Fonte: EMATER-PARÁ, 2012. 

Deste modo, percebe-se que a população do assentamento é composta em sua grande 

maioria por crianças (43,6%) e adultos (33,4%).  

O porcentual de analfabetismo é de 15,2%, ensino fundamental incompleto 74,0%, 

ensino médio incompleto 8,8%, ensino médio completo 1,5%, ensino superior incompleto 

0,3% e superior completo 0,2%. Com isso, observa-se a importância de realizar políticas 

públicas no assentamento destinadas à educação sexual, controle de natalidade, educação 

infantil e geração de emprego no campo, devido a abundância da população infantil e da 

população adulta ativa com perfil produtivo baseado apenas no extrativismo. Um pequeno 

percentual da população é representado por jovens e idosos devido ao êxodo rural. 

A população do Projeto de Assentamento Extrativista Ilha de Melgaço em sua 

totalidade é constituída de 56,3% homens e 43,7% mulheres, sendo que a amostragem aponta 

maior índice de população economicamente ativa para o sexo masculino. Mas em 

comparação, a jornada de trabalho das mulheres supera 12 horas diárias; já a dos homens 

varia em torno de 8 horas por dia. Além das atividades domésticas, algumas mulheres 

trabalham em atividades ligadas ao campo, como a coleta e debulha do açaí para o preparo do 

vinho e na produção, descascamento e lavagem, da mandioca para produção de farinha; base 

da alimentação das famílias ribeirinhas. 

O extrativismo aponta 18,81% da renda dos assentados, no entanto, maior parte aponta 

para culturas temporárias com 25,57% e os benefícios sociais com 24,05% seguido da pesca 

com 22,78% e com menor percentual esta a pecuária com 4,44% e culturas permanentes com 

4,35%.  

As atividades produtivas do assentamento estão atreladas ao extrativismo do açaí, 

cultivo de mandioca, a caça de animais silvestres e a pesca artesanal, estas atividades 
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geralmente são desenvolvidas pela população adulta, sendo que a partir dos 12 anos as 

crianças também começam a desenvolver aptidão por estas práticas. 

O açaí (Euterpe oleracea Mart.) é o principal produto do extrativismo e o excedente 

da sua produção é vendido, porém os assentados encontram algumas dificuldades no 

transporte da produção facilitando, assim, a ação dos atravessadores que impõem um preço 

muito baixo sobre o produto. 

A pecuária é feita de forma familiar, bastante rústica e sem nenhum tipo de orientação 

técnica, destacam-se a criação de pequenos animais como porcos e galinhas. Não existe uma 

área de pasto definida e os animais são criados de forma extensiva na área dos assentados, 

sendo esse o maior problema das famílias que desenvolvem esse tipo de criação animal em 

suas propriedades, pois não conseguem ter o domínio total desses animais ficando a mercê de 

ladrões e predadores. 

Os benefícios sociais têm uma parcela de contribuição significativa na renda dos 

assentados, uma vez que a renda é baixa e eles não possuem emprego fixo, como se pode 

observar na Figura 2: 

Figura 2 – Distribuição da População por benefício social. 

 
Fonte: EMATER-PARÁ, 2012. 

 

A maioria da população sobrevive com uma renda proveniente do Bolsa Família 

(50,5%), o mesmo deveria ser uma renda extra para ajudar na compra de materiais escolares, 

para somar nas despesas e manutenção da família, mas na maioria das vezes é a única fonte de 

renda para essa população.  
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Através da pesquisa de campo realizada pela equipe de ATER, constatou-se que o 

PAE Ilha Melgaço não dispõe de nenhuma organização juridicamente formada. Desde a 

criação do PAE em 2006, os assentados são representados por uma Comissão de Moradores 

da Ilha Melgaço, entretanto não possui o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 O Diagnóstico Rural Participativo possibilitou a equipe e aos comunitários reconhecer 

as potencialidades e dificuldades do processo de análise de todo território, pensar estratégias 

de extensão rural, intervenções nas comunidades, bem como planejamento de atividades 

voltadas ao desenvolvimento local. Esse campo de estudo retrata a vida diária dos assentados 

que enfrentam diversos problemas de ordem pública ao longo dos anos, e que o poder público 

se omite da sua responsabilidade em fornecer os serviços básicos à população, e que pela falta 

de conhecimento dos assentados os impedem de exigirem seus direitos. 

          A pesquisa possibilitou a análise dos diferentes problemas que assolam o 

desenvolvimento socioeconômico das famílias assentadas no Projeto de Assentamento, bem 

como: creche, escola, saneamento básico, posto de saúde, energia elétrica e transporte. Por 

fim, identificou-se o grande isolamento das comunidades em relação ao poder público, 

ausência de infraestrutura e falta de organização social e produtiva na área. 
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RESUMO 

 

A região amazônica é a maior reserva de produtos naturais com efeitos fitoterápicos do 

planeta sua flora desperta interesse da comunidade cientifica devido à possibilidade de ação 

medicinal (SILVA,VERGARA, BANDEIRA et al., 2013). O difícil o acesso aos hospitais 

para a população ribeirinha da região rural do Município de Moju-Pará, localizada no sítio 

Médio Moju que procuram meios para sua própria cura, principalmente de queimaduras e 

ferimentos fazendo-se o uso de remédios caseiros feitos com plantas medicinais como a 

Catininga (C.hirta). Neste contexto, o presente projeto, tem como objetivo geral realizar um 

levantamento bibliográfico das propriedades farmacológicas da planta contribuindo dessa 

forma para a comprovação dos seus benefícios medicinais.Os métodos utilizados foram a 

coleta segundo padrão botânico e identificação pelo site especializado MOBOT (Missoure 

Botanical Garden), levantamento de literaturas especializadas e entrevistas informal aberta.  

Nos resultados encontramos que a planta pertence à família Melastomataceae que tem sido 

utilizada pela população brasileira para fins medicinais. (CRUZ & KAPLAN, 2006), tal como 

indicadopelos especialistas que em tratamentos cicatrizantes.Apesar do grande tamanho da 

família melastomatácea, temos poucos estudados do ponto de vista fitoquímico.Nosso projeto 

desenvolvido na área da saúde tem a importância do conhecimento popular e a unificação da 

ciência para melhorar a aplicabilidade e o uso deste recurso natural, sendo uma nova opção de 

tratamento de queimadura e ferimentos, utilizando os recursos naturais que esta tão acessível 

a população da região amazônica. 

 

Palavras-chave: Catininga, Clidemia hirta,Planta medicinal, Etnofarmácia e Planta 

Cicatrizante.  
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INTRODUÇÃO 

As plantas medicinais são elementos que constituem parte da biodiversidade e são 

muito usadas desde os primórdios da humanidade por vários povos e de diversas maneiras. 

(FIRMO, MENEZES, PASSOS et al., 2011). Além disso, segundo dados da OMS, 80% da 

população dos países em desenvolvimento utilizam-se da fitoterapia popular na atenção 

primária à saúde.  

A região amazônica é a maior reserva de produtos naturais com efeitos fitoterápicos 

do planeta. Sua flora desperta interesse da comunidade científica devido àpossibilidade de 

ação medicinal das ervas regionais e o conhecimento sobre plantas medicinais simboliza o 

único recurso terapêutico de muitas comunidades dessa região (SILVA, VERGARA, 

BANDEIRA et al., 2013). 

 Segundo Pinto (2008), o estudo das plantas medicinais está relacionado àetnofarmácia 

que é definida com uma ciência interdisciplinar que investiga a percepção e o uso de remédios 

tradicionais, dentro de um grupo humano. 

A população ribeirinha da região rural do Município de Moju-Pará, localizada no sítio 

Médio Moju, procura meios para sua própria cura, principalmente de queimaduras e 

ferimentos, fazendo-se o uso de remédios caseiros feitos com plantas medicinas, que muitas 

vezes eram indicados pelos mais velhos da comunidade. 

A indicação dos mais experientes era o uso do sumo extraído das folhas da Catininga 

(C. hirta) para tratar acidentes de queimaduras e ferimentos, porque se observou um processo 

de cicatrização muito rápido nos ferimentos e sem o aparecimento de lesões na superfície da 

pele. Desse modo, justifica-se um estudo acerta das propriedades fitoquímicas desta planta tão 

utilizada pela população do Médio Moju-Pará. 

Confirmado por Santos & Tavares (2003), o uso indiscriminado das plantas com a 

bioatividade de indicação medicinal, aliado ao baixo padrão socioeconômico da maioria da 

população amazônica e, especialmente, no que se refere a carência de dados científicos, vem 

reforçar a necessidade de estudos acerca das plantas medicinais. 

Neste contexto, o presente projeto, tem como objetivo geral realizar um levantamento 

bibliográfico das propriedades fitoterápicas e farmacológicas da Catininga (C. hirta) 

contribuindo dessa forma para a comprovação dos seus benefícios medicinais. Além disso, 

objetivou se realizar o preparo do sumo medicinal descrito pelos especialistas da comunidade; 

desenvolver uma nova técnica de preparo para utilização em ferimentos; entrevistar as 

comunidades das regiões do Médio-Moju e de comunidade rural do ramal do Abaetezinho 
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noMunicípio de Abaetetuba-Pará e expor os benefícios para a comunidade havendo desse 

modo reconhecimento e a valorização do uso da Catininga (C. hirta) no uso medicinal. 

 

METODOLOGIA 

 

Área de estudo 

O trabalho foi realizado em duas regiões rurais. A primeira, o Município de 

Abaetetuba-Pará,em um ramal identificado como Abaetezinho, e a outra áreano Município de 

Moju-Pará, em uma zona rural da comunidade do Médio Moju. Essas áreas foram escolhidas 

porque são áreas onde se observou uma utilização das plantas medicinais como fonte 

alternativa de tratamento e também a predominância da Catininga (C. hirta) nas localidades. 

Coleta e identificação da espécie 

A partir de padrões botânicos, realizou-se a coleta da planta em natura e seguiu-se a 

identificação da Catininga (C. hirta) utilizando fotos que foram comparadas em sites 

especializados de botânica, como por exemplo, o Missouri Botanical Garden (MOBOT), 

disponívem em: http://www.tropicos.org/,e também com a ajuda de especialistas na área de 

Melastomataceae. 

Levantamento bibliográfico 

A pesquisa usa como base o levantamento bibliográfico para confirmação dos dados 

de pesquisas.A pesquisa bibliográfica foi realizada em artigos científicos, dissertações de 

mestrado, teses de doutorado e livros botânicos que nos deram resultados confiáveis sobre 

aplanta estudada. 

A pesquisa bibliografia objetivou caracterizar a morfologia da planta e descrever as 

suas propriedades medicinais em aspectos fitoquímicos.  

Informação da comunidade  

No levantamento foram realizadas entrevistas informais, com perguntas abertas,com o 

objetivo de coletar relatos do uso medicinal (ALBUQUERQUE, 2010).  Essas entrevistas 

foram realizadas com especialistas da comunidade, por serem mais detentores de 

conhecimento, porque o uso de plantas medicinais é transmitido de maneira transgeracional e 

de forma oral.  

Preparação do sumo da Catininga (C. hirta) 
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No laboratório foi produzido o sumo medicinal que foi informado pelos especialistas 

nas entrevistas, e utilizou-se a técnica de observação participante para aprender a preparação 

caseira (ALBUQUERQUE, 2004). 

Divulgação 

Apresentou-se àsociedade os resultados dessa pesquisa, em meio a exposições de 

feiras científicas na região de Abaetetuba-Pará e em outras regiões próximas.Também em 

meios de comunicação, como uma entrevista em um programa de televisão local da rede SBT. 

 

RESULTADOS EDISCUSSÃO 

 

Aspecto morfológico  

A coleta primaria da planta foi realizada na região de Abaetetuba-PA na comunidade 

do Abaetezinho. A planta foi encontrada em um solo arenoso em clima mais seco sendo ela 

uma planta muito resistente a temperaturas elevadas. Aprincípio, realizou-se a análise da 

planta, mediu-se sua estrutura que foi um 1,15 m podendo variar de três ou mais. Desse modo, 

classificou-se esta como uma planta de pequeno porte.Nessa região,a planta é confundida pela 

população com a urtiga, uma planta semelhante, mas totalmente diferente em sua utilidade 

medicinal, sendo assim ela acabadesvalorizada e sem finalidade medicinal. 

A coleta secundária foi no Município de Moju-PA, na comunidade do Médio Moju. 

Coletou-se a planta em um solo de várzea que predominava a umidade por conta das matas 

ciliares que proporcionam um bom desenvolvimento dessas plantas. Encontrou-se a planta em 

abundânciae em floração com frutificação. Analisou-se que nessa região seu desenvolvimento 

é maior.Encontrou-se o arbusto com até dois metros de altura e com fortes caules.Esta 

observação foitambém voltada para sua principal característica que é a resistência no clima 

tropical. 

Na bibliografia especializada podemos confirmar que a planta coletada possui 

morfologia descrita segundo Baumgratz (2006) e Castrillión, Bedoya et al., (2009), e é um 

arbusto que pode ter 2 m de altura, com as folhas escamosas com tricomas macios com 

pecíolo 0,5-4,5 cm; lâmina 4,6-7,9 × 2,2-5,9 cm, membranácea a cartácea, ovada a oblongo-

ovada, ápice agudo a acuminado, margem crenulada a bisseriado-ciliada; 5-7 nervuras 

acródromas; apresentandoflores brancas, pequenas, seus frutos são roxos em bajas e com 

tricomas, podendo florescer e frutifica em variados períodos do ano.  
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Além disso, a distribuição geográfica da planta no Brasil, segundo Michelangeli 

(2010), encontra-se em regiões doNorte (Roraima, Amapá, Pará, Amazonas, Acre, 

Rondônia), Nordeste (Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Alagoas, 

Sergipe), Centro-Oeste (Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do 

Sul), Sudeste (Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro), Sul (Paraná, Santa 

Catarina, Rio Grande do Sul). 

 

Propriedades farmacológicas  

A Catininga (C. hirta) pertence à famíliaMelastomataceae. Ela está presente em 

diversos biomas brasileiros, onde se caracterizam pela riqueza e diversidade florística. Várias 

plantas dessa família têm sido utilizadas pela população brasileira para fins medicinais 

(CRUZ & KAPLAN, 2006).Apesar do grande tamanho da família melastomatácea, tem-se 

poucos estudos do ponto de vista fitoquímico. Embora tenha sido isolado um grande número 

de compostos,apenas poucas espécies têm sido estudadas extensivamente 

(CASTRILLÓN&BEDOYAetal., 2009). 

Neste trabalho, constam pesquisas das propriedades fitoquímicas encontradas no 

fruto.São antocianinas e vitamina C, antiescorbúticos; na economia os frutos são comestíveis, 

sendo adocicados e deixando a língua azulada, devido às antocianinas, que são compostos 

com importante ação antioxidante, muito estudadosatualmente e recomendados para uma boa 

alimentação.  

Segundo Pinto (2008), em seu trabalho realizado no Município de Igarapé-Miri, Pará, 

a Catininga (C.hirta) foi descrita como uma planta usada em tratamentos de queimaduras, tal 

como observado nesta pesquisa. Entretanto, para Castrillón eBedoyaet al. (2009) a ingestão 

das folhas pode ser hepatotóxico, sendo que estudos relatam que caprinos, na indonésia, que a 

ingeriram tiveram intoxicação, porque a C. hirta contém fenólicos em percentagens de 58,3% 

para a extração a 70% de acetona aquosa. Da mesma forma, as porcentagens detaninos 

condensados foram de 84,8% e um conteúdo de 19% de taninos hidrolisáveis (mistura de 

Gallic e elagi taninos) foi encontrado na C. hirta . 

Santos & Tavares (2003)identificaram os seguintes grupos de compostos encontrados 

na Catininga (C. hirta):saponinas, ácidos orgânicos, flavonóides,taninos, fenóis, esteróides e 

triterpenóides, carotenóides, depsídeos, depsidonas e antraquinonas. 

Dos compostos encontrados na planta temos o tanino que possui nas suas 

características atividade antioxidante e sequestradora de radicais livres, tendo as seguintes 
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aplicações farmacológicas adstringentes via externa: cicatrizantes, tal como indicado pelos 

especialistas das comunidades estudadas, e também protetores e reepitelizantes e 

antissépticos. Além das antraquinonas que se destacam como importante composto para as 

plantas protegendo contra ação de insetos e doenças.Reconhecidas pelo seu efeito laxativo, 

são bastante utilizadas na medicina popular (CHUKWUJEKWU et al., 2005). Seguindo o 

mesmo autor que relata também o uso como antimicrobiano com um notável efeito 

bacteriostático sobre bactérias gram-positivas, especialmente os Staphylococcus aureus. 

 

Dados da entrevista 

As informações coletadas nas entrevistas com os especialistas demonstram a grande 

experiência que eles detêm sobre o uso da Catininga (C. hirta), sendo apresentados relatos 

como o do especialista, Sr. Miguel:“Um dia estava com minha filha de barco e ela sem 

prestar a atenção segurou na descarga do motor que a queimou suas mãos em desespero me 

lembrei da Catininga que já fazia uso dela e sem postos de atendimento médico por perto 

minha única solução era usar a planta, peguei umas cinco folhas e rapidamente molhei e 

triturei em minhas mãos, saindo o líquido espumoso passei sobre a queimadura em suas 

mãos. Minha filha sentiu a refrescância e o alívio da dor, passei duas vezes ao dia durante 

cinco dias e minha filha não ficou com marcas de queimaduras nas mãos”. 

Nas entrevistas (15) realizadas na comunidade do Abaetezinho-PA, pode-se identificar 

o conhecimento da população em relação a Catininga (C. hirta), demonstrado no Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Conhecimento da população em relação à Catininga  (C. hirta). 

 
                      Fonte: Autores (2015). 
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Preparação do sumo medicinal 

Foi feito primeiramente a coleta em natura das folhas, e em seguida a limpeza da 

mesma com água corrente, juntando as folhas em um maço seguido da trituração manual, 

produzindo assim o líquido espumoso. Conservou-se esse líquido em um recipiente fechado, 

podendo ser colocado em ambiente refrigerado para uma maior durabilidade. 

A técnica tradicional foi aprimorada, pois passou a se utilizar as folhas secas aplicadas 

ao álcool,com a finalidade do aproveitamento da planta e desinfecção do ferimento com a 

utilização do álcool. Portanto, a princípio fez-se o processo de limpeza, seguido da secagem 

com auxílio de um micro-ondas. Deixaram-se as folhas por 30segundos, obteve-se o resultado 

esperado. Dando seguimento ao processo, aplicou-se ao álcool, deixado em um recipiente 

fechado durante seis dias, período necessário para obter uma mudança em sua coloração, 

sendo ela mais concentrada em relação àobtida no processo tradicional. 

Por outro lado, usaram-se as folhas verdes em busca de uma comparação da 

concentração e mudança de sua coloração, repetindo o processo de limpeza das folhas verdes, 

em seguida aplicou-se o álcool, no mesmo período de tempo realizado anteriormente. 

 

Apresentação e reconhecimento da pesquisa 

Nossa participação em feiras:Feira Científica Manuel Antônio de Castro (FEICIMAC) 

e Feira Científica e Cultural do Colégio São Francisco Xavier(FEICICULT) e também em 

entrevistas no canal SBT em um programa regional denominado “Conexão”. Contribuindo 

para levarmos a sociedade conhecimentos sobre as ações benéficas da planta onde muitos 

julgam ser um mato sem utilidade.  

 Desse modo, a exposição ajuda pessoas de outras localidades de fora de nossa região a 

conhecerem a importância medicinal da Catininga (C. hirta), tantopessoas que utilizam a 

planta como remédio com fins terapêutico quanto pessoas que convivem com a planta e 

desconhecem suas propriedades  

 

CONCLUSÃO E CONTINUIDADE DO PROJETO 

O presente trabalho confirmou a hipótese de que a Catininga (C. hirta) possui 

substâncias fitoterápicas que auxiliam no tratamento de queimaduras e ferimentos, 

justificando o desenvolvimento dessa pesquisa para comprovar a utilização pelas 

comunidades rurais dos municípios de Abaetetuba e Moju-PA. 
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Os objetivos foram atingidos, no geral realizamos o levantamento bibliográfico das 

propriedades morfológicas e farmacológicas, encontrando-se dificuldade para encontrar 

trabalhos que relatem o uso na área medicinal e das propriedades químicas da planta. 

Além disso, nos objetivos específicos obtivemos sucesso na preparação do sumo 

medicinal tradicional extraindo e analisando sua espuma e sua coloração; desenvolveu-se uma 

técnica aprimorada de preparo com o uso do álcool (70%) observando as diferenças entre os 

preparos; nas entrevistas das duas comunidades de Abaetetuba-PA e Moju-PA que convivem 

com a Catininga (C. hirta) observamos que ela sofre desvalorização pela população do ramal 

Abaetetiznho. Por fim, tivemos bons retornos da pesquisa com o reconhecimento através de 

prêmios na Feira municipal de Abaetetuba e premiação na FEICIMAC, realizada no 

município de Igarapé Miri-PA, e na FEICICULT,  realizada no município de Abaetetuba-PA. 

Esse trabalho pretende ainda aprimorar o levantamento das propriedades fotoquímicas 

através de pesquisa bibliográfica; buscar outras utilizações da planta com finalidades 

econômicas, auxiliado pela pesquisa bibliográfica e entrevistas com a comunidade local; 

elaborar uma pomada caseira para diminuir o trabalho manual e aumentar a durabilidade do 

uso, auxiliada pela ajuda de profissionais na área de farmacologia que possam garantir 

segurança na utilização da mesma. 

Esse trabalho desenvolvido na área da saúde tem a importância do conhecimento 

popular e a unificação da ciência para melhorar a aplicabilidade e o uso deste recurso natural, 

sendo uma nova opção de tratamento de queimadura e ferimentos, utilizando os recursos 

naturais que estão acessíveis à população da região amazônica. 
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RESUMO  

 

 

Este trabalho trata sobre o desempenho ambiental da arborização urbana da Avenida 

Constantino Nery localizada no bairro Chapada, da qual é o eixo de ligação Norte-Sul da 

cidade de Manaus/AM. Abordando sobre alguns princípios de sustentabilidade, o objetivo 

principal do trabalho é contribuir com diretrizes gerais de desenho urbano bioclimático para 

melhorar o conforto térmico da área. Em face disso, discute-se aqui o desempenho ambiental 

da vegetação nessa via pública a partir da análise de sua arborização e calçadas, relacionando 

alguns fatores que determinam o microclima urbano, tais como o tipo de pavimentação, a 

topografia, a presença de barreiras vegetais ou a ausência. O levantamento de dados consistiu 

em relatório fotográfico, simulações de acessibilidade nas calçadas, medições de temperatura 

e umidade relativa do ar, caminhadas e permanência em ponto de ônibus e canteiros centrais 

com áreas sombreadas e não sombreadas. Os resultados indicam na área de estudo a presença 

de grandes quantidades de áreas impermeáveis, ausência de arborização, principalmente com 

espécies nativas, calçadas danificadas ou ausência delas. Por fim, são apresentadas como 

alternativas algumas diretrizes gerais de desenho urbano climático com propostas de uso da 

revegetação nativa, visando a um melhor conforto térmico e a uma melhora na paisagem na 

via urbana estudada.   

 

Palavras-chave: Arborização. Microclima. Revegetação. 

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sustentabilidade e Urbanismo 
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1. INTRODUÇÃO 

A urbanização e expansão das cidades modificam o meio ambiente e nesse processo 

há várias ações nocivas que provocam poluição do ar e águas; degradação da flora e fauna, 

aumento de temperaturas, surgimento de ilhas de calor, entre outras inúmeras modificações 

sofridas aos ecossistemas. Considera-se que o ambiente urbano é formado pelo sistema 

natural (físico e biológico) e pelo sistema antrópico (sociedade e suas atividades). Analisando 

as problemáticas que iremos abordar neste trabalho, podemos identificar o desequilíbrio entre 

área urbana, clima e vegetação. Para um espaço público possuir qualidade arquitetônica é 

preciso uma inter-relação entre elementos. Os elementos apresentados neste trabalho são uma 

via, representando parte da configuração urbana da cidade de Manaus/AM, o microclima 

dessa mesma via e a sua arborização, como estratégia de amenização do microclima. 

A cidade de Manaus, capital do Estado do Amazonas, possui clima equatorial úmido, 

temperatura mínima de 26ºC e máxima de 38ºC e grande incidência solar, umidade relativa 

média anual do ar de 83%, baixa velocidade dos ventos e chuvas abundantes, com 

pluviosidade média anual de 2.200 mm. As precipitações entre os meses de dezembro e maio 

são mais elevadas e diminuem entre julho e novembro. Além dessas condicionantes do clima, 

deve-se também adaptar a área de estudo escolhida a um melhor conforto térmico, aos 

princípios de desenho urbano local, topografia e revestimento de solo. A morfologia do tecido 

urbano tem uma grande influência sobre o microclima, sendo que as maiores temperaturas 

detectadas nos centros urbanos são em áreas de maior concentração de concreto e cimento.  

De acordo com Romero (2011), do ponto de vista da materialização das cidades, a 

intervenção urbana causa alterações no clima de uma região, pois os materiais que 

constituem a superfície urbana possuem capacidade térmica mais alta e são melhores 

condutores do que os materiais encontrados em superfícies não construídas. Isso dá 

origem a um clima local específico – o clima urbano. 

O clima urbano da área em questão com a presença acentuada de pavimentações 

impermeáveis gera efeitos negativos no que diz respeito a sua produção climática, sendo uma 

das possíveis soluções a inserção de arborização nesses espaços. Romero (2011) cita que a 

vegetação atua sobre os elementos climáticos no controle da radiação solar, temperatura, 

umidade do ar, amenização da poluição do ar e na ação dos ventos e da chuva. De forma 

semelhante, os espaços verdes oferecem vários serviços ecossistêmicos como a provisão de 

sombra, interceptação e infiltração da água das chuvas e a redução da poluição (BRASIL, 

2014). 
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Nucci (2001) salienta que um atributo muito importante, porém negligenciado no 

desenvolvimento das cidades, é o da cobertura vegetal. Além de todas as necessidades que o 

ser humano tem em relação à vegetação, é importante lembrar que as cidades estão cada vez 

mais poluídas e essa poluição pode ser reduzida substancialmente preservando-se a vegetação 

local. A cobertura vegetal exerce efeitos positivos (Figura 1) sobre microclimas urbanos e, 

dessa forma, a arborização contribui para o espaço público de uma cidade. A ausência de 

áreas vegetadas em centros urbanos diminui a qualidade ambiental, resultando nas diversas 

alterações que influenciam direta ou indiretamente a qualidade de vida de seus habitantes.  

Figura 1 –A espécie arbórea e a radiação solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Romero (2000). 

 

Em face do exposto, o presente trabalho apresenta como objetivo geral a análise do 

desempenho ambiental da Av. Constantino Nery, na cidade de Manaus, Estado do Amazonas, 

a partir de diretrizes gerais de desenho urbano bioclimático por meio da análise de sua 

arborização, calçadas e relacionando com alguns fatores que determinam o microclima 

urbano, tais como: a pavimentação, a topografia e a presença de barreiras vegetais e a 

ausência delas. Depois das respectivas análises, propõe-se o uso de revegetação da área com 

espécies nativas da Amazônia para atenuar os efeitos de condições insatisfatórias encontradas 

no local.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área escolhida para estudo abrange um trecho da Avenida Constantino Nery na 

cidade de Manaus/AM, localizada no bairro Chapada (Figura 2). A área, que se situa próximo 

à Arena da Amazônia, Vila Olímpica de Manaus, foi escolhida pelo grande número de 
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atividades que concentra e pela ligação viária centro-bairro/bairro-centro (eixo Norte/Sul). A 

Avenida Constantino Nery (figura 3) possui diversos trechos do canteiro central somente com 

implantação de postes de iluminação e extensa área de pavimentações impermeáveis. São 

encontrados na área de estudo alguns canteiros centrais em condições precárias e várias 

calçadas danificadas. 

Figura 2 –Trecho da Avenida Constantino Nery escolhido para estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Google Earth e Google Maps. Acessado em: 28.09.2015 

 

Figura 3 – Avenida Constantino Nery (Manaus/AM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://acritica.uol.com.br. Acessado em: 06.10.2015 e http://amazonasatual.com.br/. Acessado 

em: 10.10.2015 

 

Para análise da área na Av. Constantino Nery, foram realizados relatórios fotográficos, 

coleta de dados climáticos e sensoriais. Esses dados foram obtidos através de coletas físicas, 

com a realização de medições de temperatura e umidade relativa do ar através de um termo-

higrômetro digital (Modelo ICECL Ht-7100).  

As informações foram coletadas nos horários de 9h, 15h e 21h, de acordo com os 

horários definidos pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) que coordena 
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mundialmente todas as atividades meteorológicas de caráter operacional, bem como os 

programas de pesquisa de interesse global. Para as coletas de estudo foram determinados dois 

pontos: Ponto 1 e 2 (Figura 4) para as coletas de temperaturas e umidade relativa do ar. O 

ponto 1 no início do trecho escolhido e o ponto 2 no final da área de estudo, os dois pontos 

possuem grandes áreas impermeáveis e ausência de arborização. 

Figura 4 – Pontos 1 e 2 (P1 e P2) de coletas de temperaturas e umidade relativa do ar. 

 

PONTO 1 (P1): Próximo à Arena da Amazônia. 
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Fonte: Google Earth. Acessado em: 06.10.2015 

 

As datas para coleta de dados na microescala foram realizadas nos dias 27, 28 e 29 de 

abril de 2015 e dias 16, 17 e 18 de setembro de 2015 e, portanto, obtiveram-se médias de seis 

leituras (n = 6). Os meses de abril e setembro foram escolhidos por ser, respectivamente, o 

período com maior índice pluviométrico e o período mais seco. Os dados foram tabulados, 

medias e erros padrão foram calculados e modelados, utilizando-se o programa Excel 

(Windows). 

Os dados sensoriais também foram coletados através das sensações de conforto 

térmico nas caminhadas e permanência nas paradas de ônibus e canteiros centrais com áreas 

sombreadas e não sombreadas (através de escala de parâmetros entre muito desagradável e 
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muito agradável). Os critérios foram: ausência de árvores, distância entre as árvores 

existentes, sua implantação e a largura das copas. Também foi inserida nos critérios da Tabela 

2 a sensação térmica nas áreas com maior superfície de concreto e outros revestimentos 

impermeáveis e as simulações de acessibilidade nas calçadas.  

Para a caracterização climática da cidade de Manaus foram utilizados os dados da 

Estação Meteorológica de Observação de Superfície Convencional (Manaus-AM/Código 

OMM: 82331) do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados climáticos 

coletados na Tabela 1 e os sensoriais na Tabela 2, relacionados aos dados meteorológicos da 

cidade de Manaus/AM são comparados e a partir daí é traçado o perfil microclimático da área 

de estudo. 

 
Tabela 1 – Dados de temperatura e umidade relativa do ar da área de estudo registrados nos meses de 

abril e setembro de 2015. 

Mês: Abril / Ano: 2015 

Dia 27/04 Dia 28/04 Dia 29/04 

Horário 9h 15h 21h 9h 15h 21h 9h 15h 21h 

Temperatura 
26,7º

C 

29,0º

C 

27,6º

C 

27,4º

C 

28,8º

C 

28,1º

C 

26,5º

C 

28,1º

C 

27,8º

C 

Umidade 58,8% 55,1% 57,8% 58,0% 55,8% 56,1% 59,1% 56,1% 57,6% 

 

Mês: Setembro / Ano: 2015 

Dia 16/09 Dia 17/09 Dia 18/09 

Horário 9h 15h 21h 9h 15h 21h 9h 15h 21h 

Temperatura 
27,3º

C 

33,6º

C 

28,5º

C 

28,9º

C 

37,5º

C 

33,5º

C 

29,2º

C 

37,3º

C 

36,5º

C 

Umidade 57,1% 53,0% 56,2% 55,9% 45,2% 54,2% 55,3% 45,5% 52,8% 

Fonte: Autor. (2015).  

 

Tabela 2 – Dados sensoriais coletados na via de estudo. 

ABRIL/15 Muito 

desagradável 

Pouco 

Agradável 

Agradável Muito 

Agradável 

9h     

15h     

21h     

 

SETEMBRO/15 Muito 

desagradável 

Pouco 

Agradável 

Agradável Muito 

Agradável 

9h     

15h     

21h     

Fonte: Autor. (2015).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o levantamento sensorial (Tabela 2), as manhãs (9h) do mês de abril 

apresentaram sensação agradável. Às 15h do mesmo dia a sensação ficou muito desagradável 

e às 21h estava pouco agradável. E no mês de setembro (mês com altas temperaturas) 

registrou sensações às 9h da manhã de pouco agradável sensação térmica, às 15h e 21h muito 

desagradável. A área de estudo apresenta temperaturas elevadas desde o período da manhã, 

elevando-se no período da tarde e não recuperando o valor medido às 9h até 12 horas depois 

(21h). 

Os resultados indicam que pela manhã (9h) e à noite (21h) as temperaturas do local de 

estudo são mais amenas do que no período da tarde (15h) (Figura 5). No período da manhã 

(9h) os valores de temperatura do ar variam menos do que nas horas mais avançadas do dia, 

como demonstram os erros padrão das médias (Figura 5).  A função descrita para temperatura 

do ar na área de estudo indica um ciclo diário de aquecimento e resfriamento. Porém, até as 

21h os valores de 

temperatura do ar não haviam retornado àqueles medidos pela manhã (9h).  

Áreas urbanas apresentam diversos materiais que absorvem calor e o irradiam nas 

horas seguintes. Dessa forma, os efeitos do aquecimento urbano na área estudada se 

prolongam para além das 21h, quando comparado ao valor medido às 9h da manhã. A 

umidade relativa do ar apresentou uma relação linear inversa com a temperatura do ar (Figura 

6), que indica menor umidade no ar nos períodos mais quentes do dia.  

Figura 5 – Temperatura média do ar em três diferentes horas do dia no local de estudo. Barras indicam 

erros padrão das medias (n =6). 
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Fonte: Autor, (2015).  

 
Figura 6 – Relação entre temperatura do ar e umidade relativa do ar na área de estudo. Barras indicam 

erros padrão das médias (n = 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor. (2015).  

A pouca cobertura vegetal do local permite uma forte incidência solar sobre vias, 

calçadas e edificações, cujos materiais de edificação favorecem a absorção do ar. A partir dos 

resultados obtidos pelas coletas de dados percebe-se a grande quantidade de áreas 

impermeáveis, ausência de arborização (principalmente de espécies nativas).  

Em Manaus, desde 1896 já se discutia nos setores públicos quais espécies deveriam 

ser escolhida para compor a arborização da cidade: se espécies regionais ou exóticas. Mesmo 

existindo um grande potencial de espécies da Amazônia podendo ser utilizadas na arborização 

das vias públicas, essas foram substituídas por espécies exóticas como: a ficus (Ficus 

benjamina L.), as palmeiras imperiais e reais (Roystonea regia e Roystonea oleracea), as 
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mangueiras (Mangifera indica L.) e as acácias (Cassia spp.). Lamentavelmente, as medidas 

para arborizar praças e ruas da cidade foram tomadas a qualquer custo, sem planejamento e 

estudo para verificar quais espécies seriam mais adequadas e adaptáveis às nossas condições 

morfo-climáticas. (NASCIMENTO, 2000). Em um levantamento de arborização realizado em 

Manaus no ano de 1992 por Costa e Higuchi (1999) 90% das árvores da cidade, localizavam-

se nas calcadas laterais e 10% nos canteiros centrais. A amostragem qualitativa realizada 

evidenciou 16 espécies vegetais sendo que a espécies mais abundante eram exóticas: a 

Licania tomentosa (oitizeiro), Mangifera (mangueira) e a Roystonea oleraceae (palmeira 

Imperial). 

No ano de 2012, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMMAS) lançou oficialmente o Plano Diretor de Arborização Urbana da cidade de 

Manaus/Am. O plano é um conjunto de normativas e diretrizes que deverão ser incluídas no 

Plano Diretor de Manaus e passarão a vigorar como regras, essas relativas à arborização da 

cidade que priorizam o uso das espécies nativas. A partir disso foram pesquisadas e listadas 

quinze espécies de árvores nativas da flora Amazônica (Quadro 1), cujo porte e hábito 

adaptam-se ao local de estudo e que podem exercer efeitos positivos no conforto térmico e 

microclima local. São espécies arbóreas que conciliam beleza cênica, características de 

sombreamento (copas amplas com folhagens densas), crescimento rápido, altura e largura dos 

troncos propícios para formarem barreiras visuais, sonoras, de partículas de poluição, entre 

outros atributos. 

 

 

 

 

Quadro 1 – Relação de Árvores Nativas da Amazônia para implantação na via de estudo (canteiro central e 

calçadas). 

Sombreiro(ClitoriaRacemosa) 

O sombreiro mede até 12 metros de altura e tem tronco com cerca de 50 cm de diâmetro. Seu 

nome popular sombreiro é uma referência à sombra proporcionada por sua copa ampla de 

folhagem densa e permanente. Tal característica faz com que a árvore seja cultivada no 

paisagismo de grandes áreas públicas e auxilia no conforto térmico e microclima urbano. Suas 

raízes profundas evitam erosão nos taludes e encostas. 

Copaíba(Copaiferaspp) 

Árvore de grande porte atinge de 10 a 28 metros. Tronco com média de 50 a 80 cm de 

diâmetro. Esta árvore produz o famoso “óleo de copaíba”. Possui caule resistente e é útil para 

plantios em áreas degradadas e de preservação permanente. Não possui perfil ornamental, mas 

é utilizada para sombreamento em áreas urbanas como parques e também tem a função de 

barreira contra poluição, ruído e calor. . 

 

 

 

 

Arbórea de grande porte (altura de 25 a 30m), fuste reto e de folhagem densa, encontrada em 

terras úmidas e argilosas. É conhecida como o “ouro verde da Amazônia”. Podendo atingir 

quatro metros aos dois anos de idade, devido ao seu crescimento rápido absorve muito 

carbono. A largura do seu tronco possui um diâmetro médio de 80 cm. A árvore é decídua e 
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Mogno(SwieteniaMacrophylla) 

floresce nos meses de novembro a janeiro. É uma espécie que se desenvolve muito bem em 

pleno sol.  

 

 

 

 

Andiroba(Carapaguianensis) 

A andirobeira possui médio a grande porte, com tronco reto que atinge cerca de 30 metros de altura. 

Árvore que tem crescimento rápido, de casca grossa e amarga, absorve bastante carbono. Espécie 

muito valorizada pela abundância e teor oleaginoso de suas sementes e grande variedade de opções 

para o uso da madeira. A árvore floresce duas vezes ao ano: no período entre os meses de agosto a 

setembro e de janeiro a fevereiro.  

 

 

 

 

Ipê–amarelo(Tabebuiaserratifolia) 

Atinge de 5 a 25 metros de altura, possui uma copa grande e no período de floração fica 

totalmente desprovida de folhas, dando lugar às flores amarelo-ouro. É utilizada no paisagismo 

de parques, jardins e na arborização urbana. O contraste da coloração das flores possui um 

grande apelo ornamental tanto na copa das árvores como no chão das ruas quando a árvore está 

no período de floração conhecido como “tapete de flores”.  

 

 

 

 

 

Cedro(CedrelaOdorata) 

O cedro da floresta amazônica é a CedrelaOdorata. Árvore de grande porte até 35 m de altura, 

casca rugosa, fissurada longitudinalmente e com “sapopema” na base, facilmente distinguível 

pelo cheiro peculiar. Casca interna vermelha com marcas de chamas brancas. Espécie decídua, 

heliófila ou de luz difusa. Não fornecerá sombra em todas as épocas do ano, mas possui apelo 

ornamental para paisagismo de parques e áreas urbanas. Por ser de grande porte com raízes 

profundas ajuda a drenar o solo e absorver bastante carbono. 

 

 

 

 

Grariúba (Clarisia Racemosa) 

Árvore de 20 a 40 metros de altura, tronco delgado e retilíneo, com látex branco. Cerne de 

coloração amarelo-limão quando úmido, tornando-se amarelo-queimado com a exposição ao 

ar. Copa grande podendo ser utilizada para sombreamento de parques, canteiros e calçadas 

auxiliando na barreira de partículas/poeiras, sonoras e conforto térmico. 

 

 

 

Macacaúba(Platymisciumspp) 

Conhecida como “árvore do macaco” na linguagem indígena tupi-guarani, possui uma madeira 

avermelhada muito apreciada. Freqüente tanto em terras firmes quanto em várzeas e igapós. 

Possui altura média de 10 a 15 metros. Espécie utilizada em áreas de reflorestamento e áreas 

degradadas. 

 

 

 

Acapu(Vouacapouoamericana) 

Árvore de grande porte (podendo atingir 25 metros), tronco reto, folhas escuras que variam de 

brilho de acordo com a estação chuvosa. Possui crescimento rápido, sendo considerada boa 

para utilização na recuperação de áreas degradadas e absorção de carbono. Sua quantidade de 

folhas auxilia como barreira acústica e retenção de poeiras e poluição. 

 

 

 

 

Pará-Pará(JacarandaCopaia) 

Suas flores vistosas exercem a função paisagística e são efetivamente polinizadas por abelhas. 

A árvore cresce rapidamente, importante para regeneração de áreas degradadas e 

reflorestamento. É ótima para a arborização urbana devido a sua grande copa indicada para 

sombreamento, retirada de carbono do ar, retenção de barreira e partículas / poluição, entre 

outras funções ambientais.  

 

 

 

Jatobá(HymenaeaCourbaril) 

Apesar de apresentar um crescimento lento, a árvore alcança em média 30 metros de altura e tem um 

tronco com diâmetro de quase um metro.O clima quente favorece o seu cultivo. Sua produção de 

sementes pode durar entre 8 a 12 anos. Apresenta caule e copa muito belos e são recomendáveis para 

plantio na área urbana e para recomposição de áreas degradadas.  

 

 

 

Cumaru(Dipteryxodorata) 

Árvore de crescimento rápido e altura média de 20 m, ramos densos e espalhados, copa 

globosa. Ótima para arborização de parques e áreas degradadas. Oferece sombra auxiliando no 

equilíbrio de temperatura e microclima, redução de poluição, poeira e partículas, além de 

oferecer como barreira acústica. 

 

 

 

 

Matamata(EschweileraCoriacea) 

Madeira pesada e de textura média, resistente e de alta durabilidade natural. Altura média de 

15 a 35 metros, tronco ereto com casca externa escamosa e freqüentemente com raízes 

tubulares e dotada de copa globosa e densa. Devido ao grande número de folhas serve como 

barreira contra a poluição de partículas de poeiras, gases e de sons. Suas raízes profundas 

ajudam a drenar o solo. 

Acariquara(MinquartiaGuianensis) 

Árvore podendo chegar até 30 m de altura com madeira muito resistente e pesada, apresenta 

alta durabilidade. A casca, que pode apresentar látex, é marrom-acinzentada, com fissuras 

verticais retas e pequenas placas “oblongas”. A “predação” dos frutos ocorre na copa, antes da 

dispersão natural, o fruto dá suporte à fauna e a copa tem formato cônico sendo propícia para 

barreira de poluição, ruídos e calor. 

 

 

 

Pau-Preto(CenestifmaTocantium) 

Altura de cerca de  04 a 20 metros, dotada de copa ampla, frondosa e tronco tortuoso. Possuem 

crescimento rápido e adaptável as condicionantes térmicas. Textura da madeira bastante 

resistente e durável quando exposta. Árvore utilizada no paisagismo de parques devido ao 

sombreamento e função paisagística devido à suas flores amarelas. Utilizada também no 
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canteiro central de muitas avenidas de Manaus. 

Fonte: Autor. (2015). 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados indicam que o microclima na Avenida Constantino Nery em 

Manaus/AM, apresenta sensações térmicas desagradáveis, pelo excesso de calor, devido à 

exposição do local a insolação direta. A implantação de cobertura arbórea ao longo dessa 

avenida pode atenuar o calor no local.  

As principais contribuições deste trabalho se mostram nas análises de estudo das 

condicionantes bioclimáticas e a proposta de revegetação dos canteiros centrais da via com 

quinze espécies nativas Amazônicas, que apresentam características básicas e essenciais para 

os objetivos no trabalho citados. 
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RESUMO 

 

A conservação dos recursos naturais figura entre as principais preocupações em termos 

mundiais, frente à ameaça da extinção de espécies e o possível colapso dos ecossistemas. 

Multiplica-se por todo o país projetos que sinalizam o potencial de competitividade das 

cadeias de produtos da sociobiodiversidade, revelando a grande possibilidade que este 

mercado representa para o desenvolvimento sustentável.Neste cenário, tem-se a Política de 

Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM- BIO). Este 

trabalho objetiva contribuir para o entendimento sobre este Programa, tido como política 

voltada à promoção do desenvolvimento da agricultura familiar e valorização dos produtos 

oriundos da sociobiodiversidade. Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória sobre a 

temática do PGPM-Bio, desenvolvida a partir da pesquisa de dados secundários oriundos da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) e da análise de artigos científicos, 

relatórios técnicos, legislações e documentações institucionais. Percebeu-se que a 

consolidação e o estímulo à ampliação dessa política apresentam inúmeros benefícios, tendo 

em vista o desenvolvimento da agricultura familiar: valorização de práticas e saberes 

tradicionais; garantia de renda aos produtores rurais que vivem das atividades de coleta e 

comercialização de produtos florestais não madeireiros; estímulo à sustentabilidade do 

agroextrativismo; aumento da capacidade produtiva e do auto-sustento das comunidades 

envolvidas; e conservação e inserção da biodiversidade no mercado formal, fortalecendo as 

cadeias produtivas da sociobiodiversidade. 

 

Palavras-chave: Agricultor.Programa. Sociobiodiversidade 

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A agricultura familiar, mais que uma forma de organização da produção, é uma fonte 

de renda familiar, que vem, ao longo dos anos, resistindo e tentando se firmar diante dos 

modelos de desenvolvimento da agricultura moderna. Está relacionada diretamente às 

questões culturais, à segurança alimentar, à diversidade na produção, à valorização do 
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ambiente em que está inserida e, consequentemente, ao desenvolvimento local. Apesar das 

dificuldades em acessar os mercados, possui potencial a ser explorado graças aos atributos 

embutidos na sua essência.  

 Atualmente, o setor vem ganhando novo fôlego em razão das políticas públicas 

instituídas e ao suporte do meio acadêmico, com a realização de pesquisas sobre as múltiplas 

dimensões em que a agricultura familiar está inserida. A possibilidade de acessar os mercados 

institucionais é uma alternativa de aproximar do consumo a produção de base familiar 

(PAULA et al., 2014).  

 A conservação dos recursos naturais figura entre as principais preocupações em 

termos mundiais, frente à ameaça da extinção de espécies e o possível colapso dos 

ecossistemas, devido à interdependência entre os elementos existentes nas florestas. Como 

consequência, haveria a perda de “seus produtos (benefícios), que podem ser vistos desde a 

matéria-prima (madeira, produtos farmacêuticos etc.) até as condições climáticas, fortemente 

influenciadas por eles” (SILVA e CASTRO, 2013).  

 Nas duas últimas décadas, diversas iniciativas do governo federal, de alguns estados e 

municípios, de ONGs, de movimentos e organizações sociais, de empresas e de instituições 

acadêmicas vêm buscando reverter este quadro. Multiplica-se por todo o país projetos que 

sinalizam o potencial de competitividade das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, 

revelando a grande possibilidade que este mercado representa para o desenvolvimento 

sustentável.  

 Organizadas em associações ou cooperativas, inúmeras comunidades têm buscado 

consolidar projetos de produção e extrativismo sustentável. Apoiados pela cooperação 

internacional, por programas governamentais ou mesmo com recursos próprios, não faltam 

exemplos de projetos demonstrando a viabilidade de integrar o uso e a conservação da 

biodiversidade com atividades de geração de renda (MDA, 2009). 

 Neste cenário, tem-se a Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da 

Sociobiodiversidade (PGPM- BIO), a qual surge como resultado do plano nacional de 

promoção das cadeias de produtos da sociobiodiversidade, que estabeleceu, em seu terceiro 

eixo de ação, a estruturação e o fortalecimento de mercados a serem obtidos por meio de 

estudos e pesquisas, capacitação dos agentes da cadeia produtiva, ampliação das linhas de 

crédito para comercialização, ampliação do acesso ao mercado, divulgação e promoção desses 

produtos, desenvolvimento e implantação de mecanismos de avaliação de conformidade e 

adequação do marco regulatório às especificidades dos produtos (COSTA et al., 2013).  
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 Este trabalho objetiva contribuir para o entendimento sobre a Política de Garantia de 

Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM- BIO), tendo as políticas 

públicas componentes vitais à promoção do desenvolvimento da agricultura familiar e 

valorização dos produtos oriundos da sociobiodiversidade. 

2. A VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS DA SOCIOBIODIVERSIDADE 

Segundo a Portaria Interministerial MDA/ MDS/ MMA nº 239, de 21 de julho de 

2009, em seu Art. 2º, II, os Produtos da Sociobiodiversidade são: 

“[...]  bens e serviços (produtos finais, matérias primas ou benefícios) gerados a 

partir de recursos da biodiversidade, voltados à formação de cadeias produtivas de 

interesse dos povos e comunidades tradicionais e de agricultores familiares, que 

promovam a manutenção e valorização de suas práticas e saberes, e assegurem os 

direitos decorrentes, gerando renda e promovendo a melhoria de sua qualidade de 

vida e do ambiente em que vivem. “ (BRASÍLIA, Portaria Interministerial MDA/ 

MDS/ MMA nº 239, de 21 de julho de 2009. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 

22 de setembro de 2009). 

A fim de fortalecer e valorizar as cadeias produtivas geradas a partir dos recursos da 

sociobiodiversidade, os Ministérios do Meio Ambiente (MMA), do Desenvolvimento Agrário 

(MDA) e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) elaboraram, em julho de 

2009, o Plano Nacional para a Promoção das Cadeias de Produtos da Sociobiodiversidade, 

resultado de um processo de consultas que envolveu instâncias de governo, o setor 

empresarial e a sociedade civil. O Plano propõe linhas de ação, fontes de recursos e um 

sistema de gestão compartilhada e descentralizado, visando o fortalecimento das cadeias 

produtivas e a consolidação de mercados sustentáveis para os produtos e serviços da 

sociobiodiversidade oriundos de territórios ocupados por povos indígenas, quilombolas, 

comunidades tradicionais e agricultores familiares (MDA, 2009). 

Segundo Finco (2012), o Plano Nacional para a Promoção das Cadeias de Produtos da 

Sociobiodiversidade (PNPSB) foi desenvolvido através de um processo participativo, sendo 

guiado no cenário brasileiro de grande diversidade biológica, social e cultural. Portanto, o 

plano considera a inserção da biodiversidade no panorama sociocultural exercida por 

comunidades tradicionais, agricultores familiares e produtores extrativistas. O objetivo deste 

plano é desenvolver ações integradas para a promoção e fortalecimento do papel das cadeias 

de produtos da sociobiodiversidade na construção de mercados sustentáveis. Além disso, visa 

garantir a conservação ambiental e geração de renda por meio da inclusão produtiva dos 

povos e comunidades tradicionais, bem como agricultores familiares. Suas principais ações 

incluem a promoção de políticas públicas, tais como mecanismos de crédito de entrega, 

assistência técnica e extensão rural, mercados e ferramentas de marketing, valor acrescentado 
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social e ambiental e atividades de geração de renda, segurança alimentar, o aumento da 

organização social e produtiva, e as empresas gestão. 

De acordo com Silva e Castro (2013), muitas espécies que representam a 

sociobiodiversidade amazônica, além de seu papel ecológico, exercem também impacto na 

economia através de seus variados usos – alimentar, terapêutico, artesanal, ornamental – e 

refletem o potencial produtivo das ilhas do município de Belém e de outras partes do estado 

do Pará. A valorização desses produtos propulsiona as atividades nas feiras, portos e 

mercados, e garante a reprodução de grupos sociais rurais e trabalhadores informais urbanos, 

os quais se agregam em mais de mil indivíduos diretamente envolvidos em sua 

comercialização, organizados de maneira individual ou familiar, e na grande maioria 

recebendo uma renda mensal de um a três salários mínimos. 

3. POLÍTICAS PÚBLICAS EM PROL DA AGRICULTURA FAMILIAR 

Nos últimos anos, políticas públicas diferenciadas que inserem a temática do 

desenvolvimento rural na agenda governamental, tendo a agricultura familiar como foco das 

intervenções. O marco institucional dessa novidade foi o lançamento do Programa Nacional 

de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), em 1996, demarcando uma diferenciação 

nas até então predominantes políticas agrícolas de fomento à agricultura. Trata-se de um 

contexto de inovação institucional nas políticas públicas de desenvolvimento dos espaços 

rurais, que passaram a ser executadas, geralmente, por meio de parcerias entre organizações 

governamentais e não governamentais, promovendo interações com as dinâmicas locais 

(SILVA et al., 2014).  

O Estado brasileiro, através do MDA e da SAF, em parceira com outros ministérios, 

como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), 

implementa políticas públicas apoiado no discurso de inclusão social e econômica e de resgate 

e valorização da cultura tradicional, com a participação das famílias agricultoras no processo 

de desenvolvimento social do país.  Dentre os programas para agricultura familiar 

desenvolvidos pelo MDA estão o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura 

Familiar (PAA), instituído pela Lei nº 10.696, de 2 de julho de 2003, o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), e o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel 

(PNPB) normatizado pela Lei nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005, que conta com a atribuição 

do Selo Combustível Social (SCS) às empresas que adquirem oleaginosas de agricultores 

familiares - Decreto Nº 5.297, de 6 de dezembro de 2004 (RIBEIRO & DIAS, 2013).  
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Além dos recursos para a produção oferecidos pelo PRONAF, o Governo Federal tem 

implementado outros mecanismos buscando ampliar as oportunidades de mercado para os 

produtos da sociobiodiversidade. Desde 2003, o Programa de Aquisição de Alimentos da 

Agricultura Familiar (PAA) destinou cerca de R$ 1,5 bilhão de reais beneficiando milhares de 

famílias. Através do PAA, povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, comunidades 

tradicionais e agricultores familiares podem comercializar qualquer produto alimentício para 

atender segmentos da população em situação de vulnerabilidade alimentar e nutricional. O 

Programa tem permitido também que associações e cooperativas extrativistas se estruturem, 

oferecendo capital de giro a taxas de juros baixas, cujo pagamento pode ser feito em produto 

ou em espécie. Complementando as oportunidades criadas pelo PAA, a partir de 2008 a 

Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) passou a incluir dez espécies vegetais 

trabalhadas pelo extrativismo, ampliando os instrumentos de apoio aos produtos não 

alimentícios como a andiroba, a copaíba, a piaçaba e a borracha natural. Esta ação se insere no 

âmbito do Programa de Apoio à Comercialização de Produtos do Extrativismo (PAE), 

previsto na Agenda Social do Governo Federal, e operado através de parceria entre o MMA e 

a Conab (MDA, 2009). 

4. METODOLOGIA 

 Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória sobre a temática do PGPM-Bio e 

sua aplicabilidade como política pública fomentadora do desenvolvimento da agricultura 

familiar. Como etapa de desenvolvimento, a pesquisa obteve dados secundários oriundos da 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), órgão gestor do PGPM-Bio, visando 

informações sobre a mensuração dos produtos da sociobiodiversidade abrangidos pela política 

nos estados amazônicos. Os aspectos teóricos e conceituais do PGPM-Bio, obtidos por meio 

da análise de artigos científicos, relatórios técnicos, legislações e documentações 

institucionais. 

5. O PGPM BIO E SUA RELEVÂNCIA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

5.1 A POLÍTICA DE GARANTIA DE PREÇOS MÍNIMOS PARA PRODUTOS DA 

SOCIOBIODIVERSIDADE (PGPM- BIO) 

 As políticas de preços agrícolas conectadas à formação de estoques físicos tiveram 

longa tradição no Brasil no século passado. Não se deduza daí que tais políticas tiveram 

organicamente propósitos de segurança alimentar, em seus aspectos de provisão de 

autossuficiência, pelo lado de oferta, ou acesso universal aos consumidores de uma cesta 

básica de produtos alimentares oriundos do setor agrícola, pelo lado da demanda. A Política 
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de Preços Mínimos, desde sua reestruturação com o Decreto-Lei 79/66 até o governo 

Fernando Henrique, é baseada numa lógica de intervenção passiva com formação de estoques 

públicos de alimentos aos preços mínimos. governo interviria toda vez que o preço de 

mercado se situasse abaixo do preço mínimo, comprando o excedente. Por outro lado, caso o 

preço de mercado estivesse em níveis muito elevados, definido por um critério de preço de 

intervenção – o Preço de Liberação de Estoque preestabelecido –, haveria desmobilização dos 

estoques (DELGADO & CONCEIÇÃO, 2011).  

 A Política de Garantia de Preço Mínimo (PGPM) busca garantir a renda dos 

agricultores familiares por meio de dois instrumentos principais: compra a preços mínimos 

preestabelecidos dos produtos da agricultura familiar para formar os estoques 

governamentais; subvenção direta ao agricultor que recebe o valor referente à diferença entre 

o preço mínimo e o preço de mercado.  Já a PGPM-Bio é a modalidade de subvenção direta 

ao extrativista, direcionada aos produtos da sociobiodiversidade. O preço mínimo é 

estabelecido por meio da definição do custo de produção (ARAÚJO & VALLE, 2013).  

 Essa política foi definida por meio da Lei nº 11.775/ 2008, tendo como principal 

beneficiário o extrativista, que recebe um bônus caso a venda de seu produto ocorra por um 

preço inferior ao mínimo fixado pelo Governo Federal, sendo realizado através da Companhia 

Nacional de Abastecimento (CONAB). 

5.2 RELEVÂNCIA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR 

 De acordo com o Manual de Operações da CONAB (MOC, 2010), em seu Título 35, o 

qual trata da “Subvenção Direta ao Produtor Extrativista”, o PGPM Bio é pagamento de 

subvenção diretamente ao extrativista que efetuar venda de seu produto por preço de mercado 

e este for inferior ao Preço Mínimo fixado pelo Governo Federal, com escoamento deste 

produto para fora da zona de produção. Entende-se por escoamento a retirada do produto do 

local de depósito do extrativista ou associação ou cooperativa, após fiscalização pela Conab. o 

valor da subvenção a ser pago pelo Governo Federal será fixado na norma específica. 

Exclusivamente no caso das cooperativas o valor será dado pela soma da quantidade entregue 

comprovadamente por cada extrativista. 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com Hurtienne (2005), os programas governamentais de desenvolvimento 

executados nos últimos 40 anos na Amazônia, apesar de serem insuficientes, têm mudado 

profundamente a estrutura econômica, demográfica e ecológica da região.  
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A construção de rodovias, os programas de colonização oficiais e privados, a migração 

espontânea e os incentivos fiscais levaram ao desmatamento de mais ou menos 17% da área 

amazônica e à criação de paisagens agrárias variadas perto dos eixos viários, onde se 

concentra a maioria da população rural.  

Uma das principais características da agricultura familiar na Amazônia é o processo 

produtivo, basicamente direcionado ao atendimento das necessidades da manutenção e 

reprodução biológica e social do produtor rural. 

Em 2009, com a necessidade de consolidar um novo modelo de desenvolvimento 

sustentável, o país deu origem a Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da 

Sociobiodiversidade - PGPM-Bio, que além de auxiliar a preservação dos recursos naturais, 

possibilita um desenvolvimento social e econômico justo, permitindo a sustentação de preços 

de produtos da biodiversidade brasileira (CONAB, 2014). 

Esse programa prevê uma subvenção direta a treze produtos da Sociobiodiversidade, 

sendo os de origem amazônica: açaí (Euterpe oleracea Mart.), andiroba (Carapa guianensis 

Aubl.), babaçu (Orbignya speciosa), borracha natural extrativista (Hevea brasiliensis), cacau 

extrativo (Theobroma cacao L.), castanha do Brasil (Bertholletia excelsa H.B.K.), pequi 

(Caryocar brasiliense Cambess), piaçava (Attalea funifera Martius). 

Dentre os estados que pertencem ao Bioma Amazônico que operam a PGPM- Bio, 

tem-se: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima. 

Sabe-se que a agricultura familiar sempre foi carente de políticas públicas, 

principalmente voltadas à comercialização de produtos oriundos de suas atividades 

produtivas. A partir da compreensão de suas peculiaridades e necessidades é que foi possível 

o surgimento de políticas públicas voltadas aos produtores rurais. Dentre elas, tem-se a 

Política de Garantia de Preços Mínimos para Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM- BIO). 

A partir da realização de uma subvenção, a qual funciona como uma espécie de bônus, caso a 

venda do produto ocorra por um preço inferior ao mínimo fixado pelo Governo Federal.  

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), essa política foi criada tendo 

em vista fortalecimento das cadeias produtivas de produtos e serviços gerados a partir dos 

recursos da sociobiodiversidade, possibilitando a integração da conservação e uso sustentável 

dos ecossistemas ao desenvolvimento econômico sustentável do país.  

Atualmente, a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB), sob os parâmetros 

do Governo Federal, engloba os seguintes produtos: fruto do açaí, andiroba, babaçu, baru, 

borracha natural, cacau, castanha do Brasil, carnaúba, juçara, fruto da mangaba, pequi, fibra 
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de piaçava e fruto do umbu. Já existem estudos para ampliação da atuação do PGPM-Bio, 

tendo em vista a inserção de novos produtos extrativos com alto potencial de comercialização, 

tais como o bacuri, o buriti, o murumuru, a macaúba e o murici. 

A consolidação e o estímulo à ampliação dessa política apresentam inúmeros 

benefícios, tendo em vista o desenvolvimento da agricultura familiar: valorização de práticas 

e saberes tradicionais; garantia de renda aos produtores rurais que vivem das atividades de 

coleta e comercialização de produtos florestais não madeireiros; estímulo à sustentabilidade 

do agroextrativismo; aumento da capacidade produtiva e de auto-sustentação das 

comunidades envolvidas; e conservação e inserção da biodiversidade no mercado formal, 

fortalecendo as cadeias produtivas da sociobiodiversidade. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com a inclusão produtiva dos agricultores familiares, dos assentados da reforma 

agrária, e dos povos e comunidades tradicionais nesses processos, será possível a agregação 

de valor socioambiental a estas cadeias produtivas e a distribuição justa e equitativa de 

benefícios em todas as suas etapas. Assim, o país poderá desenvolver uma nova fronteira 

econômica, levando em conta as dimensões ambiental e social, com base em vantagens 

comparativas ainda inexploradas e a possibilidade de maiores rendas interna e externa, 

advindas da valorização dos recursos, bens e serviços que a sociobiodiversidade representa. 
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RESUMO 

 

 

A política de conservação na Amazônia é confrontada com uma série de dilemas na alocação 

de recursos escassos nesta área. O desmatamento e outras formas de destruição e degradação 

continuam em um rápido ritmo, fechando oportunidades para conservação e para o 

desenvolvimento sustentável. O desmatamento florestal na fronteira econômica do Estado do 

Pará está ligado ao processo de ocupação e de expansão das atividades agropecuária, 

madeireira e de mineração, como também com o avanço da agricultura de subsistência 

itinerante. Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar e caracterizar o desmatamento no 

município de Novo Repartimento, estado do Pará, no período de 2000 a 2013. Como etapa de 

desenvolvimento, a obtenção de dados ocorreu em dois momentos: buscas por dados que 

demonstrassem a evolução do desmatamento na área de estudo através do PRODES/INPE e 

estudo dos aspectos teóricos e conceituais sobre a dinâmica do desmatamento, obtidos por 

meio da análise de artigos científicos nacionais e internacionais, legislações, relatórios e 

publicações institucionais. No período de 2000 a 2013, 745.570 hectares de áreas desmatadas 

foram detectadas em Novo Repartimento. Já o desmatamento total acumulado referente ao 

ano de 2013 foi de 735.833,50 ha, representando assim 48% da área total do município. 

Detectou-se considerável evolução nas áreas desmatadas compreendidas no município, 

refletindo assim a necessidade de medidas intensas e eficazes no combate e prevenção ao 

desmatamento nessa região. 

 

Palavras-chave: Conservação. Desmatamento. Dinâmica. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A Amazônia é o maior remanescente contínuo de floresta tropical da Terra. Essa 

região se caracteriza pela elevada diversidade cultural e biológica (ROSA et al., 2013), além 
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de deter atenção global como emissor de topo de dióxido de carbono (CO2) a partir da 

mudança no uso da terra e do desmatamento (GALFORD et al., 2013). 

  Coy & Klinger (2014) mostraram que a dinâmica do desenvolvimento regional da 

Amazônia, que até os anos 70 era considerada uma região extremamente periférica, foi 

alterada radicalmente devido às mudanças socioeconômicas, culturais, políticas e espaciais 

sofridas, bem como os problemas socioambientais que resultaram destes processos. A política 

de conservação na Amazônia é confrontada com uma série de dilemas na alocação de recursos 

escassos nesta área. O desmatamento e outras formas de destruição e degradação continuam 

em um rápido ritmo, fechando oportunidades para conservação e para o desenvolvimento 

sustentável em geral (FEARNSIDE, 2005).  

 Novo Repartimento é um dos municípios mais novos do Pará, fundado em 1991. Sua 

história é confundida a do município de Tucuruí, do qual foi desmembrado. O povoado foi 

iniciado com um vilarejo às margens do Rio Repartimento. Por ser vizinho da primeira área 

demarcada como Reserva Indígena, Parakanã, denominaram o novo local de vila de 

Repartimento (MMA, 2009). Assim, o objetivo desse trabalho foi identificar e caracterizar o 

desmatamento no município de Novo Repartimento, estado do Pará, no período de 2000 a 

2013. 

 

1.1. O PROCESSO DE DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 

 A Amazônia, ao longo de sua história, passou por um intenso processo de 

transformação na sua forma e no seu conteúdo, fazendo com que diferentes elementos sociais, 

políticos e econômicos atuassem na transformação do seu espaço. Sendo assim, através da 

interpretação do atual uso e cobertura da terra, é possível verificar como os diferentes atores e 

políticas envolvidas se associaram em cada momento específico na história e atualmente 

refletem no espaço (SILVA et al., 2013).  

A transformação gradual, lançada pelo avanço da "frente econômica”, criou uma vasta 

área com rápido declínio de cobertura florestal na forma de um grande arco, que vai desde a 

porção mais ocidental do estado do Acre, região transversal do sul do Amazonas, sul do Pará 

e norte de Rondônia e Mato Grosso até a fronteira do estado do Pará com os estados de 

Tocantins e Maranhão (GOMEZ et al., 2015). As causas do desmatamento mudam 

constantemente à medida que surgem novas pressões.  

Além disso, Castelo & Almeida (2015) ressaltam que a fronteira agrícola na Amazônia 

tem avançado nos estados do Pará, de Mato Grosso e de Rondônia, onde a cultura anual, ou 
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seja, aquela feita com queima e uso temporário da terra tem sido bastante utilizada. A lavoura 

anual é acompanhada pelo aumento de culturas que exigem extensas áreas para atender aos 

mercados nacional e internacional. 

De acordo com o PPCDAm (MMA, 2013), o processo de desmatamento na Amazônia 

não é homogêneo, variando de acordo com as diferentes partes da região e ao longo do tempo. 

Estima-se que até 1980 o desmatamento alcançava cerca de 30.000.000 hectares, o 

equivalente a 6% de sua área total. Nas décadas de 80 e 90, cerca de 28.000.000 hectares 

foram incorporados à área desmatada. Nos primeiros anos da década passada, o ritmo 

intensificou-se, totalizando em uma área acumulada de aproximadamente 67.000.000 hectares 

em 2004, o equivalente a aproximadamente 16% da área de floresta da Amazônia Legal, 

ameaçando seriamente o processo de desenvolvimento sustentável para a região. Assim, a 

partir de 2004, com o lançamento do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), a taxa de desmatamento anual sofreu drástica 

redução, chegando a 641.800 hectares para o período 2010-2011, de acordo com os dados do 

sistema PRODES, gerando, segundo dados recentes, uma área acumulada de desmatamento 

de cerca de 18% da floresta da região (cerca de 74.800.000 hectares). Em 2012, a taxa de 

desmatamento atingiu o menor valor histórico da série de monitoramento do INPE, chegando 

a 457.100 hectares. 

 

1.2. A INFLUÊNCIA DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 

Considerando a tendência do desflorestamento a partir da análise do território 

amazônico, Pena et al. (2014) declararam que a correspondente intensificação das atividades 

econômicas e a forte pressão sobre o uso dos recursos como consequência do crescimento 

demográfico (variante migração) provocaram consequências negativas sobre a estrutura de 

funcionamento dos ecossistemas paraenses, caracterizado pelas perdas de biodiversidade, da 

capacidade produtiva dos solos e a redução das funções ambientais decorrentes do forte 

desflorestamento.  

Segundo Carvalho (2012), o desmatamento florestal na fronteira econômica do Estado 

do Pará está ligado ao processo de ocupação e de expansão das atividades agropecuária, 

madeireira e de mineração, como também com o avanço da agricultura de subsistência 

itinerante. A abertura da fronteira amazônica ocorreu de forma tensa, entre as décadas de 

1966-1979, através dos projetos pecuários beneficiados pelos incentivos fiscal-financeiros da 

SUDAM e dos projetos de colonização agrícola conduzidos pelo Instituto Nacional de 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

173 

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

ISSN 2316-7637 

 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), instituindo a pecuária como a principal atividade 

econômica responsável por ocupar as terras da fronteira do Pará. Como consequência, a 

política de incentivos fiscais tornou-se a maior fonte de financiamento do desmatamento para 

a formação de pastagens e pecuária de corte em regime extensivo. 

 

2. METODOLOGIA 

 Este trabalho foi desenvolvido no município de Novo Repartimento, Pará (Figura 2). 

Sua área abrange 1.539.800 hectares, e abriga 62.050 habitantes, dos quais 45% habitam a 

área urbana e 55% a zona rural (IDESP, 2012). O município abriga, total ou parcialmente, 

uma Terra Indígena (TI), três Unidades de Conservação (UC’s) e 31 Projetos de 

Assentamentos (PA’s) (IMAZON, 2014). 

Figura 1 - Localização de Novo Repartimento (Pará) 

 

Fonte: IBGE/Landsat, 2015. 

 

Como etapa de desenvolvimento, a obtenção de dados ocorreu em dois momentos. 

Foram realizadas buscas por dados que demonstrassem a evolução do desmatamento na área 

de estudo. Essas informações foram obtidas através do Portal do Programa de Cálculo do 

Desflorestamento da Amazônia (PRODES/INPE). Os aspectos teóricos e conceituais sobre a 

dinâmica do desmatamento foram obtidos por meio da análise de artigos científicos nacionais 

e internacionais, legislações, relatórios e publicações institucionais. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 No período de 2000 a 2013, 745.570 hectares de áreas desmatadas foram detectadas 

em Novo Repartimento. Os maiores picos de desmatamento ocorreram antes de 2008, sendo o 

ano de 2001 aquele que registrou o maior índice, alcançando a marca de 67.220 hectares de 

área desmatada (Figura 2). 

Figura 2 - Evolução do Desmatamento em Novo Repartimento 

 

Fonte: PRODES, 2015. 

 

No início do período em análise, o município dispunha de área florestal de 1.115.700 

hectares, o que representava 72,3% da área total do município, registrando assim a posição de 

15° município no ranking das cidades que mais desmatavam no estado do Pará (Figura 3). 

Apesar de haver redução no incremento do desmatamento a partir de 2008, em 2013 só 

restavam 599.890 hectares de remanescentes florestais, aproximadamente 38,87% da área de 

floresta do município (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Desmatamento em Novo Repartimento (2010) 
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Fonte: IBGE/PRODES, 2015. 

 

Segundo o IPAM (2009), as taxas de desmatamento caíram em 2001 e depois 

mantiveram taxa relativamente constante. Mais da metade dessa área equivale a polígonos 

menores do que 50 hectares, indicando a maior presença de pequenos desmatadores, com 

presença significativa de médios e grandes. Os desmatamentos mais recentes, entre 2007 e 

2008, estão presentes em todo o município exceto na parte sul onde existe a terra indígena 

Parakanã. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Desmatamento em Novo Repartimento (2013) 
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Fonte: IBGE/PRODES, 2015 

 Já o desmatamento total acumulado referente ao ano de 2013 foi de 735.833,50 ha, 

representando assim 48% da área total do município. Detectou-se que o principal vetor para o 

desmatamento no município foi o desenvolvimento de projetos de assentamentos de Reforma 

Agrária. Detectou-se considerável evolução nas áreas desmatadas compreendidas em projetos 

de assentamentos a partir do acréscimo de 180.332,66 hectares de áreas desmatadas, 

refletindo assim a necessidade de medidas intensas e eficazes no combate e prevenção ao 

desmatamento nessas áreas. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A sustentabilidade do município analisado não deve ser vista apenas como uma 

questão ambiental, mas deve estar entrelaçada com as questões sociais, econômicas e culturais 

dos povos da Amazônia.  Percebe-se a necessidade de estratégias que auxiliem na preservação 

dos remanescentes florestais do município, uma vez que as medidas adotadas pelo Código 

Florestal, o qual preconiza a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva 

Legal e de uso restrito, não são suficientes para garantir a conservação, necessitando assim 

medidas mais eficientes para manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas.  

 Incentivos financeiros, tais como os Pagamentos por Serviços Ambientais, (PSA’s) 

poderão auxiliar a reduzir a pressão sobre essas áreas, especialmente localizadas em áreas de 

fronteira agrícola e pecuária, como foi o caso do município em estudo. 
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RESUMO 

 

A sociedade carece de sensibilização constante quanto ao manejo dos recursos ambientais, 

uma vez que o avanço tecnológico do mundo nos trouxe também uma parcela de mudanças no 

Meio Ambiente fomentadas pelas ações insensatas na produção e disposição de artefatos 

tecnológicos e do meio. A prática de Educação Ambiental nas instituições de ensino e no 

cotidiano das pessoas implica em formar o sujeito ecológico que a levará a cabo e fazê-lo 

compreender a magnitude dos resultados que suas ações produzem no Meio Ambiente, o que 

nos remete à problemática de que a Educação Ambiental não é uma disciplina efetiva e sim 

um eixo transversal presente nos PCN’s, portanto, caracteriza-se como um estudo 

fragmentado e pontual, comumente realizado por meio de ações esparsas e de baixa amplitude 

temporal. Assim, o objetivo deste trabalho é estruturar a formação desse sujeito ecológico 

mediante práticas de Educação Ambiental, utilizando a análise de metodologias de Educação 

Ambiental formuladas por autores da área e o estudo de caso da metodologia criada por nós, o 

Projeto Tainá nas Escolas, para que este eixo seja contemplado de forma contínua tanto na 

formação estudantil em variados graus, quanto efetivamente no cotidiano das pessoas. De 

posse dos bons resultados obtidos com o Projeto Tainá, acreditamos que os participantes, 

passados e futuros, fiquem abertos à diversidade de práticas e metodologias e assim, com 

outros tipos de mídias, enfoques e temas para o melhor entendimento, vivenciem sua 

formação ecológica em sociedade. 

 

Palavras-chave: Movimentos Ecológicos, Educação Ambiental, Sustentável 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Do rico contexto amazônico à resistência aos pressupostos de consumo e modo de 

vida urbano e capitalista, um Projeto realizado pelo Grupo de Estudos sobre a Criança e o 

Adolescente – GECA, conseguiu transmitir para alunos do ensino básico, na capital, Belém, e 

no interior do Estado do Pará – Igarapé-Açu, Abaetetuba, Ilha de Cotijuba, Marituba, 

Barcarena -, os princípios da Educação Ambiental. A análise dos resultados do Projeto ‘Tainá 

nas Escolas’ nos mostra que é possível fomentar desde cedo o sujeito-ecológico que será 

protagonista dessa resistência e incutir o respeito e o manejo sustentável do Meio Ambiente. 

 

1.1 CONCEITOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

1.1.1 A RELEVÂNCIA DOS MOVIMENTOS ECOLÓGICOS PARA O SURGIMENTO 

DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL. 

 

Os impactos significativos no meio ambiente são inúmeros e há séculos os mesmos 

vem ocorrendo com uma intensidade alarmante.  Neste contexto, os movimentos ecológicos 

foram de suma importância para explicitar a crise ambiental, e também serviram como 

embasamento para nortear os caminhos da Educação Ambiental. Inicialmente esses 

movimentos surgem nos Estados Unidos e na Europa no fim da década de 60, e 

posteriormente alcançam a América Latina, incluindo o Brasil. Destarte, os movimentos 

ambientalistas nascem de uma ideia ecológica, não sendo a mesma apresentada na ciência 

biológica, mas considerada uma conceituação migrante, que parte do saber científico às lutas 

sociais. Assim, o ecologismo parte de linhagens da nova esquerda e da contracultura, 

fomentando um embate opositor e crítico em relação ao modo de vida capitalista. “A crítica 

ecológica situa-se entre as vozes contestatórias do estilo de vida contemporâneo, denunciando 

sua face materialista, agressora do meio ambiente [...]” Carvalho (p. 48, 2008) 

Em se tratando do Brasil, os movimentos de luta ecológica surgem em um cenário 

onde o governo autoritário exercia seu extremo poder. Logo, jovens brasileiros se viam 

instigados a ter um ideal revolucionário, impulsionados pelo lema da época - sonhar, desejar e 

ousar – os mesmos buscam atuar com uma intenção vívida de modificar a triste cena político-

econômica que retratava o Brasil durante a ditadura militar.  

Sobre isto a autora anteriormente citada, afirma que: 
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“Ainda que as primeiras lutas ecológicas no Brasil datem dos anos 70, é 

principalmente nos anos 80, no contexto do processo de redemocratização e abertura 

política, que entram em cena os novos movimentos sociais, entre eles o ecologismo, 

com as características contestatórias e libertárias da contracultura.  [...] o movimento 

ecológico brasileiro nasce em uma sociedade que, por uma lado, está inserida em um 

contexto internacional e tenta responder às políticas desenvolvimentistas aí 

definidas, mas, por outro, internamente vive sob os traumas de censura e da 

repressão política do período. ” (Ibidem, p. 49-50, 2008) 

É nessa conjuntura histórica de insatisfação que brota o desejo de mudança, o ensejo 

propicia a tomar atitudes que sejam contrárias ao sistema manipulador e destruidor dos 

recursos naturais. Assim, o foco ambientalista vai tomando grande proporção, principalmente 

porque os estudos apontam que a ação antrópica alienada pelas teorias capitalistas, são as 

principais causadoras dos graves problemas ambientais. Segundo Vergara (2001), citado por 

Moura (2013), “na ânsia pelo crescimento econômico e pelo atendimento à demanda gerada 

por incessantes estímulos ao consumismo, tem-se esquecido que vivemos em um ecossistema 

finito”. A preocupação com os recursos naturais e a ciência de que grande parte dos recursos 

não se renovam, acaba direcionando parte dos citadinos à inserção nos movimentos de lutas 

em busca de práticas educativas harmoniosas acerca dos recursos provenientes do meio 

natural.  

Em se tratar de forma mais exclusiva sobre o movimento ecológico no Brasil, tem-se 

como marco inicial, a luta constante de Chico Mendes combatendo a destruição da floresta no 

Acre. Por ser principiante no movimento em favor do uso sustentável da floresta, Chico 

Mendes acabou sendo brutalmente assassinado em 22 de dezembro de 1988, em sua própria 

residência, por dois fazendeiros da região que não aceitavam o manejo sustentável da floresta. 

É importante ressaltar que Chico Mendes teve apoio de outros companheiros que tinham 

como único meio de sobrevivência e sustento da família, a extração do látex proveniente das 

seringueiras, nessa luta o apoio de ambientalistas estrangeiros também se mostrou 

indispensável. Sobre isto Carvalho (2008) afirma que: 

“Adquirindo feições locais, o movimento ecológico brasileiro compartilha do caráter 

internacionalizado da luta ambiental. Talvez o melhor exemplo de luta social que 

adquiriu dimensões ecológicas e se transformou em causa apoiada 

internacionalmente foi a dos seringueiros da Amazônia, sob a liderança de Chico 

Mendes. O que torna isso possível é o fato de a percepção da crise ambiental como 

questão social ocorrer em uma conjuntura de globalização. ” (CARVALHO, p. 50, 

2008) 
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Em primeira instância a Educação Ambiental surge impulsionada pelos movimentos 

ecológicos, servindo como uma alerta para a sociedade acerca da crise ambiental que se 

propagava em âmbito mundial. Mas posteriormente, a Educação Ambiental alcança a esfera 

pública e desta forma acaba adentrando também no campo educacional, passando a ser 

considerada uma dimensão da educação, dentro dos temas transversais. Dias cita que: 

“A educação ambiental tem 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, o sentido de valores, o interesse ativo e as atitudes 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 e soluções para os seus problemas ambientais, como 

forma de elevação da sua qualidade de vida.” (DIAS, p. 26, 2006) 

 

1.1.2 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO UMA PROPOSTA EDUCATIVA NO 

ESPAÇO FORMAL: O PROJETO TAINÁ NAS ESCOLAS 

 

A Educação Ambiental quando tratada com a finalidade escolar, é considera formal. 

Deste modo, é empregada como um elemento do movimento ecológico, com a intenção de 

sensibilizar as pessoas acerca de todos os fatores que englobem a temática pertinente ao uso 

sustentável dos recursos naturais, de modo a fazer existir uma preocupação efetiva com a 

qualidade de vida no presente, mas principalmente pensando nas gerações futuras, vindo a 

fomentar uma alerta, sobretudo, em relação a finitude dos recursos naturais. Sobre a educação 

ambiental no espaço formal, Leonardi menciona que: 

“Denominamos educação ambiental formal aquela que é exercida como atividade 

escolar, seja de pré, primeiro, segundo ou terceiro graus. Ela é muito diversa, 

assumindo formas, tipos, metodologia e conteúdos diferentes, sendo geralmente 

praticada dentro ou fora da sala de aula, dentro ou fora da escola, juntamente com 

outras disciplinas, escolares ou não. Ela possui conteúdos, metodologia, meios de 

avaliação claramente definidos e planejados. É uma atividade que compõe o 

universo escolar.” (LEONARDI, p. 4.). 

Neste segmento, a Lei 9. 795/99 ratificada no governo de Fernando Henrique 

Cardoso, institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), vindo a esclarecer que 

a EA deve ser incluída em todas as disciplinas correspondentes ao currículo escolar das redes 

de ensino pública e privada, tratando desta forma com clareza da transversalidade da 
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Educação Ambiental, e o seu caráter interdisciplinar, que de modo obrigatório deve ser 

articulada em todos os níveis de ensino. Pertinente a EA no Ensino Formal, a seção II do 

Portal do MEC evidencia que: 

Art.9º Entende-se por educação ambiental na educação escolar a 

desenvolvida no âmbito dos currículos das instituições de ensino 

públicas e privadas, englobando: 

I – educação básica:  

a. educação infantil; 

b. educação fundamental e  

c. ensino médio  

II – educação superior; 

III – educação especial; 

IV – educação profissional; 

V – educação de jovens e adultos. 

Art. 10. A educação ambiental será desenvolvida como prática 

integrada, contínua e permanente em todos os níveis do ensino formal. 

§ 1º A educação ambiental não deve ser implantada como disciplina 

específica no currículo de ensino. 

[...] Art. 11. A dimensão ambiental deve constar dos currículos de 

formação de professores, em todos os níveis e em todas as disciplinas. 

Necessariamente, os atores sociais precisam ser instruídos e sensibilizados para 

fomentarem uma mudança ambiental, e vê-se na educação um meio eficaz e 

consequentemente de destaque para estabelecer os reais fundamentos da sociedade 

sustentável. Assim, a EA é um importante articuladora entre a esfera educacional e o campo 

ambiental, uma vez que propicia um diálogo pertinente a atual crise ambiental com novas 

reflexões, concepções e criticidade, tendo solo fértil para a formação de novos sujeitos, - são 

os chamados sujeitos ecológicos -, que pretendem impetrar um estilo de vida idealizado pelos 

princípios ecológicos, buscando experimentar de modo prático a cada dia hábitos e 

comportamentos orientados pelo ideal ecológico. Carvalho (2008) cita que: 

“Assim, a existência de um sujeito ecológico põe em evidência não apenas um modo 

individual de ser, mas, sobretudo, a possibilidade de um mundo transformado, 

compatível com esse ideal. Fomenta esperanças de viver melhor, de felicidade, de 

justiça e bem-estar. [...]. Os educadores que passam a cultivar as ideias e 

sensibilidades ecológicas em sua prática educativa estão sendo portadores dos ideais 
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do sujeito ecológico. [...] Contribuir para a constituição de uma atitude ecológica 

caracteriza a principal aspiração da EA. É por isso que ela traz consigo forte 

potencial para alimentar esse ideal de sujeito ecológico, ao mesmo tempo em que 

opera como importante mediação, pela qual esse ideal vai sendo transformado em 

experiências concretas de identificação e subjetivação de indivíduos e 

coletividades.” (CARVALHO, p. 69, 2008). 

A partir disso, surge dentro do âmbito universitário a necessidade de alcançar as 

escolas por meio da Educação Ambiental, dotando os alunos da Universidade de concepções e 

ferramentas que possibilitem a formação do sujeito-ecológico desde o ensino básico e atuando 

na ressignificação do universitário enquanto professor em formação. O projeto nasce a partir 

do kit distribuído nas escolas pela produtora dos filmes Tainá e de ações realizadas com 

sucesso em outros estados. Os filmes Tainá 1 e 2 se encaixam perfeitamente em nossa região, 

pois estamos na Amazônia de fato e muito próximos à realidade da índia retratada nos filmes. 

Por esse motivo, nos apropriando do material e aplicando os conhecimentos relacionados à 

Pedagogia e à Geografia, propomos às escolas atividades derivadas da exibição do filme e as 

proporcionamos às crianças, com o adendo de deixarmos nas escolas as bases para a 

continuidade do projeto: executamos as ações na presença dos professores, disponibilizamos 

os filmes por meio de pen-drives e colocamos o material das dinâmicas à disposição da 

escola. Os filmes Tainá, uma aventura na Amazônia e Tainá II, a aventura continua, são de 

fácil entendimento e muito ricos em abordagens. Pode-se trabalhar a interdisciplinaridade 

com temas de Meio Ambiente, Cultura, Linguagem, Preservação Ambiental, Biopirataria, 

Extinção, etc., de forma lúdica e divertida para as crianças.  

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa qualitativa posterior às ações do ‘Tainá nas Escolas’ se deu com base no 

estudo de caso sobre o projeto. Escolhemos três escolas, das oito visitadas, em Belém e no 

interior, para analisar as experiências que o projeto proporcionou nos alunos, no corpo 

docente e técnico da escola e no Grupo de Pesquisa que ministrou a ação. A princípio, 

utilizamos o livro Cultura, um conceito antropológico, de Laraia, como base teórica para 

sustentar nossas metodologias de trabalho e utilizamos referências específicas de nossas áreas 

de formação para montar as dinâmicas pós-filme, como Carvalho, Dias e Leonardi.  

Para a montagem das dinâmicas, fizemos um brainstorm, – expressão inglesa que 

significa “tempestade cerebral” – técnica que propõe um grupo de pessoas reunidas, 
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utilizando seus pensamentos e ideias de modo a chegar a um denominador comum para 

resolver problemas específicos, para desenvolver novas ideias ou projetos, para juntar 

informação e para estimular o pensamento criativo que levem um determinado projeto 

adiante, uma vez que temos graduações diferentes, Geografia e Pedagogia. Levamos em 

consideração o filme a ser executado e seu enredo, para que durante a exibição pudéssemos 

fazer perguntas às crianças ou sinalizar que determinada parte fosse vista com mais atenção. 

Dependendo da faixa etária - atividades separadas para crianças de 6 a 9 anos e de 10 a 13 

anos - e do filme exibido, graduávamos a dinâmica em fácil ou difícil de resolver e elementos 

do filme nos materiais. Por questões de otimizar o tempo da ação, editamos o filme, sem 

alterar o enredo, nos concentrando apenas nas partes mais importantes, de forma que não 

ficasse cansativo para as crianças e para evitar que elas se dispersassem durante a exibição. 

As dinâmicas são simples e diretas, com o objetivo de ter o feedback do que foi absorvido do 

filme pelas crianças e a partir disso, incentivá-las ao cuidado com a Natureza, o respeito às 

diferenças, a denúncia de qualquer tipo de crime ambiental, ao conhecimento da Região à que 

pertencemos, etc., envolvendo recursos pedagógicos prontos, como os painéis e cartazes de 

atividades, assim como recursos a serem confeccionados pelas próprias crianças, como 

máscaras de animais em papelão ou desenhos, origamis, etc. 

 

2.1 DINÂMICAS EMPREGADAS 

 

Painel dos Sete Erros: Em um painel em papel quarenta quilos, colocamos a 

imagem de uma floresta com elementos que a compõem e elementos que não são próprios do 

lugar. Esperamos que as crianças percebessem os elementos que não pertencentes e 

explicassem porque não deveriam estar e como evitar que sejam colocados no meio natural, 

sendo ele a floresta ou no próprio cotidiano dos alunos. Ex.: Sacos de lixo no rio, Fastfood no 

lugar das frutas em árvores, índios em uma lanchonete, lixeiras de recicláveis no lugar das 

ocas. A dinâmica representa uma passagem do primeiro filme em que o menino vindo da 

cidade conversa com Tainá e reclama da saudade que sente das comidas urbanas, como milk-

shake, sanduíches, refrigerantes, etc.  

Cruzadinha Ambiental: Própria para caber no quadro branco, a Cruzada Ambiental 

continha termos do segundo filme, como Biopirataria, Extinção, Proteção Ambiental, 

IBAMA, RESEX, Unidade de Conservação, entre outros, e funcionava de modo que durante o 

filme, pausávamos no momento em que algum personagem dizia a palavra, explicávamos o 
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termo e os contextos presentes na história e tentávamos aproximar da realidade local. Por 

exemplo: ao falar sobre Biopirataria e IBAMA, perguntamos se os alunos tinham animais em 

casa, como papagaios, e caso tivessem, perguntávamos se o animal tinha cadastro no IBAMA. 

Explicamos a importância do órgão e que a maneira que as pessoas conseguem animais na 

natureza de forma ilegal e vendem para fora do país se configura como o crime de 

Biopirataria. Depois do filme, colocávamos a cruzadinha no quadro e com as dicas, eles 

preenchiam as palavras.  

“Xerimbabos”: No filme dois, a índia menor não possuía um animal de estimação, 

na língua indígena chamado de Xerimbabo. Auxiliamos os alunos a perceberem quais os 

animais podem ser domésticos e quais não deveriam estar em casa, e quais animais correm 

risco de extinção no Brasil pela caça predatória, confeccionando máscaras de animais, 

origamis e montando um painel onde eles classificavam se o animal era doméstico, selvagem 

ou em extinção.  

Compostagem – Horta Comunitária: Houve o momento do projeto falar sobre 

compostagem, que é o processo de transformação de materiais grosseiros, como palhada e 

estrume em materiais orgânicos utilizáveis na agricultura. Este processo envolve 

transformações extremamente complexas de natureza bioquímica, promovidas por 

microrganismos do solo que têm na matéria orgânica in natura sua fonte de energia, 

nutrientes minerais e carbono. A partir de uma explicação lúdica de termos complexos, como 

“o que é composto? Microrganismos? Reações químicas? ”De modo que as crianças 

pudessem absorver esses conceitos, foi a vez da parte prática de fazer um composto orgânico 

com terra preta, restos de frutas, folhas secas e outros, dando a responsabilidade de zelar por 

esse composto a fim de inseri-lo em uma futura horta, para não haver desperdício de material 

na merenda escolar. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO   

 

O Projeto Tainá teve práticas em escolas Estaduais dentro de Belém e no interior 

com o apoio de professores parceiros à UEPA, o Grupo de Estudos sobre a Criança e o 

Adolescente – GECA e os alunos voluntários, conforme mostrado nas figuras de 1 a 4, 

abaixo. Ter um projeto como o Tainá nas Escolas nos propicia manter em aberto a 

necessidade da sociedade em se pôr à disposição da transmissão de conhecimentos e valores, 
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pois acreditamos que a Educação Ambiental também parte da Cultura, da Ética e da 

Cidadania de cada grupo de pessoas. 

Figura 1. Campanha de Coleta de Resíduos Sólidos Recicláveis na Escola Estadual Marluce Pacheco 

Ferreira, em Belém 

 

Fonte: Nariane Souza (2014). 

 

Figura 2. Dinâmica do Painel dos Sete Erros – EEEM Marluce Pacheco Ferreira 

 

Fonte: Nariane Souza (2014) 

 

Figura 3. Ação do Tainá na Escola Waldemar Henrique - Belém 

 

Fonte: Márcia Santos. (2014) 
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Figura 4. Ação do Tainá no Centro Comunitário Bacabeira – Igarapé-Açu 

 

Fonte: Fernanda Siqueira (2015) 

  

4. CONCLUSÕES  

Creditamos ao Tainá uma mudança na postura das crianças, demonstrada 

principalmente em relação aos resíduos sólidos; houve campanhas de reciclagem e coleta 

seletiva de materiais nas escolas, a implantação da horta comunitária na EEEF Anexo Pedra 

Branca, em Cotijuba, uma escola experimental de difícil acesso na Praia do Vai-Quem-Quer, 

um total de cinco municípios e uma ilha visitados pelo projeto onde foram implantadas as 

bases para a construção de um saber ecológico e a formação contínua dos sujeitos. Tendo 

deixado nas escolas o Projeto impresso, revisitamos posteriormente e constatamos que as 

ações ainda são praticadas, renovando-se as atividades de acordo com a criatividade dos 

professores. Deixamos as sementes de uma resistência ao descarte aleatório de objetos, o 

desrespeito à Natureza, ao descaso com os animais, aos elementos de consumo, como a água e 

o solo. Esperamos ter contribuído para uma geração de pessoas conscientes de seu papel 

social e ecológico em seu cotidiano e para que as crianças percebam isso em relação à região 

estratégica onde estamos inseridos, alvo do olhar do mundo inteiro: A Amazônia. 
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RESUMO  

 

 

O objetivo desse trabalho é analisar as características e o sistema produtivo de alguns dos 

principais produtos florestais não madeireiros e agrícolas na região do Marajó, no município 

de Melgaço- PA, mais precisamente no Projeto Agroextrativista (PAE) Ilha Melgaço. A 

pesquisa surge da necessidade de mudanças nas atuais perspectivas de incremento da 

agricultura familiar, ainda que limitada em grande parte, com a necessidade de implantar 

estratégias consolidadas de desenvolvimento rural sustentável, estimulando a geração de 

renda e de novos postos de trabalho, fazendo-se importante a potencialização de atividades 

extrativistas e agrícolas voltadas à oferta de alimentos sadios e de matéria prima bem como no 

apoio da comercialização. Com isso, foram aplicados questionários semiestruturados, a 121 

famílias assentadas e feito observações participativas sobre a variedade de práticas adotadas 

pelos comunitários. Foram encontradas diversas atividades de produção, destacando-se o 

extrativismo de açaí, pesca artesanal, criação de pequenos animas como, aves e suínos, e o 

cultivo de culturas temporárias. A agricultura contribui com o maior percentual de 

arrecadação de renda pelas famílias (25,57%), sobretudo o cultivo da mandioca. Como isso, 

os sistemas de produção são diversificados, importantes para o sustento familiar e geração 

renda, podendo beneficiar ainda mais as comunidades se a comercialização for feita de 

maneira associada, havendo uma organização entre as famílias, excluindo os atravessadores. 

 

 

Palavras-chave:Comunidades Ribeirinhas.Sistema Produtivo. Agroextrativismo.  
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1. INTRODUÇÃO 

O setor agropecuário familiar é sempre lembrado por sua importância na absorção de 

emprego e na produção de alimentos, especialmente voltada para o autoconsumo, ou seja, 

focaliza-se mais as funções de caráter social do que as econômicas, tendo em vista sua menor 

produtividade e incorporação tecnológica. Entretanto, é necessário destacar que a produção 

familiar, além de fator redutor do êxodo rural e fonte de recursos para as famílias com menor 

renda, também contribui expressivamente para a geração de riqueza, considerando a economia 

não só do setor agropecuário, mas do próprio país (GUILHOTO et al., 2007). 

A formação do conhecimento sobre as práticas e técnicas de sistemas de produção de 

comunidades tradicionais e famílias rurais durante muito tempo foipouco valorizado e até 

mesmo ignorado pela sociedade, porém essas atividades contribuírem diretamente para o 

abastecimento de alimentos de grande parte da população brasileira, gerando renda e 

possivelmente uma melhor qualidade de vida as famílias ligadas a produção dos alimentos 

como a sociedade em torno.  

Logo sistemas de produção baseado na agricultura familiar são extremamente 

importantes parapequenos municípios, com menor desenvolvimento econômico, a exemplo de 

Melgaço no Estado do Pará, todavia as limitações ou até mesmo o desconhecimento de 

técnicas, facilitadoras da produção, são fatores que afetam a qualidade e produtividade das 

famílias e, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado – EMATER-PA tem 

como função orientar, capacitar e elaborar projetos que visem melhorias no processo 

produtivo. 

As comunidades tradicionais da Amazônia são povos que se caracterizam pela 

convivência harmônica com a natureza obtendo um conhecimento empírico que é passado de 

geração a geração, sobretudo quando relacionado à forma de cultivo do solo e manejo de 

animais (SERRÃO; ANDRADE, 2013). Neste sentido, o objetivo do trabalho foi analisar o 

sistema produtivo de oito comunidades tradicionais localizadas no município de Melgaço, no 

Estado do Pará. 

  

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no Projeto de Assentamento Agroextrativista (PAE) Ilha 

Melgaço, criado pela Portaria N°90, de 28 de Novembro de 2006; Diário Oficial da União – 

22 de novembro de 2005, possuindo 14.001,2851 ha (quatorze mil e um hectares vinte e oito 

ares e cinquenta e um centiares), distante 13 (treze) quilômetros da sede do município de 
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Melgaço, 121 (cento e vinte e uma) famílias assentadas distribuídas em oito comunidades: 

Santa Maria, Nazaré, Nossa Senhora do Livramento, Paricatuba, Rio Anapú, Boa Vista, Rio 

Tatuóca e Rio Janguizinho. 

Foi realizado um diagnóstico socioambiental, no qual foi aplicada a metodologia da 

observação direta, para um primeiro contato com as comunidades do PAE e a busca por 

confiança, e, em seguida, entrevistas semiestruturadas com foco no aspecto: social, ambiental 

e produtivo das, 121, famílias envolvidas.  A equipe foi composta por profissionais de 

diversas áreas, garantindo uma análise multidisciplinar. 

Os solos predominantes de Melgaço são os Latossolos Amarelos e os 

GleissolosHáplicos.Localizado na zona do equador, o município possui clima equatorial 

quente e úmido, as temperaturas são elevadas durante todo o ano, chuvas frequentes e índice 

pluviométrico alto. A umidade relativa do ar tem média de 80%. A temperatura mínima é em 

torno de 23°C e máxima de 32°C, com temperatura média em torno de 27°C. O índice 

pluviométrico médio anual é de 2.587mm de precipitação (CLIMATEMPO, 2015). Os meses 

de menor precipitação estão entre agosto e novembro, nesses meses as temperaturas são mais 

elevadas. Os meses com maior precipitação pluviométrica ocorrem entre os meses de Janeiro 

a Junho, nesse período a temperatura é mais baixa. O município não registra mudanças 

bruscas de temperatura. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No Projeto de Assentamento Ilha Melgaço a atividade pecuária é feita de forma 

familiar bastante rústica e destacam-se a criação de pequenos animais em quintal sem nenhum 

tipo de orientação técnica. Não existe uma área de pasto definida, os animais são criados de 

forma extensiva na área das famílias.A maior representatividade está na criação de aves com 

um percentual de 62% e a criação de suínos com 38%. Esses animais na maioria das vezes são 

destinados apenas ao consumo próprio, e em menor parte para venda na região urbana do 

município.  
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Figura 1- Criação de pequenos animais 

 

Fonte: EMATER- PA, 2012. 

Dentre as principais criações desenvolvidas pelos assentados, está a criação de galinha 

com 50%, a criação de suínos com 38% e a criação de patos com 12% como mostra o gráfico 

acima. O açaí (Euterpe oleraceaMart.) é o principal produto do extrativismo, sendo coletado 

de forma bem rudimentar, através de um utensílio chamado peconha. O açaí nativo como se 

vê na Figura 02é responsável por uma parte da geração da renda dos assentados, mas na 

maioria das vezes é apenas para o consumo da família. E o excedente da produção é vendido 

aos atravessadores que são predominantes nessa região, sendo um dos principais entraves para 

a comercialização. 

Figura 2- Açaizeiro nativo em uma propriedade no Assentamento Ilha Melgaço. 

 

Fonte: EMATER-PA, 2012. 

 

No período da safra o Açaí apresenta uma alta produção, porém os assentados 

encontram algumas dificuldades no transporte da produção o que facilita a ação dos 

atravessadores, que impõem um preço bem abaixo do que ele realmente vale. O açaí e a pesca 
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são indispensáveis na alimentação dos ribeirinhos, devido às características físicas do solo do 

PAE. Com isso o extrativismo aponta 18,81%da renda dos assentados, no entanto maior parte 

aponta para culturas temporárias com 25,57% e os benefícios sociais com percentual de 

24,05% seguido da pesca com 22,78% e com menor percentual esta a pecuária com 4,44% e 

culturas permanentes com 4,35% como mostra afigura abaixo. 

 

Figura 3 – Composição de renda das famílias 

 

Fonte: EMATER-PA, 2012. 

 

Como cultura temporária maior parte dos assentados cultiva a mandioca, porém não há 

uma definição técnica para delimitação da área de cultivo e nem um espaçamento adequado 

entre um indivíduo e outro comprometendo assim melhor produção do cultivo.  Além das 

culturas agropecuárias há a atividade de pesca, no qual a captura dos pescados é realizada 

prioritariamente para o consumo diário das famílias, sendo que, quando ocorre o excedente, 

este é comercializado a preços baixos. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os sistemas de produção são diversificados, importantes para o sustento familiar e 

geração de renda, entretanto é necessário tornar economicamente viável o uso do solo nesse 

território, possibilitando a condição de sobrevivência das famílias existentes. Assim faz-se 

necessário a incorporação de técnicas no processo produtivo de espécies vegetais e na criação 
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de pequenos animais além da comercialização excluindo o atravessador, beneficiando e 

contribuindo para a elevação da renda dessas famílias. 
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RESUMO 

 

 

A agregação do solo pode ser influenciada e modificada de acordo com as práticas de manejo, 

podendo ser alterações permanentes ou temporárias. Com isso, a agregação do solo pode ser 

influenciada e modificada de acordo com as práticas de manejo. Neste sentido, objetivou-se 

com este trabalho avaliar a fertilidade do solo em três diferentes agroecossistemas em função 

das práticas de manejo adotadas. A área de estudo está localizada no Estado do Pará. Alegria, 

situado no município de Marabá-PA. As glebas estudadas foram três, uma floresta secundária, 

uma pastagem e uma horta. Para a realização do estudo, as amostras do solo foram retiradas 

na profundidade de 0-20 cm e então obtidas amostras de terra fina seca ao ar, para posteriores 

análises químicas em laboratório. Os solos do estabelecimento são de baixa fertilidade. A 

adubação do solo na gleba das hortaliças com esterco bovino elevou os teores de Na+, P, K, 

Mg, SB, saturação de bases e matéria orgânica. Porém o teor elevado de sódio provocou a 

toxidez da couve-de-folha. A pastagem em pousio manteve a estabilidade das propriedades 

químicas do solo. A utilização do esterco bovino proporcionou um aumento de sua fertilidade, 

no entanto salinizou o solo comprometendo a qualidade e produtividade da couve-comum. 

Palavras-chave:Cobertura vegetal. Fertilidade. Salinidade. 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia 
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1. INTRODUÇÃO 

A agricultura familiar é apontada como uma das grandes modificadoras da cobertura 

vegetal amazônica. Segundo Watrin et al. (2003), grandes extensões de floresta foram 

arrasadas, abrindo espaço para outros usos. A grande concentração de assentamentos agrários 

contribuiu com a exploração, fragmentação e conversão de florestas primárias em áreas de 

usos agrícolas (OLIVEIRA et al., 2013 apud ALVES, 2006). Na maioria das vezes, isso 

ocasionou a degradação desses espaços devido à forma em que tais recursos são geridos e, 

consequentemente, as práticas advindas da gestão relacionadas ao sistema de manejo 

(CAMPINAS; FARIAS; LIMA, 2013). 

Nesses processos, o tipo de cultura e das práticas culturais do uso do solo pode 

provocar efeitos positivos ou negativos de acordo com as práticas adotadas. Segundo 

Marchiori, Júnior e Melo (2000), as relações destas condições estabelecem uma nova 

condição de equilíbrio no sistema solo. Assim, o uso do solo, com o passar do tempo, conduz 

ao aumento na heterogeneidade dos atributos físicos, químicos e biológicos, por meio dos 

processos de desmatamento, preparo do solo, rotações de cultura e localização de aplicação de 

fertilizantes (CAVALCANTE et al., 2007). Com isso, a agregação do solo pode ser 

influenciada e modificada de acordo com as práticas de manejo. Neste sentido objetivou-se 

com este trabalho avaliar a fertilidade do solo em três diferentes agroecossistemas em função 

das práticas de manejo adotadas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado em 2013 em um estabelecimento agrícola familiar apresentando 

relevo plano levemente inclinado. Localizado no projeto de assentamento Alegria, situado a 

25 km do município de Marabá, região Sudeste do Estado do Pará.  

Almeida (2007) analisou os dados diários da estação climatológica do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) do município de Marabá, correspondentes ao período de 

1986 a 2006. O município localiza-se a 05º35’ de latitude S e 49°15’ de longitude W. Sua 

altitude média é de 95 metros; apresenta temperatura média anual de 28oC; evapotranspiração 

potencial mensal, em média de3 1.814 mm; média anual de precipitação pluvial de 1.925,7 

mm, sendo que 77% das precipitações ocorrem entre dezembro e abril; e média anual de 

insolação de 2.263 horas. O clima é do tipo Afi, segundo a classificação de Köppen. 
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As glebas estudadas foram três, uma floresta secundária com mais de 10 anos, com 

área de 10 ha; uma pastagem em pousio há um ano, com área de 5 ha e uma horta com um 

ano de implantada, o manejo da fertilidade foi feito com esterco bovino não curtido em uma 

área de 0,14 ha.As glebas são homogêneas, ou seja, são constituídas por um mesmo solo, 

assim caracterizado por Silva et al. (2013) a partir seguintes características do solo: as 

condições de drenagem, relevo, cor e textura. 

As amostras do solo foram retiradas na profundidade de 0-20 cm. Em cada tipo de uso 

do solo foi tirada uma amostra composta, formada pela mistura de 15 pontos de amostra 

simples. Para tanto, foram utilizados os seguintes materiais: (i) trado holandês; (ii) balde de 

plástico limpo e seco; (iii) lápis; (iv) sacos plásticos e (v) etiquetas de identificação. Após as 

coletas todas as amostras de solo, foram secas ao ar e peneiradas em peneira de malha de 2,0 

mm e então obtidas amostras de terra fina seca ao ar, para posteriores análises químicas foram 

encaminhadas para o laboratório de análise agronômica e ambiental Ltda. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise química do solo estão apresentados na Tabela 1. O solo, das 

três glebas (pastagem, floresta e horta) apresentam classe de fertilidade média para pH em 

água, Acidez Potencial (H+Al)e CTC a pH 7; baixa para CTC efetiva (t), Mg, Al, Sat. 

Alumínio (m), SB e Saturação de Base (V). A situação do solo quanto à fertilidade não 

causou surpresa, pois os solos agricultáveis da região amazônica em sua maioria são ácidos e 

de baixa fertilidade natural, principalmente com relação ao nutriente fósforo. Sendo deficiente 

em 90% dos solos da região, seguido pelo N e pelo K (VALE JUNIOR et al., 2011). 

 
Tabela 1 - Resultados da análise química do solo das três glebas estudadas. 

Parâmetros Unidade Floresta Pastagem Horta Média Mediana 

MO dag/kg 3,30 2,90 3,10 3,10 3,10 

PH (H2O) - 5,50 5,30 5,30 5,37 5,30 

Al cmol 0,20 0,30 0,30 0,27 0,30 

P mg/dm3 4,00 3,00 77,00 28,00 4,00 

K mg/dm3 37,00 51,00 210,00 99,33 51,00 

Ca cmol 1,10 1,40 1,10 1,20 1,10 

Mg cmol 0,30 0,30 0,60 0,40 0,30 

Na mg/dm3 20,00 23,00 86,00 43,00 23,00 

H + Al cmol 3,30 3,80 3,10 3,40 3,30 

Soma de Bases cmol 1,50 1,80 2,20 1,83 1,80 

CTC a pH 7,0 (T) cmol 4,80 5,60 5,30 5,23 5,30 
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CTC efetiva (t) cmol 1,70 2,10 2,50 2,10 2,10 

Sat. Alumínio (m) % 12,00 14,00 12,00 12,67 12,00 

Saturação de bases % 31,20 32,50 41,90 35,20 32,50 

Fonte: SILVA, N. R. da; LEÃO, D. B.; SILVA, T. P. da. (2013). 

 

A adubação do solo com esterco bovino elevou os teores de Na+, P, K, Mg, SB e a 

saturação de bases na horta. Oliveira et al. (2013), ao avaliarem os efeitos da adubação 

orgânica e química sobre a qualidade do solo e nas variáveis de produção do capim-elefante, 

verificaram que a aplicação do esterco bovino possibilitou elevar o índice de saturação de 

bases acima de 60% e melhorar o teor de matéria orgânica no solo. Galvão, Salcedo e Oliveira 

(2008) também verificaram incrementos de Ca2+, Mg2+ e K+ quando utilizaram esterco 

bovino em Neossolo. 

O esterco bovino elevou o teor de sódio no solo promovendo a salinização do mesmo. 

A salinização reduz significativamente o desenvolvimento das culturas e, em consequência, a 

produtividade das mesmas (BARROS et al., 2009). Neste trabalho, observou-se que a 

adubação com esterco bovino comprometeu a produtividade e qualidade da couve-de-folha, 

devido à grande quantidade de sais que foram acumulados ao longo do ano. Junior et al. 

(2011) verificaram que o teor de sódio aumentou aos 107 DAP na cultura do algodoeiro 

adubado com esterco bovino. 

Na cultura da couve os sintomas típicos da toxidez por sódio aparecem em forma de 

queimaduras ou necrose, ao longo das bordas (Figura 1). Aparecem inicialmente nas folhas 

mais velhas e em suas bordas e, na medida em que o problema se intensifica, a necrose se 

espalha progressivamente na área internervural, até o centro das folhas (DIAS; BALNCO, 

2010). 

Figura 1 - Sintomas da toxidez por sódio na cultura da couve-comum. 
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Fonte:SILVA, N. R. da; LEÃO, D. B.; SILVA, T. P. da (2013). 

 

Nota-se que os teores de Matéria Orgânica variaram de médio 2,9dag/kg (área de 

pastagem) a alto 3,30 e 3,10dag/kg (área de capoeira e olericultura), demostrando que o 

manejo de adubação com esterco bovino foi importante para o incremento da matéria orgânica 

no solo. De acordo com Lopes e Guilherme (2004), a matéria orgânica apesar de ocorrer em 

teores bem mais baixos que a fração argila, foi a principal responsável pela elevação da CTC, 

contribuindo com 56 a 82% do total de cargas elétricas negativas. Estes dados ressaltam a 

importância de um manejo adequado da matéria orgânica, quando se tem por meta um 

aumento da capacidade de retenção de cátions no solo. 

As áreas de floresta e pastagem apresentaram propriedades semelhantes. Campinas, 

Farias e Lima (2013) também encontraram resultados semelhantes entre vegetação secundária 

e pastagem ao analisar a matéria orgânica destas áreas, atribuindo ao pousio da pastagem tal 

semelhança. E os valores da média e mediana para a maioria dos atributos químicos estudados 

estão bem próximos, apresentando assimetria acentuada e distribuição bem próxima da 

normalidade. 

 

4. CONCLUSÃO 

A pastagem em pousio manteve a estabilidade das propriedades químicas do solo. A 

utilização do esterco bovino proporcionou um aumento de sua fertilidade, no entanto salinizou 

o solo comprometendo a qualidade e produtividade da couve-comum. 
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RESUMO  

 

 

A vida pós-colheita da manga pode ser limitada pelo desenvolvimento de patógenos, 

principalmente fungos, causadores de podridões, e pela deterioração fisiológica. Os métodos 

descritos na literatura nem sempre apresentam a mesma eficiência na reprodução de cada tipo 

de sintoma e, dependendo do objetivo do trabalho, seria conveniente poder eleger o mais 

adequado. Nesse sentido, desenvolveu-se o presente trabalho, com o objetivo de comparar 

dois métodos de inoculação (Disco de micélio com ferimento e Suspensão com ferimento) de 

Lasiodiplodia theobromae e Colletotrichum gloeosporioides em manga da cultivar Tommy 

Atkins.Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fitopatologia de Pesquisa, na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém, Pará, Brasil. Foram utilizados os 

isolados obtidos de frutos de manga com sintomas de podridão no mercado do ver-o-peso, no 

estado do Pará. Em cada fruto, foram marcados dois pontos opostos, onde serão efetuados 10 

ferimentos de aproximadamente 3 mm de profundidade, com o auxílio de um bisturi, sendo 

depositado 0,1 ml das suspensões contendo esporos dos patógenos na concentração de 106 

para a inoculação com suspensão, e a deposição de um disco de micélio para a inoculação por 

disco, em cada ponto. Para avaliação dos métodos de inoculação, foram analisados a sua 

eficácia na influência da temperatura e período de molhamento. As áreas médias das lesões 

obtidas para todos os tratamentos serão submetidas à análise de variância e posteriormente ao 

teste de tukey a 5% de probabilidade. Diante dos métodos de inoculação propostos pelo 

experimento não houve diferença significativa para o fungo Lasiodiplodia theobromae 

quando analisados os parâmetros período de molhamento e temperatura, mas para o fungo 

Colletotrichum gloeosporiodes o método de suspensão com ferimento foi melhor no 

parâmetro período de molhamento de 24, 48 e 72 horas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A manga (Mangifera indica L.) é uma das mais importantes frutas tropicais que 

compõem a mesa da população (SILVA, 1996). É uma fruteira asiática que se adaptou muito 

bem ao clima brasileiro, e sendo facilmente encontrada desde a Amazônia até as regiões 

Sudeste e Centro-Oeste. As variedades que se destacam pela produção comercial são Haden, 

Keit, Palmer e Tommy Atkins (SUGAI, 2002). 

 Segundo o IBRAF (2015) a manga está em segundo lugar no ranking de exportações 

de frutas frescas, com queda de 3,93% no volume e alta de 7,19% na receita.  

 A vida pós-colheita da manga pode ser limitada pelo desenvolvimento de patógenos, 

principalmente fungos, causadores de podridões, e pela deterioração fisiológica devido ao 

amadurecimento do fruto, podendo as perdas na pós-colheita alcançar até 30% dos frutos 

(SILVA et al., 2002). 

 Dentre as doenças em pós-colheita da manga, a mais importante é a antracnose, 

causada por Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Penz. et Sacc., seguida pela podridão 

peduncular, causada por um complexo de fungos, sendo Lasiodiplodia theobromae (Pat.) 

Griffon & Maubl. (JUNQUEIRA et al., 2003; PLOETZ, 2003). 

 Métodos de inoculação artificial devem ser práticos, seguros e estáveis e correlacionar 

com as infecções naturais no campo (SIVIERO et al., 2002). Os métodos descritos na 

literatura nem sempre apresentam a mesma eficiência na reprodução de cada tipo de sintoma 

e, dependendo do objetivo do trabalho, seria conveniente poder eleger o mais adequado. 

 Nesse sentido, desenvolveu-se o presente trabalho, com o objetivo de comparar dois 

métodos de inoculação (Disco de micélio com ferimento e Suspensão com ferimento) de 

Lasiodiplodia theobromae e Colletotrichum gloeosporioidesem manga da cultivar Tommy 

Atkins. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. PRODUÇÃO DE INÓCULO E INOCULAÇÃO 

Os experimentos foram realizados no Laboratório de Fitopatologia de Pesquisa, na 

Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Belém, Pará, Brasil. Foram utilizados os 

isolados obtidos de frutos de manga com sintomas de podridão no mercado do ver-o-peso, no 

estado do Pará. A partir de culturas com aproximadamente 21 dias de crescimento para o L. 

theobromae e 15 dias para o C. gloesosporioides, em placas de petri com meio Batata-
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Dextrose-Ágar (BDA) eforam mantidas sob luz contínua a 25 ± 2 ºC durante o período de 

esporulação. 

Foram preparadas suspensões de esporos pela adição de água destilada esterilizada à 

superfície das culturas, filtragem em camada dupla de gaze e foi determinada e padronizada 

utilizando câmara de Neubauer (Hemacitômetro). As inoculações foram realizadas em frutos 

sadios de manga, cultivar Tommy Atkins. Para todos os tratamentos os frutos de manga foram 

previamente lavados com sabão e água corrente desinfetados superficialmente pela imersão 

em NaClO 1,5% por 5 min. 

Em cada fruto, foram marcados dois pontos opostos, onde serão efetuados 10 

ferimentos de aproximadamente 3 mm de profundidade, com o auxílio de um bisturi, sendo 

depositado 0,1 ml das suspensões contendo esporos dos patógenos na concentração de 106 

para a inoculação com suspensão, e a deposição de um disco de micélio para a inoculação por 

disco, em cada ponto. Após a inoculação, os frutos foram mantidos sobre tampas de placas de 

Petri contendo algodão hidrófilo umedecido com água destilada esterilizada (ADE) e o 

conjunto foi colocado em sacos plásticos, constituindo a câmara úmida.  

 

2.2. AVALIAÇÃO E ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Para avaliação dos métodos de inoculação, foram analisados a sua eficácia na 

influência da temperatura e período de molhamento na podridão de mangas procedeu-se à 

medida com paquímetro do diâmetro das lesões externas, em dois sentidos diametralmente 

opostos com intervalo de 24 h durante sete dias após retirada da câmara úmida. A área 

lesionada (severidade) será calculada pela fórmula: s = ( ; sendo: S = área da lesão; 

D1 = diâmetro 1; D2 = diâmetro 2. 

 As áreas médias das lesões obtidas para todos os tratamentos serão submetidas à 

análise de variância e posteriormente ao teste de tukey a 5% de probabilidade Todas as 

análises de regressão serão efetuadas com o auxílio do programa ASSISTAT versão 7.7 beta 

(pt). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados na Tabela 1 e Tabela 2 mostram que para o fungo 

Lasiodiplodia theobromae, os métodos de inoculação suspensão com ferimento e disco com 

ferimento não diferiram estatisticamente para ambos os parâmetros (período de molhamento e 
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emperatura). No entanto para o Colletotrichum gloeosporioides houve diferença estatística no 

parâmetro de análise período de molhamento, como observamos nas tabelas 3 e 4. 

 

Tabela 1 – Comprimento médio de lesões (cm), provocadas por  Lasiodiplodia theobromae em frutos 

de manga. 

Perído de Molhamento (lesões cm) 

 

Testemunha 12 h 24 h 48 h 72 h 

Suspensão com ferimento 1 a 8,17 a 7,77 a 7,37 a 7,25 a 

Disco com ferimento 1 a 6,82 a 5,95 a 7,55 a 6,75 a 

CV% 0 4,35 16,25 1,8 3,64 

Fonte: Moreira et al, 2015. 

 

Apesar de não haver diferença significativa entre os dois métodos, nos períodos de 

molhamento estipulados para o experimento. O método de inoculação com suspensão de 

esporos com ferimento (Figura 1) foi o que demonstrou visivelmente o maior avanço de 

lesões ao longo do experimento, quando comparado ao método de inoculação com disco com 

ferimento (Figura 2).  Embora na natureza não haja a facilidade de causar injúrias aos frutos 

de manga, durante o período de colheita danos mecânicos podem acontecer e de acordo com 

Zambolim e Junqueira (2004) esses danos podem favorecer no caso da antracnose e da 

podridão peduncular, ainda mais quando coincidem com longos períodos de chuva. 

Figura 1- Ferimentos em frutos de manga para deposição da suspenção de esporos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Moreira et al., 2015. 
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Tabela 2 – Comprimento médio de lesões (cm), provocadas por  Lasiodiplodia theobromae em frutos 

de manga. 

Temperatura (lesões cm) 

 

Testemunha 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 

Suspensão com ferimento 1 a 1 a 1 a 2,22 a 4,32 a 3,17 a 

Disco com ferimento 1 a 1 a 2,22 a 5,67 a 4,65 a 3,80 a 

CV% 0 0 15,97 32,43 30,12 1,08 

Fonte: Moreira et al, 2015. 

Quanto ao parâmetro Temperatura não há diferença estatística entre os métodos de 

inoculação, e as temperaturas estabelecidas no experimento também não tiveram efeito no 

desenvolvimento do fungo. Silva et al. ( 2007) também encontrou resultados semelhantes 

quanto estudava uma metodologia de inoculação de fungos causadores de podridão 

peduncular em mamão, os resultados indicaram que não houve efeito das temperaturas 

testadas no desenvolvimento dos fungos, nos diferentes métodos de inoculação. 

Já Amorim (2011) estudando o efeito da temperatura em podridões de manga 

observou que a temperatura ótima para o Neofusicoccum parvum foi a de 25 °C, enquanto a 

temperatura de 35 °C afetou drasticamente o seu crescimento micelial. Bem como, as 

temperaturas entre 20 °C e 25 °C são favoráveis ao crescimento de Fusicoccum aesculis, mas 

temperaturas superiores a 25 °C afetam drasticamente o seu crescimento micelial. 

Uma vez que dentre as doenças em pós-colheita da manga, a podridão peduncular, 

pode ser causada por um complexo de fungos, sendo Lasiodiplodia theobromae. e 

Fusicoccum spp. os mais comuns em climas úmidos e quentes (JUNQUEIRA et al., 2003; 

PLOETZ, 2003). 

Figura 2- Ferimentos em frutos de manga para deposição de disco de micélio. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Moreira et al., 2015. 
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Tabela 3 – Comprimento médio de lesões (cm), provocadas por Colletotrichum gloeosporioides em 

frutos de manga. 

Período de Molhamento (lesões cm) 

 

Testemunha 12 h 24 h 48 h 72 h 

Suspensão com ferimento 1 a 1,42 a 1,6 b 1,22 b 2,35 b 

Disco com ferimento 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 

CV% 0 26,8 7,69 2,25 29,85 

Fonte: Moreira et al, 2015. 

 

Para o fungo C.gloeosporioides os períodos de molhamento de 24, 48 e 72 horas 

tiveram diferenças quanto ao método de inoculação, sendo o método de suapensão com 

ferimento melhor que o método do disco com ferimento. Esse resultado foi encontrado por 

Soares et al (2008) onde os  períodos de molhamento (6, 12 e 14 horas) pouco influenciaram a 

germinação de C. gloeosporiodes na infecção e colonização de goiabas por Colletotrichum 

gloeosporiodes e Colletotrichum acutatum, sob diferentes temperaturas e período de 

molhamento. 

 

Tabela 4 – Comprimento médio de lesões (cm), provocadas por Colletotrichum gloeosporioides em 

frutos de manga. 

Temperatura (lesões cm) 

 

Testemunha 15°C 20°C 25°C 30°C 35°C 

Suspensão com ferimento 1 a 1 a 1 a 1,17 a 1,15 a 1 a 

Disco com ferimento 1 a 1 a 1 a 1 a 1,2 a 1 a 

CV% 0 0 0 7,48 21,28 0 

Fonte: Moreira et al, 2015. 

Já para o parâmetro temperatura o fungo C. gloeosporiodes não apresentou 

desenvolvimento significativo quantos aos métodos de inoculação. Porém, Soares e 

colaboradores (2008) pesquisando sobre a infecção de goiabas por Colletotrichum 

gloeosporiodes e Colletotrichum acutatum, sob diferentes temperaturas e período de 

molhamento observaram que a germinação e formação de apressórios foram bastante elevadas 

no intervalo de 15°C a 30°C para o C. gloeosporiodes, com máximo a 25°C. 
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4. CONCLUSÃO 

 Diante dos métodos de inoculação propostos pelo experimento não houve diferença 

significativa para o fungo Lasiodiplodia theobromae quando analisados os parâmetros 

período de molhamento e temperatura, mas para o fungo Colletotrichum gloeosporiodes o 

método de suspensão com ferimento foi melhor no parâmetro período de molhamento de 24, 

48 e 72 horas. 
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RESUMO 

 

 

O objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões sobre as relações existentes entre a 

gestão de bacias hidrográficas e a sustentabilidade urbana no contexto do Estado do Amapá, 

com base na produção bibliográfica sobre o tema e legislações pertinentes, através de 

abordagem qualitativa, trazendo a compreensão da gestão dos recursos naturais e o 

desenvolvimento na região Amazônica. A disponibilidade dos recursos hídricos, assim como 

seus múltiplos usos e os conflitos gerados por esses usos, representa um dos grandes desafios 

para a sociedade contemporânea. É crescente no Brasil a importância da gestão de bacias 

hidrográficas, em função dos efeitos ocasionados pela degradação ambiental e consequentes 

conflitos relativos à disponibilidade hídrica. Parte dos cursos d’água do Amapá já apresenta 

alterações em sua qualidade, em decorrência de atividades desenvolvidas de forma 

insustentáveis e ocupação desordenada em áreas úmidas, conhecidas como ressacas. Pouco se 

avançou no Estado em relação à regulação dos usos dos recursos hídricos e à participação e 

integração da sociedade nas ações de planejamento, pois os problemas urbanos exigem ações 

reguladoras, principalmente em relação ao planejamento do uso e da gestão das águas. O 

desenvolvimento deve ser planejado através de um modelo de gestão que envolva e integre os 

diversos atores e recursos locais, considerando as peculiaridades de cada região. Observou-se 

ainda, de acordo com o estudo realizado, que muitos desafios ainda devem ser enfrentados 

para a gestão descentralizada, integrada e participativa dos recursos hídricos, principalmente 

em áreas com concentração populacional, como cidades e regiões metropolitanas, pois 

implicam em demanda da água tanto no aspecto qualitativo, quanto no aspecto quantitativo 

desse recurso. 
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1. INTRODUÇÃO 

A disponibilidade dos recursos hídricos, assim como seus múltiplos usos e os conflitos 

gerados por esses usos, representam um dos grandes desafios para a sociedade 

contemporânea. A escassez de água e a crescente necessidade de água potável para o 

abastecimento humano, considerado o uso mais exigente, constitui um problema de múltiplas 

dimensões, tais como econômicas, ambientais, sociais, institucionais e culturais. 

De modo geral, pode-se dizer que 97,5% da água que existe no mundo é salgada. Entre 

os 2,5% do volume restante, há ainda muita água que não é salgada, mas que não é 

propriamente doce, um exemplo é a água salobra, que pode ser encontrada em alguns lagos, 

lagoas, deltas, pântanos e até no solo. Contudo, considerando que 2,5% da água que existe no 

mundo é doce, temos: 68,9% encontram-se nas geleiras e na cobertura permanente de neve; 

29,9% são águas subterrâneas; 0,9% estão nos pântanos, no solo ou em geadas e apenas 0,3% 

estão nos rios e lagos, na atmosfera em forma de vapor e nuvens e na composição dos seres 

vivos (ANA, 2012). Comparando-se a ocorrência da água doce disponível com toda a água 

existente, conclui-se que a água que pode ser usada pela sociedade é, na verdade, um recurso 

extremamente escasso. 

O Atlas Brasil (2010) apresenta dados relevantes quanto a questão hídrica, tais como: 

foi de 3 vezes o aumento de retirada de água da natureza nos últimos 50 anos; seriam 

necessários 3,5 planetas terras se toda a população mundial consumisse água como um 

europeu ou um americano; 47% da população mundial viverá em condições de alto estresse 

hídrico em 2030 e de 30 a 50 vezes é quanto uma criança de um país rico consome a mais de 

água que uma criança de um país pobre. 

É crescente no Brasil a importância da gestão de bacias hidrográficas, principalmente 

pelo aumento dos efeitos da degradação ambiental e consequentes conflitos relativos à 

disponibilidade dos recursos hídricos.  

A bacia Amazônica possui 81% dos mananciais de superfície nacional, sendo 

reconhecida como uma das maiores reservas de água doce do planeta, no entanto, as 

coletividades amazônicas enfrentam sérios problemas para acessar o recurso. 

O Estado do Amapá apresenta uma rede hídrica significativa dentro da Região 

Hidrográfica Amazônica, possuindo mananciais com elevadas disponibilidades hídricas, 

destacando-se as bacias hidrográficas do Rio Araguari, Rio Jari e Rio Oiapoque. 
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O objetivo deste artigo é apresentar algumas reflexões sobre as relações existentes 

entre a gestão de bacias hidrográficas e a sustentabilidade urbana no contexto do Estado do 

Amapá, com base na produção bibliográfica sobre o tema e legislações pertinentes, trazendo a 

compreensão da gestão dos recursos naturais e o desenvolvimento na região Amazônica. 

 

2. METODOLOGIA 

 Com relação aos objetivos propostos, a pesquisa definida neste estudo apresenta uma 

abordagem qualitativa. A partir da formulação do problema de pesquisa proposto: “Quais as 

relações entre a gestão de bacias hidrográficas e a sustentabilidade urbana?”, em relação ao 

objetivo, optou-se por utilizar a pesquisa exploratória e descritiva, pois permite uma maior 

aproximação e um maior conhecimento do pesquisador sobre o problema estudado. São 

relacionados a pesquisa descritiva aquelas que estudam as características de um grupo, as que 

estudam o nível de atendimento dos órgãos públicos de uma comunidade, as de levantamento 

de opiniões, dentre outras (GIL, 2008). A pesquisa se desenvolve no contexto do Estado do 

Amapá. 

Quanto aos procedimentos metodológicos da pesquisa utiliza-se a pesquisa 

bibliográfica e documental, as quais nos auxiliam em todo percurso analítico. A coleta de 

dados secundários, principalmente sobre os avanços da Política Estadual de Recursos 

Hídricos, foi obtida através de órgãos governamentais, tais como Secretaria de Estado do 

meio Ambiente (SEMA/AP), Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do 

Amapá (IMAP), Agência Nacional de Águas (ANA), Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento (SNIS). A análise dos dados é necessária para a evolução histórica de ações 

referentes à pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A evolução da legislação de recursos hídricos no Brasil teve como marco legal inicial 

o Código de Águas Brasileiro, estabelecido pelo Decreto Federal nº 24.643 de 10 de julho de 

1934. O Código refletiu uma mudança nas diretrizes do país, que migrava suas atenções em 

direção à industrialização, exigindo maior utilização de energia elétrica. 

O Código de Águas passou a tutelar os recursos hídricos, privilegiando a sua 

exploração para produção energética. Neste período verifica-se o elevado número de usinas e 

centrais hidrelétricas criadas no país. Quanto à conservação, preservação e recuperação dos 

recursos hídricos não foram regulamentadas no Código de Águas (HENKES, 2003). 
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A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), instituída pela Lei Federal nº 6.938, 

promulgada em 31 de agosto de 1981 é considerada uma das regulamentações ambientais 

brasileiras mais importantes, marca a descentralização de ações, acionando os Estados e 

Municípios como executores das políticas ambientais. 

De acordo com Bordalo (2011), a proposição de modelos de gestão ambiental mais 

descentralizada e participativa, inserindo a comunidade junto com o poder público em seu 

gerenciamento, são diretrizes fundamentais que nortearam as novas práticas ambientais neste 

início de século, conciliando o desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade do bem-

estar social, preconizados nas propostas de desenvolvimento sustentável. 

A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco legal, ao adotar o Estado 

Democrático de Direito instituiu a participação do cidadão na gestão, no controle da 

Administração Pública, no processo político, econômico e social, assim como criou 

instrumentos para assegurar essa participação. Conforme Avritzer (2011), hoje no Brasil, 

alguma forma de participação social é utilizada por milhares de instituições, estas existentes 

em diferentes contextos políticos e regionais, em variadas políticas públicas e em diferentes 

níveis de governo. Apontar a efetividade participativa perpassa por estabelecer parâmetros 

comparativos dos resultados produzidos por tais instituições, ligados ao contexto da política 

participativa, que de uma forma mais ampla estão relacionados ao ambiente econômico, 

político e social. 

O mais significativo avanço na gestão das águas é a mudança institucional 

fragmentada para uma legislação descentralizada, integrada e com a participação da 

sociedade. A inclusão da participação social na gestão pública representou um passo 

importante na construção de processos democráticos e no fortalecimento da cidadania. Dessa 

forma, a Lei Federal nº 9.433 promulgada em 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH), responsável pelos arranjos institucionais de gestão participativa como 

os conselhos de recursos hídricos e os comitês de bacias hidrográficas. A água é definida 

como um bem para consumo humano, de usos múltiplos e de domínio público, além de ser 

um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. A PNRH estabeleceu estruturas 

colegiadas que permitem a participação da sociedade, trazendo consideráveis avanços na 

organização territorial, e ainda na organização do planejamento e gestão, envolvendo os usos 

múltiplos dos recursos hídricos e a gestão ambiental. Para Tundisi (2008), quanto à 
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governança da água, o movimento descentralizador que existe promovendo uma gestão por 

bacias hidrográficas é fundamental. 

O modelo centralizado de gestão não trazia condições necessárias para solucionar 

conflitos relacionados à questão hídrica. Destarte, o sistema brasileiro absorveu a visão de 

gestão do sistema francês, baseado na gestão integrada, organizada em Comitês de Bacia, 

onde incluiu os representantes do Estado, as coletividades territoriais e os diferentes usuários 

(VEIGA, 2007). Essa participação deverá melhorar e aprofundar a sustentabilidade da oferta e 

demanda e a segurança coletiva da população em relação à disponibilidade e vulnerabilidade 

dos recursos hídricos (TUNDISI, 2008). 

A Agência Nacional de Águas (ANA) foi criada em 17 de julho de 2000, através da 

Lei Federal nº 9.984, para implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e coordenar 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Trata-se de uma autarquia 

vinculada ao Ministério do Meio Ambiente que tem entre suas atribuições a outorga de direito 

de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da União, além de outras funções 

normativas, gerenciais e fiscalizadoras relativa aos recursos hídricos. 

A sustentabilidade da água está colocada na pauta de discussão mundial como um 

grande desafio da atualidade, e que poderá se agravar nas próximas décadas. O aumento da 

demanda por água é influenciado diretamente pelo crescimento da população, pela 

urbanização, pelos processos macroeconômicos, o que sugere a ampliação dos níveis de 

consumo per capita, e tais fatores aumentam a pressão sobre os mananciais de abastecimento 

das cidades. 

A população da Região Norte do Brasil tem crescido de forma acelerada nos últimos 

anos, apresentando segundo IBGE (2010), a maior taxa média de crescimento anual de 2,09%. 

O crescimento da população está associado ao crescimento vegetativo e fluxo migratório 

expressivo para a região, em função de grandes projetos implantados e ainda exploração de 

novas fronteiras agrícolas. O Amapá apresentou o maior crescimento relativo da população 

nos últimos 10 anos, com a maior taxa de urbanização entre os Estados da Federação, de 

89,77% de sua população na área urbana. 

O crescimento populacional e o surgimento de enormes aglomerados urbanos exercem 

grande pressão sobre os recursos hídricos. A ausência de estruturas e sistemas de gestão 

adequados, aliados a padrões culturais incompatíveis, deixam milhões de pessoas sem o 

adequado acesso à água e ao saneamento, intensificando os conflitos de uso, além de 

promoverem a degradação do recurso (PROSAB, 2009). 
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Parte dos cursos d’água do Amapá já apresenta alterações em sua qualidade, em 

decorrência das atividades poluidoras e desenvolvidas de forma insustentáveis.  Além destas, 

a ocupação humana desordenada em áreas úmidas (ressacas) e o lançamento de esgotos nos 

rios também têm contribuído para a deterioração da qualidade de suas águas, limitando em 

alguns casos o seu uso para lazer, consumo, dentre outros. 

O Estado do Amapá possui uma área de 143.453 km², representa aproximadamente 

2% do território brasileiro. Sua população está estimada em 669.526 habitantes, e apesar da 

baixa densidade populacional (4,67 habitantes/km2) a população tem taxa de crescimento de 

3,45% ao ano. 74,60% da população do Amapá vive nas áreas urbanas dos municípios de 

Macapá e Santana. 

A principal bacia do Estado do Amapá é a bacia hidrográfica do Rio Araguari, que 

abrange um terço da sua área territorial. O Rio Araguari, principal rio da bacia possui 

extensão de 617 km. A área da bacia é de aproximadamente 42.711,18 km², localizada na 

porção central do Estado, envolvendo 10 dos seus 16 municípios. A bacia hidrográfica do Rio 

Araguari, apresenta importância estratégica para o desenvolvimento local. Nesta bacia 

concentram-se as principais atividades econômicas do Estado e múltiplos usos dos recursos 

hídricos, tais como, silvicultura, mineração, pecuária, pesca, aquicultura, aproveitamento 

hidrelétrico, turismo, lazer, dentre outros. Alguns municípios como Ferreira Gomes, Porto 

Grande, Pedra Branca do Amaparí e Serra do Navio tiveram nesses últimos anos um elevado 

crescimento demográfico, em função da implantação de grandes projetos de aproveitamento 

hidrelétrico e mineração.  

O Estado do Amapá instituiu a sua Política de Gerenciamento dos Recursos Hídricos, 

através da Lei Estadual nº 0686 de 07 de junho de 2002 e regulamentou o Conselho Estadual 

de Recursos Hídricos (CERH/AP) em 2009. Porém, pouco se avançou no Estado em relação à 

regulação dos usos dos recursos hídricos e à participação e integração da sociedade nas ações 

de planejamento, pois os problemas urbanos exigem ações reguladoras, principalmente em 

relação ao planejamento do uso e da gestão das águas. 

A perspectiva de desenvolvimento sustentável local pode ser denominada de 

desenvolvimento territorial e endógeno, onde se tem um processo de mudança estrutural 

empreendido por uma sociedade organizada territorialmente, sustentado na potencialidade dos 

recursos do território com vistas à dinamização econômica para a melhoria da qualidade de 

vida de sua população (DALLABRIDA, 2007). O desenvolvimento territorial e endógeno 

considera viável as próprias condições regionais de produção, avanço tecnológico, 
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acumulação, necessidades e potencialidades do território. Baseia-se nas tecnologias 

alternativas e apropriadas. Registra um processo autocentrado de desenvolvimento, com 

crescimento moderado, apresentando ao mesmo tempo maior nível de integração social, 

adequação ao meio ambiente e as condições socioeconômicas e culturais (VASCONCELLOS 

SOBRINHO, 2013). 

A gestão de recursos hídricos pode ser entendida como o processo de gestão que visa 

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, realizando a conservação do recurso 

(VELOSO; MENDES, 2012) 

A água é um bem essencial à vida, está presente em todas as atividades humanas, é 

fundamental ao equilíbrio ecossistêmico. O acesso à água com qualidade é um direito de 

todos os cidadãos. Porém, vários fatores podem comprometer a sua qualidade e 

características, até mesmo em regiões onde existe em abundância por natureza, como no caso 

da região Amazônica. 

O uso inadequado dos recursos hídricos pode ocasionar inúmeros problemas de saúde 

pública, econômicos, sociais e ambientais. Para garantir o direito de todos a esse bem natural, 

é de grande importância assegurar uma gestão adequada das bacias hidrográficas.  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), há evidências de que atualmente cerca de 54% da água doce acessível 

contida em rios, lagos e aquíferos já esteja sendo utilizada pela sociedade. Em termos globais, 

69% dessa água destina-se à irrigação das lavouras, 23% é usada pela indústria e 8% destina-

se aos diversos usos domésticos (ANA, 2012). 

A gestão das bacias hidrográficas corresponde ao conjunto de ações destinadas a 

regular e controlar os múltiplos usos e garantir a proteção das águas, em conformidade com as 

leis e normas vigentes no Brasil. Nesse contexto, as relações entre a gestão de bacias 

hidrográficas e sustentabilidade, são ações que envolvem diversos setores importantes em 

áreas urbanas e rurais, como saneamento, monitoramento da qualidade e quantidade de água, 

uso e ocupação do solo, uso racional de água, preservação e recuperação de nascentes e 

mananciais, planejamento, dentre outras. Assim envolvendo principalmente todas as 

comunidades. A participação ativa das coletividades locais torna-se fundamental para garantir 

uma gestão dos recursos hídricos mais eficiente e abrangente. 
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O crescimento populacional, principalmente em grandes centros urbanos, exerce 

pressão sobre o ambiente. A intensa urbanização, aumentando a demanda pela água, com 

aumento em lançamento de efluentes não tratados e grandes demandas de água para 

abastecimento e desenvolvimento econômico e social, são alguns dos principais problemas 

relacionados com a crise da água (TUCCI, 2008). 

Esses problemas são agravados pela desigualdade social. À medida que a população 

cresce, e a ocupação em áreas urbanas aumentam desordenadamente e sem planejamento, 

com novas áreas sendo ocupadas a cada dia, essas pessoas não têm acesso à água potável e 

saneamento. Os impactos do crescimento urbano sobre os recursos hídricos ocorrem tanto no 

aspecto qualitativo, quanto no aspecto quantitativo.  

O Brasil registra um elevado desperdício no consumo de água. De 12% a 60% de água 

tratada para consumo humano se perde na distribuição, devido principalmente à infraestrutura 

deficitária e às más condições de conservação das redes de distribuição de água em muitas 

áreas urbanas. No Amapá, essa situação também é crítica, chegando a 70% de perda de água 

tratada. 

Segundo Leff (2010), uma política de sustentabilidade efetiva depende da 

possibilidade de colocar em seu lugar os processos sociopolíticos para decidir sobre os 

propósitos econômicos e sociais a serem perseguidos. O uso dos recursos naturais, a gestão do 

ecossistema e as políticas de conservação são questões de eleição social coletiva que não 

podem ser resolvidas no nível dos enfoques individualistas da avaliação, eleição e propriedade 

dos recursos. 

Quanto mais investirem os governos em pesquisa e desenvolvimento, melhor para a 

prosperidade econômica e o bem-estar social dos povos em geral, não apenas para os ricos, 

mas também, os pobres. Infelizmente, cabe observar que a natureza dos nossos problemas 

sociais e ambientais não requer sofisticadas soluções de alta tecnologia, e sim o uso mais 

racional e equitativo de tecnologias apropriadas existentes e de políticas empenhadas na 

redução do desperdício e do consumo indiscriminado e irresponsável (AGUIAR, 2012). 

 

4. CONCLUSÃO 

 O desenvolvimento deve ser planejado através de um modelo de gestão que permita 

envolver e integrar os diversos atores e recursos locais, considerando as peculiaridades de 

cada região, estabelecendo critérios que regulem as atividades desenvolvidas e ainda 
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fomentem alternativas locais para geração de emprego, renda, bem-estar social, onde a 

sustentabilidade é o objetivo desse processo. 

No Amapá, assim como em outros estados do país, existe o descaso com a elaboração 

de políticas públicas e práticas de sustentabilidade. É também de responsabilidade do poder 

público assegurar o uso racional e eficiente das águas, para os diversos usos a que se 

destinam, compatibilizando as demandas às disponibilidades hídricas nas respectivas bacias 

hidrográficas, como preconiza a Política Nacional dos Recursos Hídricos.  

Muitos desafios ainda devem ser enfrentados para a gestão descentralizada, integrada e 

participativa dos recursos hídricos, principalmente em áreas com concentração populacional, 

como as cidades, pois implicam em demanda da água tanto no aspecto qualitativo, quanto no 

aspecto quantitativo desse recurso. 

É fundamental, entretanto, promover estudos estratégicos sobre a situação dos recursos 

hídricos na Amazônia, pois são ainda incipientes as informações sobre a situação das águas na 

região. Informações sobre as disponibilidades e demandas hídricas são fundamentais para 

subsidiar à tomada de decisões e apoiar processos de desenvolvimento sustentável local e 

promover cenários de médio e longo prazo que estimulem políticas públicas consolidadas 

indispensáveis ao efetivo gerenciamento dos usos das águas. 
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RESUMO 

 

 

A região da rodovia Transamazônica, no Estado do Pará, constitui uma das áreas críticas de 

desflorestamento na Amazônia, fruto das transformações socioeconômicas que tem 

atravessado. Neste trabalho é avaliada espacialmente,a partir de imagens TM/Landsat de 2002 

e 2014, a dinâmica da antropização em lotes de uso alternativo do PDS Virola-Jatobá, bem 

como analisada a associação existente entre o desflorestamento e a mobilidade dos assentados 

nestes lotes. Verificou-se que no ano de criação do PDS foi registrada nos lotes de uso 

alternativo uma incidênciamínima de antropização, em oposição a incremento expressivo 

decorridos doze anos, ainda que em taxas de desflorestamento consideradas baixas. Uma 

tipologia estabelecida para o grau de antropização em 2002 enquadra a maioria dos lotes na 

categoria de fraca antropização, enquanto que em 2012 os registros desta categoria 

apresentaram redução, em detrimento do crescimento de lotes com intensa e moderada 

antropização. Observou-se em 2014 situações em que o uso alternativo nos lotes transpõe os 

limites estabelecidos para os mesmos, além de ter sido visível uma dispersão do processo de 

antropização por todas as glebas. A taxa de mobilidade observada resultou em média de mais 

de três famílias sucedendo-se em cada lote, para um total de 456 ocupantes únicos. Análise 

estatística indicou que lotes com frequência de ocupantes não superior a duas famílias no 

período estudado de doze anos apresentam desflorestamento inferior aos demais em pelo 

menos 10%. 

 

Palavras-chave: Desflorestamento. Análise espacial. Mobilidade. 

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

A conversão de floresta primária para outros usos alternativos da terra na Amazônia 

vem ocorrendo de forma acelerada a partir da década de 1970, em particularna região 

conhecida como “Arco do Desflorestamento”. Tais distúrbios antrópicos constituem o 

processode dinâmica de uso e cobertura da terra na região(SORRENSEN, 2008), 

quecomumente tem início com o corte seletivo de madeira, prosseguindo por vários ciclos até 

a extinção das espécies comerciais. Com a perda de aproximadamente metade da estrutura da 

floresta primária, tem-se como prática comum o uso do fogo para preparo de área para 

implantação de sistemas agropecuários, principalmente pastagem, o uso da terra de maior 

relevância em termos de área na Amazônia(PROJETOTerraClass, 2014). Após a perda da 

produtividade, pelo manejo inadequado, muitas destas áreas são posteriormente abandonadas, 

favorecendo o processo de sucessão vegetal natural. 

Uma tentativa de ordenamento da apropriação das terras na Amazônia passou a ser 

implementada pelo INCRA a partir de 1999, quando, em função das restrições para a criação 

de projetos de assentamento de reforma agrária em áreas florestadas na Amazônia,institui a 

modalidade de regularização fundiária denominada Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS). Conforme INCRA (2015), o PDS constitui uma modalidade de assentamento na qual 

as áreas são de regime comunal de posse, emitida através de Contratos de Concessão de 

Direito Real de Uso (CCDRU) em nome de uma ou mais associações que congregam as 

famílias beneficiárias assentadas. O PDS constitui, portanto, modalidade ambientalmente 

diferenciada de reforma agrária na Amazônia, sendo a subsistência baseada na agricultura 

familiar, extrativismo e atividades de baixo impacto ambiental. 

Tal iniciativa constitui um grande desafio quando os PDS são implantados em regiões 

mais críticas no que tange aos conflitos agrários relacionados à ocupação de áreas florestadas, 

como a região sob influência da rodovia Transamazônica (BR-230), no Estado do Pará 

(BRATMAN, 2011; DE SARTRE et al., 2012; PORRO et al., 2015).Assim, os estudos que 

integram as dimensões ambiental e socioeconômica revestem-se de grande importância, pois 

podem auxiliar no entendimento dos processos de ocupação em áreas sobre pressão de frentes 

pioneiras de ocupação. Nestes estudos, a combinação de produtos e técnicas de sensoriamento 

remoto e de geoprocessamento constitui ferramenta valiosa,pois pode subsidiar o 

planejamento político e econômico para o uso adequado dos recursos naturais (WATRIN et 

al., 2009). 
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Considerando essas premissas, o objetivo deste trabalho consiste em analisar, a partir 

do emprego de geotecnologias, a dinâmica do desflorestamento em áreas de uso alternativo do 

PDS Virola-Jatobá, no Estado do Pará, além de estudar a associação existente entre 

desflorestamento e mobilidade de assentados nos lotes de uso alternativo deste PDS. Com isto 

busca-se entender como se processa o desmatamento nesta categoria de projeto de 

assentamento rural, considerando-se como área-piloto o exemplo selecionado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo está inserida no PDS Virola-Jatobácriado pela Portaria SR01 

nº39/2002 (INCRA, 2015),estando localizado no município de Anapu, microrregião de 

Altamira, Estado do Pará (Figura 1). Com um total de 38.423,97 hectares, o PDS Virola-

Jatobá encontra-se espacialmente dividido em dois módulos distintos, PDS III e IV, sendo 

neste último concentrados os 160 lotes de uso alternativo, alvo deste estudo, correspondente a 

parcelas de terra geralmente com 20 hectares, destinadas ao desenvolvimento de atividades 

agropecuárias pelos assentados. A área em questão é drenada por igarapés tributários do Rio 

Anapu, sendo a malha viária existente subordinada à rodovia BR-230 (Transamazônica), que 

corre mais ao sul desta área. 

Figura 1 – Localização da área de estudo. 

 
Fonte: Autores (2015) 

 

A partir da construção de uma base de dados espaciais na plataforma SPRING 

5.3(INPE/ DPI, 2015), foram realizados o tratamento e a análise dos dados georreferenciados 
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de interesse, considerando-se base cartográfica do IBGE, derivada para a escala 1:50.000, no 

sistema de projeção SIRGAS 2000. Nesta baseforam ainda armazenados o limite e a grade 

fundiária da área de estudo, delineados a partir de mapa digital do imóvel disponibilizado pelo 

INCRA. 

Para o mapeamento dos padrões de uso e cobertura da terra foram empregadas 

imagens Landsat,órbita/ ponto 225/62, nas datas de 17/06/2002 (bandas TM 3, 4 e 5)e de 

03/12/2014(bandas OLI 4, 5 e 6), que precisaram ser convertidas de 16 para 8 bits.Após a fase 

de pré-processamento de imagens, representadapelos processos de georreferenciamento e 

registro, as imagensforam submetidas àsegmentação, considerando os limiares de similaridade 

e área de 6 e 10, respectivamente, conforme proposto porWatrin et al. (2009). A classificação 

das imagens foi realizada pelo método supervisionado por regiões (algoritmo Bhattacharya), 

considerando a grade de segmentação gerada anteriormente, sendo os produtos 

temáticosgeradossubmetidos,após levantamentos em campo, a edições temáticas de modo a 

reduzir erros de classificação. 

Asimagens temáticasdos anos de interesseforam manipuladas emambiente ArcGis 

10.1 (ESRI, 2015),de modoa definir apenas duas classes: Floresta e Área Antrópica, sendo 

esta última obtida pelo agrupamento das classes referentes acapoeiras, pastagens, agricultura e 

queimada. Considerou-se como passível de análiseapenas a área contida no limite definido 

pela grade fundiária do PDS estudado, sendo para isto usado esta feição como máscara de 

referência. Nas imagens geradasforam individualizados os lotesconsiderando a grade 

fundiáriaexistente, possibilitando assim, com o auxílio de uma planilha Windows Excel, 

arealização de análises espaciais para qualificação da antropização nos lotes. 

A construção da planilha permitiu também a inserção de variáveis relacionadas à 

condição de ocupação dos 160 lotes de estudo, obtidas pela consulta à base de dados do 

INCRA, que inclui a relação de beneficiários e cadastros detalhados para cada ocupante atual. 

Adicionalmente, as informações contidas na planilha derivaram de entrevistas realizadas com 

seis assentados pioneiros que residiam no PDS. Tais variáveis incluíram o período de 

residência no lote por cada ocupante, além de dados demográficos e da condição de 

formalização do assentado perante o INCRA. Assim, será estudada a associação do nível de 

desflorestamento do lote com a variável que indica o total de ocupantes que residiu no 

mesmo, desde a criação do PDS, de modo a indicar o grau de estabilidade e a intensidade da 

mobilidade em cada um dos espaços considerados. 
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A partir de análise nos dados de antropização dos 160 lotes do PDS nos anos de 

interesse, optou-se em estabelecer categorias de antropização definidas pelo método 

estatístico “Intervalos Idênticos” (ESRI, 2015): Fraca (0% – 33,3%), Moderada (33,4% - 

66,6%) e Intensa (66,7% - 100%). Para a variável frequência de ocupação nos lotes, foram 

estabelecidas três categorias denotando mobilidade Baixa (1 a 2 ocupantes no lote), Média (3 

a 4 ocupantes) e Alta (cinco ocupantes ou mais), considerando o período de 2002 a 2015. A 

análise estatística foi realizada no programa STATA e utilizou o teste de Bonferroni para 

comparação múltipla. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. ANTROPIZAÇÃO/ DESFLORESTAMENTO NOS LOTES 

Dototal do PDS, a área correspondente ao conjunto de lotes destinados ao uso 

alternativopelos assentados contabilizou 3.332,70 ha. Deste total, no ano de criação do PDS 

(2002), ou seja, anterior à entrada das famílias assentadas, foram rotulados como áreas 

antrópicas apenas 158,20 ha(4,75% do total), em oposição à área observada em 2014, 

ondeforam registrados1.023,67 ha de áreas antrópicas (30,72% do total). Dessa forma, houve 

um incremento de 547,07% de antropização nos lotes ao longo de 12 anos, conforme pode ser 

observado na Figura 2. 

Trabalhando em projetos de assentamentos no Sudeste Paraense, Watrin et al. (2005) 

comentam que os processos de antropização ocorridos nas áreas estudadas tendem a 

apresentar trajetórias distintas, fruto das particularidades do fluxo de migração e de estrátegias 

de distribuição de terras. O processo de desflorestamento é favorecido naqueles de 

colonização mais antiga e com o menor tamanho médio de lotes, restringindo assim a 

disponibilidade de recursos naturais pelo produtor. 

Se houvesse uma taxa de desflorestamento linear na área de estudo no período de 

análise considerado (2002-2014), a mesma seria72,12 ha/ano (2,27%/ano), valor este 

considerado satisfatório para esta modalidade de regularização fundiária, pois equivaleria a 

0,45 ha/ano/lote. Entretanto, conforme Watrin et al. (2005),em geral os projetos de 

assentamento apresentam maiores taxas de desflorestamento durante os primeiros anos, 

período de consolidação no uso das terras nos lotes. Com o passar do tempo, o avanço das 

atividades agropecuárias esgota as reservas florestais, e as taxas de desflorestamento entram 

em um inexorável declínio. 
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Figura 2 – Áreas antrópicas observadas nos anos de 2002 e 2014 nos lotes de uso alternativo doPDS 

Virola-Jatobá, Anapu, PA. 

 
Fonte: Autores (2015) 

 

Quando considerada a tipologia estabelecida para o grau de antropização nos lotes de 

uso alternativo (Figura 3), verificou-se um comportamento diferenciado durante os anos de 

análise considerados. Pelo baixo grau de antropização observado no ano de 2002, os lotes 

foram enquadrados, em sua maioria dentro da categoria de fraca antropização, 

correspondendo a quase totalidade dos lotes considerados (151 lotes ou 94,38% do total). De 

fato, naquele ano o desflorestamento resultou nulo em 89,47% dos lotes estudados (143 entre 

160). Por outro lado, para o ano de 2014 os registros desta categoria reduziram para um pouco 

mais da metade (92 lotes ou 57,50% do total) em detrimento do crescimento de lotes com 

intensa antropização (9 lotes ou 5,63% do total) e, sobretudo, com moderada antropização (59 

lotes ou 36,87% do total). 

Cabe destacar, contudo, que medidas de controle do desmatamento na Amazônia e no 

Estado do Pará em particular (Decreto estadual 54/2011 criando o Programa Municípios 

Verdes), resultaram na determinação da ilegalidade de supressão florestal em qualquer área de 

municípios considerados como embargados, ou seja, que não cumpriam com os acordos 

estabelecidos visando a redução do desmatamento, como é o caso do município de Anapu. 

Analisando a imagem temática referente a 2014, foram observadas situações em que o 

uso alternativo nos lotes (atividades agropecuárias) transpõe os limites estabelecidos para os 
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mesmos, embora não seja atingido o desflorestamento total do lote, sendo este 

comportamento verificado em 34 lotes (21,25% do total). Convém salientar ainda que mais da 

metade dos lotes com este comportamento (21 lotes ou 61,76% dos mesmos) estão 

concentrados nas Glebas 129 e 130. 

Em outra análise, é perceptível que em 2002 os lotes com antropização moderada e 

alta estavam concentrados na Gleba 129, próximos da atual entrada principal do PDS, 

enquanto as demais glebas possuíam lotes com antropização geralmente nula. Por sua vez, em 

2014 é visível uma dispersão do processo de antropização por todas as glebas, porém com 

concentração da categoria intensa nas glebas 129 e 132. Comparativamente, a gleba menos 

impactada corresponde a de número 107, aquela mais afastada da rodovia Transamazônica. 

 
Figura 3 – Representação espacial das categorias deantropização nos lotes de uso alternativo 

noPDSVirola-Jatobá, Anapu, PA. 

 
Fonte: Autores (2015) 

 

3.2. FREQUÊNCIA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES 

A Tabela 1 apresenta o resultado do monitoramento do número de ocupantes de cada 

um dos 160 lotes do PDS Virola-Jatobá, distribuídos pelas quatro glebas em que estão 

localizadas as áreas de uso alternativo. Chama a atenção a elevada taxa de mobilidade, numa 

média de mais de três famílias sucedendo-se em cada lote, o que resulta em mais de 500 

ocupantes. Descontados os ocupantes que saíram de lotes, mas que permaneciam em outros 

lotes do PDS, temos 456 ocupantes únicos. Dos 160 lotes, 52 (32,5%), 68 (42,5%) e 37 
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(23,12%) apresentavam taxas de mobilidade, com intensidade respectivamente baixas, 

intermediárias e altas. 

Tabela 1 - Frequência de ocupantes por lote e Glebas do PDS Virola-Jatobá, Anapu, PA. 

Número de ocupantes/lote 
Gleba 

129 120 107 132 Total 

Baixa mobilidade (1-2) 12 16 19 5 52 

Média mobilidade (3-4) 17 11 13 27 68 

Alta mobilidade (5-9) 15 4 5 13 37 

Total de lotes  44 32 38 46 160 

Total de ocupantes na gleba 160 86 101 170 517 

Ocupantes que mudaram de 

lote 14 9 23 15 61 

Universo de ocupantes 146 77 78 155 456 

Média de ocupantes por lote 3,6 2,7 2,7 3,7 3,2 

Fonte: Autores (2015) 

 

3.3. DESFLORESTAMENTO E FREQUÊNCIA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES 

As análisesindicaram que lotes com menor número de ocupantes apresentam em 

média uma menor área antropizada. Quando agregados nas três classes, temos que os lotes 

com baixa mobilidade apresentam taxa média de desmatamento de 23,8%, ao passo que os 

lotes com taxa de mobilidade média e alta, apresentaram desmatamento médio de 

respectivamente 35,7% e 34,2%. 

Tabela 2 – Relação entre desflorestamento e frequência de ocupantes nos lotes de uso alternativo no 

PDS Virola-Jatobá, Anapu, PA. 

Número de ocupantes/lote n 
Área média do 

lote (ha) 

Desflorestamentomédio 

(%) 

Baixa mobilidade 50 21,11 23,83 

Média mobilidade 67 21,16 35,74 

Alta mobilidade 35 19,63 34,25 

Total 152 20,83 30,72 

Fonte: Autores (2015) 

 

Vale salientar que nesta análise, foram excluídos oito lotes que não continham 

moradores, seja pelo fato de serem lotes comunitários, ou pela falta de água no lote, que uma 

vez constatada pelos primeiros moradores (que o abandonaram), não permitiu a reocupação 

do mesmo. 

A realização do teste de Bonferroni indicou significância estatística para a afirmação 

de que lotes com baixa mobilidade, ou seja, com frequência de ocupantes não superior a duas 
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famílias no período de dez anos, apresentam desflorestamento inferior aos demais em pelo 

menos 10%.A análise contudo não indica significância estatística para diferenças na área 

desflorestada nos lotes com mais de três ocupantes no período (lotes com média e alta 

mobilidade). 

Tabela 3. Análise estatística da relação entre desflorestamento e frequência de ocupação dos lotes. 

Mobilidade Baixa Média  Mobilidade Baixa 

Média 11.9178***   Outros 11.4052*** 

Alta 10.4240* -1.49377    

F=5,23      Prob>F = 0,0064  F=10,40     Prob>F = 0,0015 

* p < 0,10    ** p < 0,05     *** p < 0,01 

Fonte: Autores (2015) 

 

4. CONCLUSÃO 

No ano de criação do PDS foi registrada nos lotes de uso alternativo uma parcela 

muito modesta de áreas antropizadas, em oposição ao incremento bastante expressivo destas 

áreas decorridodoze anos. Ainda assim, considerando uma taxa de desflorestamento linear, 

foram obtidos valores considerados satisfatórios para esta modalidade de regularização 

fundiária. 

Pela tipologia estabelecida para o grau de antropização nos lotes de uso alternativo, 

observou-se em 2002 quea maioria dos lotes foi enquadradona categoria de fraca 

antropização. Já em 2012 os registros desta categoria apresentaram uma redução, em 

detrimento do crescimento de lotes com intensa e moderada antropização. 

Observou-se em 2014 situações em que o uso alternativo nos lotes transpõe os limites 

estabelecidos para os mesmos. Neste ano também foi visível uma dispersão do processo de 

antropização por todas as glebas, sendo porém a menos impactada localizada mais afastada da 

rodovia Transamazônica. 

O monitoramento da ocupaçãonos lotes do PDS desde sua instalação em 2002 indica 

uma tendência de forte mobilidade, com média superior a três ocupantes por cada lote. Ao 

estudar-se a associação entre a taxa de mobilidade nos lotes e seu grau de antropização, 

encontrou-se indícios significativos de que lotes cujos ocupantes alcançaram períodos mais 

longos de permanência são aqueles que apresentam menor desflorestamento. Estudos mais 

detalhados são, contudo, necessários para a compreensão destes resultados, e de variáveis que 

contribuem para os mesmos. 
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RESUMO 

 

 

A Amazônia é conhecida pelo seu grande potencial ambiental e abundâncias de recursos 

hídricos, nessa região são observados os mais baixos índices de desenvolvimento humano, 

bem como desaneamento e saúde pública. O presente artigo pretende apresentar e discutir 

dificuldades sobre o abastecimento de água e a saúde públicanacomunidade de remanescentes 

quilombolas de Rio Gurupá, localizada no município de Cachoeira do Arari no Estado do 

Pará, considerando elementosda complexidade e particularidades da localidade, o mesmo foi 

feito com a aplicação de um questionário socioeconômico a 39 moradores, sobretudo 

produtores e produtoras extrativistas e pescadores. Foramanalisadas as principais fontes 

utilizadas pelos mesmos na busca do seu abastecimento de água, sendo essas: a rede pública, 

o rio, o poço artesiano além de outras fontes como a água da chuva e fontes naturais por 

exemplo. Quantoàsaúde pública, foram avaliadosos principais meios utilizados pelos 

moradores em caso de doença na família, sendo esses meios o posto de saúde, hospitais,ervas 

medicinais ou se recorrem a curandeiros e benzedeiros para a cura de seus problemas de 

saúde. Os resultados obtidos demonstraram que a maioria dos entrevistados recorre à os poços 

artesianos para seu abastecimento de água, reflexo da falta de infraestrutura local onde o ideal 

seria um abastecimento público de qualidade. Quanto à saúde o meio mais utilizado em caso 

de doença foi o posto de saúde,reflexo da busca por um serviço gratuito, oferecidos de 

maneira integral (sem restrições) com profissionais da área e com o fornecimento de 

medicamentos (quando disponíveis) além da própria distância, pois está mais próximo dos 

moradores da localidadesendo essa uma alternativa para eventuais problemas de saúde.  

 

Palavra-chave: Amazônia. Recurso Hídrico. Saúde Pública.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Amazônia configura-se como detentora de uma grande quantidade de recursos 

hídricos e biológicos muito embora diversas comunidades ainda enfrentem dificuldades de 

acesso à água de qualidade principalmente para consumo diário. Rebouças (2004) assinala 

que o Brasil figura naclassificação de país rico em água, e que, desproporcionalmenteà 

distribuição populacional, a RegiãoHidrográfica do Amazonas conta com 73% do total 

devazões de rios brasileiros. 

Na Amazônia onde grande extensão territorial e a dificuldade para adentrar em 

algumas áreas se configuram como um problema a saúde nessa região do país. 

Há na literatura científica brasileira (SOUZA, 2007; SOUZA; FREITAS; MORAES, 

2007; SOUZA; FREITAS, 2008; SOUZA; FREITAS, 2009; SOUZA; FREITAS, 2010), a 

proposição de uma concepção de saneamento básico calcada nas ideias da Promoção da 

Saúde, que partiu de um conceito de Promoção talcomo o descreve a Carta de Ottawa 

(documento resultante da I ConferênciaInternacional de Promoção da Saúde, realizada no 

Canadá em 1986): processode capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua 

qualidade de vida esaúde (CARTA DE OTTAWA, 2005). 

Esse conceito de Promoção se insere no grupo de conceitos mais amplos, que 

enfatizam a responsabilidade e os direitos dos indivíduos e da comunidadepela sua própria 

saúde, incluindo maior participação no controle desseprocesso (BUSS, 2003). Ao mesmo 

tempo, tal conceito se associa à correnteda Nova Promoção da Saúde, distanciando-se da 

corrente behaviorista, paraa qual a promoção consiste em trabalhar unicamente pela 

transformação doscomportamentos e estilos de vida dos indivíduos (CARVALHO, 2005). 

Pode-sedizer, então, que o conceito e as práticas de saneamento básico propostos noBrasil 

estão associados à Nova Promoção da Saúde. 

No entanto qualquer viajante na Amazônia percebe facilmente as grandesdisparidades 

em termos de acesso aos serviços básicos de infraestrutura, como saneamento ambiental, 

atendimento de saúde, eserviços de tratamento de água, entre as áreas urbanas e as áreas 

ruraisda região. Infelizmente, essa realidade mudou pouco e muito lentamentenas últimas 

décadas (COUTO et al., 2002; JATENE et al., 1993). Garantir acesso a tais serviços para a 

maioria da população continua a ser umdos maiores desafios das políticas públicas para esta 

parte do Brasil(SILVA, 2004a). 
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O presente artigo pretende apresentar e discutir dificuldades sobre os aspectos 

relacionados ao abastecimento de água e saúde pública, considerando elementosda 

complexidade e particularidade da comunidade de remanescentes quilombolas de Rio Gurupá 

em Cachoeira do Arari - PA. 

 

1.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SAÚDE 

A bacia Amazônica cobre mais da metade do território brasileiro.A grande 

disponibilidade hídrica dessa área decorre do fato de oAmazonas drenar uma imensa área que 

recebe uma pluviosidade anualentre 2.000 e 3.000 mm, em mais de metade de sua superfície. 

A baciaAmazônica situa-se entre o planalto das Guianas (ao norte) e o PlanaltoCentral 

Brasileiro (ao sul), e abrange uma área de 6,5 milhões de km2, drenando águas de seis países 

além do Brasil (TUCCI et al. 2001). 

Muito embora essa grande abundância, vários problemas relacionados a acesso de 

água e a saúde ainda são relatados por várias comunidades dos entornos dos rios da 

Amazônia. Indicando que esse retrato se mantém inalterado, a Pesquisa Nacional 

deSaneamento Básico, realizada em 2008, pelo Instituto Brasileiro de Geografia eEstatística 

(IBGE, 2010a), revelou que a região amazônica brasileira permanece apresentando o maior 

déficit nacional em termos de abastecimento de água. A pesquisa revela que 54,7% dos 

domicílios amazônicos não têm acesso à redegeral e que apenas 10,5% dos municípios da 

região possuem formas alternativasde abastecimento. Além disso, segundo a mesma fonte, 

dentre os municípiosque em 2008 distribuíam água sem qualquer tipo de tratamento, 20,8% 

estãosituados na região, com destaque para os estados do Pará (40% dos municípios) e 

Amazonas (38,7% dos municípios). Tendo reflexo direto a saúde dessa população, pois o 

acesso à água de má qualidade estáatrelado a uma série de danos à saúde. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO  

O município de Cachoeira do Arari, localizado na mesorregião do Marajó e 

microrregião do Arari, possuía uma população estimada em 21.740 pessoas em 2013. Sua 

extensão territorial compreende 3116, 399 km². Localiza-se a uma latitude01º00'41"Sul e a 

uma longitude 48º57'48" Oeste, estando a uma altitude de 20 metros conforme 

(http://cidades.ibge.gov.br/).  
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Figura1 – Cachoeirado Arari no estado do Pará 

 

Fonte: museudomarajo.wordpress.com 

 

A comunidade de remanescentes quilombolas de Rio Gurupá em Cachoeira do Arari – 

Marajó/Pará é composta por oitomicros comunidades, que eles próprios chamam de setores. 

Os setores que compõem a comunidade em questão, segundo Acevedo Marinet al.(2008), são: 

1) Igarapé Bom Jesus do Tororomba; 2) Igarapé da Roça; 3) Baixo Gurupá; 4) Tapera; 5) Rio 

Gurupá, mais especificamente a margem esquerda; 6) Campinho ou Campo Alegre; 7) 

Aracajú; 8) Cabeceira. Do ponto de vista produtivo a comunidade caracteriza-sepelo emprego 

de tecnologia rudimentar, com predominância de processo manual e organização produtiva de 

base familiar, apresenta como fonte de renda a produção do açaí do peixe e do camarão 

seguindo do cultivo de mandioca, macaxeira, melancia e dentre outras culturas de ciclo curto 

como melancia, quiabo e abobora além de umaabundância de recursos naturais. 

 

2.2 COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

A metodologia utilizada neste trabalho contou também com duas etapas, na primeira, 

aplicou-se um questionário socioeconômico, formado por perguntas abertas e fechadas de 

caráter qualitativo e quantitativo a 39 moradores da localidade em abril de 2013, em viagem 

realizada pelo Projeto Inclusão Socioprodutiva do Governo Federal com apoio da Fundação 

de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisas-FADESP. Os questionários abordaram desde 

questões de caráter social, como anos de estudos, nível de renda e principais atividades 

produtivas da família, características específicas da produção extrativista, sobretudo a do açaí, 

peixe e do camarão e questões fundiárias como regularização da terra, conflitos existentes, 

etc.  
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Para tanto, os questionários foram estruturados em cinco blocos e organizados da 

seguinte maneira: identificação do produtor e da família no bloco (1), infraestrutura 

habitacional e de saúde no bloco (2), questão fundiária no bloco (3), produção e 

comercialização de produtos extrativistas no bloco (4) e associativismo, assistência e crédito 

no bloco (5). As questões foram tabuladas de acordo com as frequências de respostas, na qual 

se fez uma análise estatística descritiva com o auxílio da planilha eletrônica da “Microsoft 

Excel versão 2010”. Na segunda etapa, foram feitas revisões bibliográfica em livros, artigos 

acadêmicos, periódicos que abordam as temáticas analisadas, além de pesquisas documentais 

sobre a comunidade. 

No bloco (2) infraestrutura habitacional e de saúde, foram analisados aspectos 

relacionados à infraestrutura do abastecimento de água e da saúde na comunidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

Quanto ao abastecimento de água podemos, muitas comunidades ribeirinhas 

apresentam dificuldade para ter acesso à água de qualidade, quanto ao abastecimento de água, 

quer seja para consumo quer seja para a utilização em suas atividades cotidianas como 

cozimento de alimentos, limpeza de objetos, banho, etc. Aanálise dos dados demonstrou 

que9% utilizam rio e poço,13% aproveitam a rede pública, 15% usam o rio para suprirem suas 

necessidades e a grande maioria 59% utiliza o poço artesiano como fonte de abastecimento e 

apenas 4% utilizam outras fontes para seu abastecimento de água. Na Amazônia, é crescente a 

perspectiva de exploração da água subterrânea, por apresentar vantagens práticas e 

econômicas quanto à sua captação, por dispensar tratamentos químicos exceto desinfecção e 

ser de excelente qualidade, além de abundante, justificando sua utilização conforme 

(AZEVEDO, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

236 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 2 – Abastecimento de água. 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

3.2 SAÚDE PÚBLICA 

A análise revelou as alternativas mais utilizadas pelos entrevistados em caso de doença 

na família, levantandopontos como a presença de posto e agente de saúde na comunidade, 

bem como o recebimento das visitas dos mesmos e a utilização de métodos alternativos para a 

cura de doenças como o uso de ervas medicinais ou a procura por curandeiros e benzedeiros 

que por sua vez, são pessoas que detém receitas passadas por seus antepassados, envolvendo a 

elaboração de remédios à base de ervas, óleos, folhas e frutos de espécies nativas da floresta 

para o tratamento de males e problemas de saúde. 

 Os dados demostraram que 100% dos entrevistados apontaram tanto a presença de 

agentes quanto a presença de posto na comunidade como pode ser visto na figura 3. 

Figura 3 – Postode saúde da comunidade. 

 

Fonte: Pablo Leal Rodrigues (2013). 
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A análise revelou ainda que 92,30% recebem visita dos agentes de saúde, 

demonstrando que a comunidade está assistida com relação a esse aspecto. O posto de saúde é 

procurado pela maioria dos moradores em casos de doenças na família 45% frente a 28% que 

utilizam ervas medicinais e remédios caseiros. Osque procuram hospitais públicos e/ou 

privados, sobretudo na região metropolitana de Belém são 25% e apenas 2% recorrem a 

benzedeiros e curandeiros. Reflexo da busca por um serviço gratuito e oferecido de maneira 

integral (sem restrições) com profissionais da área e com o fornecimento de medicamentos 

(quando disponíveis) além da própria distância, pois o posto está próximo dos moradores da 

comunidadesendo uma alternativa para solucionar eventuais problemas de saúde, de acordo 

com afigura 4.  

Figura 4 – Meios mais procurados em caso de doenças. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

4. CONCLUSÕES  

As comunidades ribeirinhas da Amazônia apresentam uma série de problemas 

vivenciados diariamente, dentre eles o acesso a abastecimento de água apesar de estarem 

dentro de uma região rica em recursos hídricos, sendo asaúde pública outro fator relacionado 

a isso.Nesse trabalho constatou-sea necessidade porpolíticas públicas relacionadas ao 

abastecimento de água e a saúdejá que os mesmos utilizam em sua grande maioria poços 

artesianos escavados próximos a suas residências para seu abastecimento de água diário e 

recorrem em maior porcentagem ao posto de saúde da localidade em caso de doença na 

família, reflexo da busca por um serviço de qualidade e que atenda a suas necessidades. O 

presente artigo não se encerraaqui mediante a grande quantidade de dados obtidos em campo, 
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sendo esta uma ferramenta para discutire denunciaas dificuldades vividas pelos moradores no 

seu cotidiano. 
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RESUMO  

Na fabricação de produtos cárneos de búfalo pode-se destacar o embutido, dentre eles a 

linguiça, por sua conveniência, variedade, preço, valor nutricional e praticidade. O objetivo do 

presente trabalho consistiu na elaboração de linguiça frescal mista de miúdo bubalino (língua) 

e carne suína para avaliação sensorial, visando aceitabilidade do produto para agregar valor e 

a viabilidade do derivado de origem bubalina alternativo para cortes menos 

valorizados.Realizou-se a retirada das aparas da língua, carne e gordura suína, posteriormente 

cortados em cubos de tamanhos irregulares,moídos separadamente em moinho.As matérias 

primas trituradas, processadas e pesadas foram misturadas manualmente por 10 min.A massa 

foi embutida em tripa naturalacopladana embutidora, sendo amarrada formando gomos de 

10cm.As formulações F1 e F2 foram salgadas,seguido de resfriamento a 4ºC/12horas. Logo 

após, foram submetidas a cocção (assadas)no forno por 220ºC/40min. Foi realizada analise 

sensorial para avaliar a aceitabilidade das duas formulações de linguiça frescal mista de 

miúdo bubalino e carne suína quanto aos atributos: cor, aroma, aparência, suculência e 

impressão global e intenção de compra. A análise da avaliação sensorial indicou que as 

formulaçõesapresentaram médias entre 6,5 e 7,8 para todos os atributos estudados. Quanto a 

intenção de compra, 47% dos provadores “Certamente comprariam” a F2, seguido de 43% 

“Provavelmente compraria” a F1. Conclui-se que a produção de linguiça frescal mista de 

miúdo bubalino apresentouótima aceitabilidade e intenção de compra, mostrando-seviável por 

utilizar matérias-primas da região,incentivando a produção de produtos cárneos de cortes 

menos valorizados de origem bubalina.  
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, a bubalinocultura está se desenvolvendo expressivamente nos últimos anos. 

Em decorrência, do aumento significativo de participação no cenário agropecuário nacional, 

especialmente com a disseminação da produção de carne, por apresentar aspectos sensoriais 

desejáveis, menores índices de gordura saturada, colesterol, elevado valor nutricional, calorias 

e contém mais proteína e minerais que bovinos (BRASIL,2015; PEIXOTO JOELE, 2011). 

Na fabricação de produtos cárneos de búfalo pode-se destacar o embutido, dentre eles a 

linguiça, por sua conveniência, variedade, preço, valor nutricional e praticidade. O 

consumidor está mais exigente e busca alimentos que possa trazer algum benéfico à saúde 

aliado a satisfação e preferência por produtos cárneos com baixo teor de gordura, sódio e 

calorias (PEIXOTO JOELI, 2011, NERES et al., 2014). Segundo Brasil (2000), entende-se 

como linguiça produto cárneo industrializado, obtido de carnes de animais de açougues, 

adicionados ou não de tecido adiposo, ingredientes (condimentos, especiarias, entre outros), 

embutido em envoltório natural ou artificial, e submetido ao processo tecnológico adequado. 

A carne suína é considerada a proteína animal mais consumida no mundo, em 

decorrência na implementação tecnológica na sua transformação em diversos derivados. Age 

como fonte de ácidos graxos essenciais, portadora de vitaminas solúveis em gordura (A, D, E 

e K) e fonte de energia, além disso, as gorduras têm função importante na determinação das 

características sensoriais dos alimentos como aparência, textura, sabor e aroma (NERES et 

al.,2014). A qualidade da carne suína no mercado consumidor tem importância considerável 

em todos segmentos da indústria especializada (SILVA et al.,2013). 

O objetivo do presente trabalho consistiu na elaboração de linguiça frescal mista de 

miúdo bubalino (língua) e carne suína para avaliação sensorial, visando aceitabilidade do 

produto para agregar valor e a viabilidade do derivado de origem bubalina alternativo para 

cortes menos valorizados. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração da linguiça foi utilizado língua bubalina, carne suína (paleta),gordura 

suína (toucinho), proteína de soja texturizada (Campo Belo®),glutamato 

monossódico(Ajinomoto®), especiarias (alho, cheiro-verde, cominho, cebola), colorau 

(Sinhá®), sal (Clipper®), água gelada e envoltório natural (tripa) bubalina; as matérias primas 

foram adquiridas no comercio do município de Salvaterra-PA. As formulações utilizadas na 

elaboração dos produtos estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1.Percentual de composição das formulações da linguiça frescal mista de miúdo bubalino 

(língua) e carne suína. 

 

Fonte: Autores (2015). 
  
As etapas de processamento do produto podem ser observadas a partir do 

fluxograma na Figura 1. 

Figura 1.Fluxograma da elaboração da linguiça frescal mista de miúdo bubalino (língua) e carne 
suína. 

 

Fonte: Autores (2015). 

Inicialmente todos os equipamentos, utensílios e o envoltório natural (tripa) foram 

submetidos à higienização e desinfecção com solução de hipoclorito de sódio a 200 ppm. 

Logo após, realizou-se a etapa de toalete dalíngua, carne e gordura suína.Posteriormente, estas 

foramcortadas em cubos de tamanhos irregulares com auxílio de facas de aço inoxidável, afim 

de melhorar o processamento das matérias-primas. Em seguida, os cubos foram moídos 

separadamente em moinho com disco de 8 mm e pesados em balança semi-analítica. As 

Matérias-primas F1(%) F2 (%) 

Língua 43 40,1 

Carne suína (paleta) 26,3 27 

Toucinho 5 5 

Proteína de soja 12 12 

Água 6 7 

Glutamato Monossódico 0,2 0,4 

Cheiro-verde 0,5 0,5 

Cebola 4 4 

Alho 1 1 

Cominho 1 1 

Colorau - 1 

Sal 1 1 
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especiarias foram trituradas em miniprocessador e posteriormente pesadas em balança 

analítica. 

As matérias primas trituradas e processadas foram misturadas manualmente, por 10 

minutos, adicionando os demais ingredientes, condimentos e água gelada.Depois, a massa foi 

embutida em tripa natural previamente hidratada com o auxílio do triturador eum funil de 

preenchimento delinguiça acoplado a embutidora, seguindo de amarraçãocom fio de algodão, 

em gomos de aproximadamente 10 cm.  

Após a elaboração das linguiças, estas foram salgadas e armazenadas sob refrigeração a 

4ºC por 12 horas. Posteriormente, as linguiças foram submetidas a cocção (assadas) em forno 

no fogão industrial com temperatura de 220ºC por 40 minutos, em seguida, submetidas ao 

teste de análise sensorial. 

A análise sensorial foi realizada por uma equipe de 30 provadores não treinados, de 

ambos os sexos. Através do teste, foi avaliada a aceitação do produto em relação ao aroma, 

sabor, aparência, suculência e impressão global. O método de aceitabilidade consistiu de uma 

escala hedônica estruturada que variou de “desgostei muitíssimo” (1) até “gostei muitíssimo” 

(9). Também foi realizada a intenção de compra que variou de “certamente não compraria” 

(1) até “certamente compraria” (5) de acordo com os métodos descritos por Dutcosky (2007). 

Os resultados das variáveis estudadas foram submetidos à análise de variância e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade através do software Assistat 7.7 Beta.  

A elaboração e os testes para avaliação sensorial foram realizados no Laboratório de 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos escores médios obtidos na análise sensorial das formulações de 

linguiça frescal mista de miúdo bubalino (língua) e carne suína, quantoaos atributos (aroma, 

sabor, aparência, suculência e impressão global), estão apresentadosna Tabela 2. 

Observa-se que houve diferença significativa entre as médias, a p≤ 0,05, para os 

atributos aparência, suculência e impressão global entre a formulação F1 e F2. No entanto, 

não houve diferença significativa para os demais atributos.  

   O perfil sensorial das amostras destacou as médias da F2 que são superior a 7,0, 

atribuídas pelos provadores a todos os parâmetros e as notas iguais foram entre aparência, 

suculência e impressão global. Os destaques se apresentam nesses atributos com a maior 

média de 7,8, isso devido a linguiça apresentar na sua composição uma porcentagem 
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significativa de carne suína, realçado de sabor, água e o corante o qual foi adicionado apenas 

na sua elaboração. 

 Neres et al. (2014) encontrou médias entre 6,7 e 7,6 para linguiça defumada de carne 

bubalina com diferentes teores de gordura, enquanto Silva et al. (2013), em torno de 8,4, para 

linguiça frescal mista de carne suína e caprina. Sendo assim, o presente estudo apresentou boa 

aceitabilidade, o que indica seu potencial para consumo. 

Tabela 2. Valores médios dos parâmetros dos atributos para as formulações da linguiça frescal mista 

de miúdo bubalino e carne suína.  

 

*Médias com letras iguais não se diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey, ao a 

nível de 5% de probabilidade.F1- 43% Língua bubalina + 26,3% carne suína e F2- 40,1% língua 

bubalina + 27%. Fonte: Autores (2015). 

Para a intenção de compra dalinguiça frescal mista de miúdo bubalino e carne suína, os 

resultados estão apresentados na Figura 2. 

Figura 2. Resultados para intenção de compra das formulações dalinguiça frescal mista de miúdo 

bubalino e carne suína. 

F1- 43% Língua bubalina + 26,3% carne suína e F2- 40,1% língua bubalina + 27%.  

Fonte: Autores (2015). 

 

Parâmetros F1 F2 

Aroma 6,8a 7,1a 

Sabor 7,3a 7,5 a 

Aparência 6,5b 7,8 a 

Suculência 6,8b 7,8 a 

Impressão Global 7,2b 7,8 a 
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Os resultados do teste de intenção de compra das duas formulações, revelam ótima 

aceitação das linguiças. Entretanto, a formulação F2foi a mais aceita no quesito “certamente 

compraria” com mais de 47% das respostas dos julgadores, porém apenas 3% “certamente 

não compraria. Além disso, é possível observar que 3% “provavelmente não comprariam” e 

“certamente não comprariam” a amostra F1.De acordo com os resultados do teste de intenção 

de compra, 84% dos provadores da F2 comprariam o produto caso os encontrassem 

disponível nos supermercados, seguido de 70% da F1. O que indica a necessidade de mais 

pesquisa e empregar novas tecnologias afim de atender as exigências dos consumidores, além 

disso, o miúdo utilizado na elaboração do derivado é pouco valorizado, o que pode ter 

interferido. Contudo, o produto apresentou uma boa aceitação comprovando que pode agradar 

consideravelmente os consumidores. 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos demonstraram que a elaboração de linguiça frescal mista de 

miúdo bubalino (língua) e carne suínaapresentou bom potencial de derivado para 

comercialização baseando-se na aceitação e intenção de compra do produto. Como sugestão 

de complementação do trabalho, recomenda-se estudos necessários acerca do armazenamento 

e vida de prateleira.  
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RESUMO 

 

O fruto de cajá-manga (Spondias dulcis)também conhecido popularmente como cajaranaé um 

fruto exótico com sabor e aroma agradáveis, de boa aparência e qualidade nutricional, é 

também cultivada no Norte e Nordeste do Brasil. O interesse por essa espécie tem aumentado 

devido ao seu grande valor econômico e social, fato comprovado pelo aumento da 

comercialização de seus frutos e produtos industrializados. O presente trabalho teve como 

objetivo realizar a caracterização biométrica e físico-química de frutos de cajá-manga 

produzidos em Salvaterra, Arquipélago do Marajó, Pará. A matéria-prima para realização 

dessa pesquisa consistiu no epicarpo e no mesocarpo dos frutos de Spondias dulcis, colhidos 

no estádio de pré-maturação. Os frutos foram caracterizados através de análises biométricas e 

físico-químicas (sólidos solúveis totais, acidez total titulável, pH e umidade). Os resultados 

foram analisados através de correlação entre os parâmetros biométricos onde observou-se 

ótima correlação linear entre peso total do fruto e os parâmetros comprimento, diâmetro e 

peso de polpa. Para as características físico-químicas foram realizados testes de comparação 

de médias, a p≤ 0,05, onde observou-se diferença significativa para o pH, umidade e acidez 

titulável entre o epicarpo e mesocarpo do fruto, porém não foi encontrada diferença 

significativa para sólidos solúveis. Conclui-se queos frutos no estágio de pré-maturação 

independentemente dos resultados para o epicarpo ou mesocarpo apresentaram boas 

características biométricas e físico-químicas sendo uma alternativa para as indústrias e com 

percentual médio do rendimento de polpa que é de 77,38% sendo acima do mínimo estipulado 

que é de 30% de polpa para frutas tropicais.  

 

Palavras-chave: Spondias. Cajá-manga. Biometria. Aspectos físico-químicos.  
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1. INTRODUÇÃO  

A cajá-manga (Spondias dulcis), também conhecida popularmente como cajarana, 

taperebá-do-sertão e cajá-anã, pertence ao gênero Spondias, à familia Anacardicea, a qual 

abrange dezoito espécies. Além de ser uma fruta exótica, originária das Ilhas da Polinésia e 

cultivada no Norte e Nordeste do Brasil (LORENZI et al., 2006). 

No Brasil, o gênero Spondias tem seis espécies de maior exploração, duas para fins 

comerciais: cajazeira (Spondias monbin L.) e umbuzeiro (Spondias tuberosa Arr. Câm). Deste 

grupo, a cajá-manga (Spondias dulcis) é uma espécie cultiva em pomares domésticos 

(SOUZA, 1998). O interesse por essa espécie tem aumentado devido ao seu grande valor 

econômico e social, fato comprovado pelo aumento da comercialização de seus frutos e 

produtos industrializados (BRITO, 2010). 

Proveniente de uma árvore frutífera ou semidoméstica, apesar de ser desconhecida do 

grande público é comumente comercializada em feiras livres, às margens de rodovias 

próximas às unidades de produção e nas indústrias de processamento. Além disso, apresenta 

características para a industrialização, devido ao sabor e aroma característicos podendo ser 

utilizada tanto in natura quanto na forma processada. A sua polpa é utilizada na fabricação de 

sucos, sorvetes, geleias, polpa congelada, além de ser uma ótima fonte de vitaminas 

(AROUCHA et al., 2005). 

Alguns trabalhos têm sido conduzidos no intuito de estudar produtos obtidos da cajá-

manga como geleias da casca a qual apresenta elevados teores de proteínas, cinzas, lipídeos, 

fibra alimentar e carboidratos totais em relação à polpa (LAGO-VANZELA et al., 2011), o 

desenvolvimento de néctar misto e farinha com  a hortelã os quais apresentaram a preservação 

do valor nutritivo e a boa capacidade antioxidante respectivamente (DEMIANI et al., 2011) e 

iogurte com a adição de diferentes proporções de polpa que apresentou parâmetros físico-

químicos e microbiológicos que sofreram alterações em função do tempo de armazenagem, 

porém, apresentou ótima qualidade nutricional (BARTOO; BADRIE, 2005).  

O presente trabalho teve como objetivo realizar a caracterização biométrica e físico-química 

de frutos de cajá-manga produzidos em Salvaterra, Arquipélago do Marajó, Pará, visando 

assim o seu potencial como matéria prima para a industrialização e futuros trabalhos de 

pesquisa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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A matéria-prima para realização dessa pesquisa consiste de frutos de Spondias dulcis, 

colhidos no estágio de pré-maturação para análises biométricas e caracterização físico-

química. A coleta foi realizada em propriedade particular localizada na cidade de Salvaterra, 

Pará, onde foram coletados manualmente 50 frutos, acondicionados em sacos plásticos para 

evitar a degradação dos mesmos e, posteriormente, encaminhados para o Laboratório de 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará, campus Salvaterra, Ilha de Marajó, Pará. 

As amostras foram preparadas de acordo com recomendações e metodologia 

disponibilizada pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). O estudo biométrico constituiu na 

determinação do diâmetro, comprimento e peso. Inicialmente os frutos foram identificados e 

pesados em balança de semi-analítica (modelo AD2000, marca Marte). As determinações de 

diâmetro e comprimento foram feitas com uso de paquímetro (modelo 111333, marca 

Worker). Logo após, foram separados em epicarpo, mesocarpo e endocarpo, sendo pesados 

individualmente, para obtenção do rendimento de polpa (SOARES, 2011; AMARAL, 2007). 

A separação do mesocarpo do endocarpo foi feita de maneira manual com uso de faca 

doméstica.  

Para as análises físico-químicas, as amostras de epicarpo e mesocarpo foram trituradas 

em miniprocessador (modelo RI7761, marca Walita) e posteriormente pesadas em balança 

analítica (modelo AY220, marca Shimadzu). Em seguida, realizou a determinação, em 

triplicata, do teor de sólidos solúveis totais aferindo-se com utilização de um refratômetro 

(modelo 103/113/103bp, marca Portable Refractometer). A ácidez total titulável foi 

determinada por titulometria, sendo os resultados expressos em porcentagem de ácido. O pH 

foi avaliado com o uso de potenciômetro (modelo NI-PHM-005, marca Novo Instrument). A 

umidade foi determinada pela perda das substancias voláteis com usos de estufa de circulação 

forçada de ar a 105ºC (marca De Leo). Todos os resultados foram analisados utilizando-se o 

Programa Assistat (Versão 7.7 beta) (SILVA, 2015). 

 

3. RESULTADOS E DICUSSÃO 

A composição físico-química de um fruto geralmente pode ser determinada pela 

preparação da amostra da mesma forma em que é consumido, o que poderá ser com a casca 

ou descascada. Cajá-manga pode ser consumido em ambos os sentidos. Neste caso, polpa e 

casca foram analisados separadamente (LAGO-VANZELA, 2011). 

Na Tabela 1 encontra-se a caracterização físico-química dos frutos de cajá-manga 

produzido em Salvaterra, Pará. 
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Tabela 1 -Caracterização físico-química dos frutos de cajá-manga produzido em Salvaterra, 

Pará. 

  

Médias com mesma letra não diferem estatisticamente entre si, pelo teste de Tukey,ao nível 

de 5% de significância de probabilidade. Fonte:Autores (2014). 

  

Observa-se que houve diferença significativa entre as médias, a p≤ 0,05, para pH, 

umidade e acidez titulável. No entanto, não houve diferença significativa para sólidos solúveis 

entre casca e polpa. 

Os valores do pH encontrados para o mesocarpo e epicarpo foram respectivamente 

2,96 e 3,38. Lima (2010), observando o comportamento do pH encontrou para cajaranas 

irrigadas e de sequeira, respectivamente, 2,81 e 2,78, enquanto Lago-Vanzela (2011) 

encontrou 3,32 e 2,78, respectivamente, para polpa e casca. Foi constatado em estudos de 

Soares (2011), onde os valores de pH encontrados para frutos de ciriguela para estágio pré-

maduro, maduro naturalmente e artificial foram de 3,49, 3,57 e 2,90 especificamente. 

Verifica-se que a cajá-manga apresentou similaridade com os demais estudos.  

Da mesma forma que a maioria dos produtos de origem vegetal a polpa desta fruta 

apresentou teor de umidade entre 74 a 94% (ALAIS; LINDEN apud SOARES et al., 2001). O 

valor encontrado foi próximo ao descrito para a fruta na Tabela Brasileira de Composição de 

Alimentos – TACO (NEPA-UNICAMP, 2011) que foi de 86,9% e menor do que o valor 

encontrado por Lima (2010) que os teores de umidade da polpa de cajarana irrigada e de 

sequeira foram, respectivamente, 89,52% e 89,19%. A caracterização química de polpa e 

casca de cajá-manga, Lago-Vanzela (2011) encontrou 82,80% e 73,54% de umidade, 

respectivamente, constando-se proximidade entre os valores de umidade encontrados nesta 

pesquisa de cajá-manga. 

Os valores obtidos no presente trabalho em relação aos sólidos solúveis totais para 

casca e polpa de cajá-manga foram, respectivamente, 5,53% e 6,00% (Tabela 1). Este 

resultado foi abaixo aos encontrados por Lima (2010), quando trabalhou com cajarana do 

sertão irrigada e de sequeira, o qual encontrou 10,99% e 11%, respectivamente. 

Apresentando-se abaixo do teor mínimo exigido de 9,00 ºBrix pelo Padrões de Identidade e 

Qualidade - PIQ para polpa de cajá (BRASIL, 2000). Altos teores de sólidos solúveis totais 

Descrição Casca Polpa 

Ph 2,96±0,02b 3,38±0,04a 

Umidade (%) 82,25±0,04b 87,42±0,17a 

Sólidos Solúveis (ºBrix) 5,53±0,81a 6,00±0,00a 

Acidez Titulável (%) 37,09±0,96a 9,20± 0,16b 
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são importantes, tanto para o consumo de frutas ao natural, quanto para a indústria, pois 

proporcionam melhor sabor e maior rendimento na elaboração dos produtos 

(SACRAMENTO et al., 2007; DAMIANI et al., 2011). 

Em relação à acidez dos frutos, os valores encontrados foram 37,09 % para casca e 

9,20% para polpa de cajá-manga. Os frutos avaliados apresentaram níveis acima do mínimo 

de 0,90% exigido pelo PIQ (BRASIL, 2000). A acidez total titulável é um dos critérios 

utilizados para a classificação da fruta, por meio do sabor e, um maior teor de acidez do fruto, 

eleva a diluição do produto que, por conseguinte, aumenta o rendimento na industrialização 

do suco (SACRAMENTO et al., 2007). 

Muitos fatores externos podem influenciar o crescimento do fruto, a disponibilidade de 

água e a temperatura exercem maior efeito no desenvolvimento e qualidade dos frutos 

(ALBRIGO apud RUFINI et al., 2011). 

Os frutos de cajá-manga (Spondias dulcis)apresentam boas características para a 

utilização industrial devido ao percentual médio do rendimento de polpa que é de 77,38%, 

conforme o valor encontrado na Tabela 2. Segundo a Portaria nº 23, de 25 de abril de 2001, 

do Ministério da Agricultura Pecuária e do Abastecimento, este dado é considerado favorável, 

pois, apresenta uma concentração acima do mínimo estipulado pela Portaria que é de 30% de 

polpa para frutas tropicais.  

No estudo comparativo entre os parâmetros apresentados, da Tabela 2, foram 

aplicados a média, desvio médio padrão e o coeficiente de variação, para o comprimento 

médio, diâmetro médio, peso médio total, peso de polpa e o rendimento de polpa conforme 

expressos na Tabela 2.  

 Tabela 2 - Caracterização física dos frutos de cajá-manga produzidos em Salvaterra, Pará. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte:Autores (2014). 

 

Descrição Valor médio CV (%) 

Peso total (g) 82,75±16,4 19,78 

Peso de polpa (g) 63,67±13,8 21,62 

Peso da casca (g) 11,81±2,3 19,42 

Peso de semente (g) 7,25±1,4 19,43 

Diâmetro do fruto (cm) 4,83±0,3 7,23 

Comprimento do fruto (cm) 6,46±0,5 7,44 

Rendimento de Polpa (%) 77,38±5,1 6,59 
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De acordo com resultados encontrados e apresentados na Tabela 2, o peso médio de 

polpa foi de 63,67 g, com um coeficiente de variação de 21,62%, proporcionando assim um 

rendimento de polpa de 77,38%. Com maior rendimento comparado com Soares (2011), que 

apresentou rendimento de polpa de ciriguela em diferentes estágios de maturação pré, natural 

e artificial, respectivamente, de 63,78, 64,42 e 72,43%. A cajá-manga apresentou peso médio 

de 82,75 g com um coeficiente de 19,78%, enquanto Lima (2010) encontrou peso médio 

menor de 12,18 e 9,76 g cajarana de irrigada e 8,86 a 13,99 g para de sequeira, com um 

coeficiente de variação de 6,57 e 5,23%, respectivamente. Verificou-se que a cajá-manga 

apresenta ótimo rendimento de polpa no estágio de pré-maturação. 

A correlação entre comprimento, diâmetro, peso de polpa e rendimento em relação ao 

peso total (g) de frutos de cajá-manga produzidos em Salvaterra, Pará, encontram-se nos 

Gráficos 1, 2, 3 e 4, respectivamente.    

Figura 1 - Correlação do peso total (g) e comprimento (cm) do fruto de cajá-manga. 

 

Fonte:Autores (2014). 

Observa-se naFigura 1 que houve uma ótima correlação linear entre os parâmetros 

estudados e que a medida que aumenta o comprimento do fruto aumenta também o peso total 

do fruto. 
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Figura 2 - Correlação do peso total (g) e diâmetro (cm) do fruto de cajá-manga. 

 
Fonte:Autores (2014). 

 

Houve uma ótima correlação linear entre os parâmetros diâmetro e peso total do fruto 

de cajá-manga como mostra aFigura 2. Nota-se também que, na proporção que aumenta o 

diâmetro do fruto aumenta-se também o seu peso médio, o que se constata a interação entre o 

diâmetro e peso do fruto. Isto indica que oferece uma viabilidade na produção e rendimento 

de polpa. 

Figura 3 -Correlação do peso total (g) e peso de polpa (g) do fruto de cajá-manga. 

 

Fonte:Autores (2014). 

 

Observa-se que houve correlação linear entre os parâmetros peso total e peso da polpa 

(R2=0,98) como podemos visualizar na Figura 3, isto é, proporcionando um ótimo resultado 

para polpa proporcionando a viabilidade da produção em escala industrial.  
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Figura 4 - Correlação do peso total (g) e rendimento (%) do fruto de cajá-manga produzidos em 

Salvaterra, Pará. 

 

Fonte: Autores (2014). 

 

Observa-se no Figura 4 que não houve nenhuma correlação entre os parâmetros peso 

total (g) e rendimento de polpa (%) de cajá-manga com coeficiente de R2=0,25. 

A biometria dos frutos fornece informações para conservação e exploração de 

recursos de valor econômico, permitindo um incremento continuo da busca racional e eficaz 

dos frutos. (CARAVALHO, 2003). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que os frutos no estágio de pré-maturação independentemente dos 

resultados para o epicarpo ou mesocarpo apresentaram boas características biométricas e 

físico-químicas sendo uma alternativa para as indústrias e com percentual médio do 

rendimento de polpa que é de 77,38% sendo acima do mínimo estipulado que é de 30% de 

polpa para frutas tropicais estipulado pela Portaria (nº 23, de 25 de abril de 2001). 
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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo estimar a produtividade de feijão-caupi, cultivar BR3-

Tracuateua purificada, consorciada com palma de óleo (dendê) em área de agricultor familiar 

situada no município de Tailândia, Pará, com intuito de viabilizar a produção de alimentos no 

período pré-produtivo da cultura do Dendê. Foram realizadas avaliações periódicas quinzenais 

durante o cultivo, colheita e pós-colheita do feijão-caupi, obtendo-se resultados satisfatórios 

ao consórcio, com produtividade média de 1008 kg/ha, equivalentes a cerca de 70% da 

produtividade obtida, em sistema de monocultivo, por ocasião do lançamento da cultivar. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar.Palma de óleo.Sistema bragantino. 

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2006, 

no cenário atual do Brasil, sabe-se que apesar de representar aproximadamente um quarto da 

área agrícola do país, a agricultura familiar é responsável pela produção de diversos alimentos 

que chegam à mesa do brasileiro. Dos alimentos de origem vegetal, merece destaque a 

produção de 87% da mandioca nacional, 70% do feijão, 46% do milho e 34% da produção de 

arroz. É através da agricultura familiar que é obtida a maior diversidade de alimentos, sendo 

também responsável por cerca de 70% dos alimentos produzidos no Brasil, constituindo a 

base econômica de 90% dos municípios brasileiros, respondendo por 35% do PIB nacional e 

absorvendo 40% da população economicamente ativa do país. 

O dendezeiro ou palma de óleo (ElaeisguineensisJacq.) é uma espécie perene, tropical 

de origem africana que expressa melhor seu potencial de produção em condições de 

temperatura média entre 24ºC e 28ºC, máxima 33ºC e mínima não inferior a 18ºC, 

luminosidade superior a 1.800 horas/ano de radiação solar, precipitação pluviométrica 

superior a 1.800 mm bem distribuída no decorrer do ano. Por isso, as principais áreas de 

cultivo estão localizadas nas regiões tropicais úmidas na África, Ásia e América (BASTOS, 

2000). 

O cultivo da palma de óleo é considerado a principal atividade agroindustrial em 

regiões tropicais úmidas da Amazônia brasileira. A dendeicultura destaca-se pela alta 

rentabilidade, geração de emprego, fixação do homem no campo e redução de impactos 

ambientais, além de ser uma fonte de óleo vegetal, com potencial para a fabricação do 

biodiesel (HOMMA et al., 2000). O Estado do Pará é o maior produtor brasileiro de óleo de 

palma (extraído da polpa dos frutos do dendezeiro), com até 5 t de óleo/ha/ano 

(AGRIANUAL, 2006). 

No Brasil são cultivadas várias espécies de feijão; entretanto, para efeito de 

regulamento técnico, somente as espécies Phaseolusvulgaris (L.) e Vignaunguiculata (L.) 

Walp. feijão comum e feijão-caupi, respectivamente, são consideradas como feijão pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essas duas espécies são as mais 

importantes social e economicamente no País. A produção de feijão-caupi concentra-se nas 

regiões Nordeste e Norte (MAPA, (2008). 

Segundo FREIRE et al.(2005) a cultivar BR3 – Tracuateua foi lançada em 1984 pelo 

Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido (CPATU), atualmente Embrapa 

Amazônia Oriental, sendo amplamente difundida no estado do Pará e muito bem aceita na 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ibge.gov.br%2F&ei=7ynxUvfQD5LRkQfO2IH4Dg&usg=AFQjCNGuNQz2gH-A3LkAod1HaFm3Qo6FTQ&sig2=Oftl8y_G8iTY0D1H1kn9rQ&bvm=bv.60444564,d.eW0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/PIB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o_economicamente_ativa


  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

259 

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

ISSN 2316-7637 

 

região bragantina, onde passou a ser cultivada em larga escala. Contudo, com o passar dos 

anos de cultivo, essa cultivar sofreu degeneração, sendo purificada e relançada em 2005 

(Freire et al., 2005).   

Conhecida a necessidade de diversificação de alimentos pela agricultura familiar 

optou-se por testar um sistema de consórcio e rotação de culturas – o Sistema Bragantino 

(CRAVO et al.,2005) – a fim de buscar alternativas que pudessem aproveitar a área na fase 

pré-produtiva da palma de óleo, considerando-se que esse sistema é definido como inovador 

na sua forma de produção, possibilitando o cultivo contínuo de diversas culturas, em rotação 

ou consórcio, tomando como  ponto partida a correção da fertilidade do solo, por meio de 

calagem, fosfatagem e de micronutrientes, com base em resultados de análise de solo, 

mantendo a área ocupada produtivamente durante o ano todo (CRAVO et al.,2005). 

 Segundo o mesmo autor, o feijão-caupi vem sendo cultivado em consórcio com 

culturas perenes, tornando-se benéfico à essa cultura, pelo aproveitamento dos resíduos da 

adubação e dos restos culturais do feijão-caupi, ricos em nitrogênio.  

 ROCHA (2007), baseado em GONÇALVES (1981), ressaltou que os consórcios, por 

lidarem com diferentes ciclos de culturas, propiciam otimização da força de trabalho, safras 

mais elevada e, consequentemente, maior rentabilidade para o produtor rural. Além disso, o 

consórcio entre plantas com diferentes ciclos e/ou portes reduz o crescimento de plantas 

daninhas, controla a erosão do solo e aperfeiçoa o uso de insumos agrícolas (OLASANTAN 

et al., 1996). 

 Tal alternativa vem mitigar a tendência ao monocultivo, apontado pela ONG Repórter 

Brasil (2013), como principal motivador dos problemas enfrentados pelo agricultor familiar, 

quando da introdução da atividade da dendeicultura em sua unidade produtiva. 

 Além dos benefícios ecológicos apontados, pode-se inferir que, o consórcio do dendê 

com uma cultura anual venha garantir a segurança alimentar das famílias, seja para atender o 

mercado alimentício e/ou do biodiesel.  

 A dendeicultura encontra amparo legal no Programa Nacional para Produção e Uso do 

biodiesel- PNPB, instituído pelo governo federal, cujo objetivo consiste na criação de uma 

cadeia de produção de biodiesel no Brasil, por meio da implantação de um programa 

sustentável que promova a inclusão social através da geração de renda e emprego; garantia de 

preços competitivos, qualidade e suprimento; produção de biodiesel a partir de diferentes 

fontes de oleaginosas, fortalecendo as potencialidades regionais (MDA, 2011). 
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O presente trabalho teve por objetivo avaliar a produtividade de feijão-caupi, cultivar 

BR3-Tracuateua purificada, quando consorciada com a palma de óleo (dendê) em área de 

agricultor familiar, no município de Tailândia-Pa. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi conduzido no município de Tailândia, situado na mesorregião do 

nordeste paraense, com clima do tipo Afi, na classificação de KÖPPEN, correspondente ao 

tropical úmido, com temperatura mensal superior a 18° C, chuvas nas duas estações e 

precipitação sempre acima de 60 mm. 

A área experimental de dois hectares apresentava-se como capoeira fina, com período 

de pousio de um ano e vegetação predominante de braquiarão (Brachiariabrizantha cv. 

Marandu) e lacre (Vismiaguianensis (Aubl.) (Choisy).  O preparo de área iniciou-se com a 

derrubada mecanizada da vegetação e enleiramento, seguida da adubação de fundação, 

baseada no Sistema Bragantino (CRAVO et al.,2005) que, por meio de grade aradora, foram 

incorporados 450 kg/ha de calcário, 30 kg/ha de FTE BR 12 e 350 kg de ARAD, jogados a 

lanço, finalizando com duas gradagens niveladoras. Quinze dias após a gradagem, aplicou-se 

uma mistura de 200 ml/bomba de glifosato e atrazina, para controle das plantas daninhas.  

Após preparo da área foi feito o plantio da palma de óleo, em triangulo equilátero, no 

espaçamento 9m x 9m x 9m, e 7,80m entre linhas. 

Da área total de 2 hectares, totalizando 23 ruas entre linhas de dendê, um hectare foi 

utilizado como testemunha, com 12 ruas e outro de consórcio, possuindo 11 ruas. Dentro das 

ruas para consórcio, 4 ruas foram utilizadas para o plantio de feijão-caupi, sendo essas ruas 

utilizadas, anteriormente, para cultivo de arroz (Oryzasativa). A semente de feijão-caupi 

utilizada possuía 99% de pureza e estimativa de germinação mínima de 80%. O plantio foi 

feito de forma manual utilizando espaçamento de 0,50 x 0,25 m, com duas sementes por cova. 

A adubação do Feijão caupi, foi feita no plantio, sendo utilizada uma plantadeira/adubadora, 

com ajustada para aplicar 3,25g da mistura de Cloreto de Potássio (KCl) e Superfosfato Triplo 

(SFT) por cova, equivalendo a uma dosagem de 260 kg/ha da mistura.  

A aplicação de herbicida ocorreu no dia seguinte ao plantio, sendo utilizados 300 ml 

de glifosato por bomba, totalizando três bombas, devido à aplicação anterior ao plantio ter 

sido insuficiente e voltando a germinar o arroz (cultura anterior) e ervas daninha. 

Cerca de 20 dias após o plantio, foi observado 80% de germinação da cultura, onde 

diversas folhas apresentavam furos arredondados, sendo posteriormente identificada a 

presença de vaquinha (Diabroticaspeciosa) e,para controle dessa praga, foram aplicados 250 
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ml/10 litros de água do inseticida (Conect), obtendo-se resultados satisfatórios quanto à 

redução da incidência da mesma. 

 

3. RESULTADOS E DICUSSÃO 

No trabalho de Freire etal. (2005) a produtividade média apresentada no lançamento 

da cultivar BR3-Tracuateua purificada, no nordeste paraense, foi de 1435 kg/ha, com 

comprimento de vagem de 16,8 cm, média de 10 grãos por vagem, e o peso médio de 28g em 

100 grãos do feijão-caupi. 

A produtividade média de grãos obtida no experimento foi de 1008 kg/ha (Tabela1), 

correspondendo a 70,24% da obtida no sistema de monocultivo, por ocasião do lançamento da 

cultivar purificada. O comprimento de vagem de 16,94cm, número médio de 10 grãos por 

vagem e o peso médio de 28,30g por 100 grãos do feijão-caupi, são valores muito 

semelhantes aos observados no lançamento da cultivar. 

Esses dados, semelhantes aos obtidos por ocasião do lançamento da cultivar, em 

monocultivo, indicam que o consórcio com a palma de óleo (dendê) não afetou o desempenho 

do feijão-caupi, tornando-se uma alternativa viável para produção de alimentos pelos 

pequenos produtores, durante o período juvenil do plantio de dendê. A produção de 362 kg de 

feijão-caupi obtida em 36% de um hectare de área de plantio de dendê, correspondem a seis 

sacos de grãos, suficientes para alimentar uma família durante um ano, consumindo 500g/dia 

e ainda sobrando um excedente de 3 sacos para comercialização.  

Ressalte-se, ainda, que o plantio de uma cultura anual, como o feijão-cupi, nas 

entrelinhas de dendê, além da produção de alimentos, ainda oferece os benefícios do 

aproveitamento de uma área já preparada, de proteção do solo que se encontra descoberto e da 

melhoria da fertilidade para o dendê, tanto pelos resíduos da adubação da cultura anual, como 

pelos resíduos dessa cultura que ficam na área, que podem contribuir para o aumento da 

matéria orgânica. Desta forma, considera-se altamente positivo o aproveitamento dessa área 

para produção de alimentos, antes da produção do dendê. 

Tabela1. Produtividade média de grãos de feijão-caupi, cultivar BR3-Tracuateua Purificada, em 

consórcio com palma de óleo, no município de Tailândia-Pa. 

  Produtividade Produtividade  

CV(Cm) NGV PG(g) Parcela (kg ha-1) (kg em 36% da área) 

 
V G V G 

1 2.258 1.142 812,88 411,12 16,81 10,11 28,81 

2 2.017 1.183 726,12 425,88 17,24 10,28 30,69 
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3 1.725    975 621,00 351,00 16,75 10,37 26,90 

4 2.067 1.033 744,12 371,88 16,97 10,21 26,79 

Média 2.017 1.008 726,03 362,88 16,94 10,24 28,30 

V: Vagem; G: Grão; CV: Comprimento de Vagem; NV: Número de grãos por Vagem; PG: Peso de 100 Grãos. 

Área ocupada com feijão-caupi = 36% 

Fonte: Elaborado por QUINTELA, 2015. 

 

4. CONCLUSÃO 

O plantio de feijão caupi purificado nas entre linhas do dendê, apresentou-se como 

alternativa interessante, considerando-se não só a produção de grãos para alimentação da 

família, como também pela proteção do solo durante o ciclo da cultura, pelos resíduos da 

cultura em si, rica em nitrogênio que permanece no solo, bem como pelos resíduos de adubos 

aplicados na cultura, o que possivelmente serão aproveitados pela cultura do dendê. 
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RESUMO 

 

 

A região no entorno de Barcarena e Abaetetuba se destaca na pesca artesanal e na elevada 

dependência da população em relação aos recursos pesqueiros. Neste contexto, objetivou-se 

estudar a diversidade e composição da ictiofauna em quatro rios da região de Barcarena e 

Abaetetuba que estão sob influências de áreas portuárias e industriais. As amostragens 

ocorreram nos meses de julho/2012, novembro/2012 e março/2013. As coletas foram 

realizadas nos rios Murucupi, Curuperê/Dendê, Arapiranga e Pará. Para a coleta do pescado 

utilizou-se malhadeiras, linha com anzol e tarrafas. Em cada rio foram feitos dois dias de 

coleta. As espécies de peixes capturadas foram armazenadas em gelo, onde foram 

mensurados: Peso Total (g) e o Comprimento Total (cm). As análises estatísticas utilizadas 

foram análises univariadas (ANOVA) e teste não paramétrico de Kruskall-Wallis (teste de 

comparação múltipla). Estimou-se o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H´) e a 

riqueza de Margalef (d) para os rios analisados e períodos amostrados. Os valores dos índices 

foram comparados por meio do teste de ANOVA. Foram capturados um total de 436 

espécimes distribuídos em 44 espécies, 33 gêneros e 19 famílias. O maior índice de 

diversidade foi registrado no Rio Pará (H’ = 2,19) e o menor no rio Murucupi (H’ = 0,86) no 

período de julho de 2012. As famílias mais representativas neste estudo foram Pimelodidae 

(17,43 %), seguido de Sciaenidae (15,36 %), Auchenipteridae (14,22 %) e Pristigasteridae 

(10,55 %). Tudo indica que as áreas portuárias e industriais, assim como os efluentes lançados 

nos rios, podem estar afetando a composição da ictiofauna, entretanto, são necessários estudos 

específicos para determinar com maior exatidão se estes empreendimentos são causadores de 

impactos nestes ambientes. 

 

Palavras-chave: Ictiologia. Áreas industriais. Diversidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

A riqueza, diversidade e composição da ictiofauna da bacia Amazônica ainda é pouco 

conhecida, sendo esta responsável pelo grande número de espécies da região neotropical, que 

pode alcançar, aproximadamente, 8.000 espécies (VARI; MALABARBA et al., 1998). Outra 

questão relevante é a unidade populacional explorada pela pesca. A maioria das espécies 

importantes para a pesca comercial são razoavelmente bem conhecidas, mas pouco se sabe se 

os indivíduos destas estão agrupadas numa única população, ou em várias (BAYLEY ; 

PETRERE, 1989). 

A região no entorno dos municípios de Barcarena e Abaetetuba, no Estado do Pará, se 

destaca na pesca artesanal e na elevada dependência da população em relação aos recursos 

pesqueiros. Estas cidades são caracterizadas por serem um importante pólo industrial e 

apresentam também o maior porto do estado do Pará, o Porto de Vila do Conde (Barcarena), 

que atende um importante complexo alumínico formado pelas empresas como a Alumínio 

Brasileiro S.A. (ALBRÁS), Alumina do Norte do Brasil S.A. (ALUNORTE), Alumínios de 

Barcarena S.A. (ALUBAR) e um pólo caulinífero, constituído pelas empresas Pará Pigmentos 

S.A e Imerys Rio Capim Caulim S.A. (PRATBEL, 2008). 

Neste contexto, o intuito desta pesquisa foi estudar a diversidade e composição da 

ictiofauna em quatro rios da região de Barcarena e Abaetetuba que estão sob influências de 

áreas portuárias e industriais, a fim de caracterizar a riqueza e distribuição da fauna de peixes 

da região.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

As cidades de Barcarena e Abaetetuba localizam-se no estuário do rio Pará. Esta 

região é consideravelmente larga (aproximadamente 1 km no início e 50 km na boca do 

estuário/baía de Marajó) e sofre grande influência de águas fluviais em ambas as margens. 

Dada a grande descarga de água doce, tem reduzida salinidade, mas a influência de maré é 

registrada até vários quilômetros adentro do continente, caracterizando esse estuário como 

uma região de transição flúvio-marinha sob o impacto de marés semidiurnas (GREGÓRIO & 

MENDES, 2008). 
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As amostragens ocorreram nos meses de julho/2012, novembro/2012 e março/2013. 

As coletas foram realizadas ao longo das seguintes drenagens: Rio Murucupi, Rio 

Curuperê/Dendê, Rio Arapiranga e Rio Pará (Figura 1). 

 

Figura 1. Mapa da área de estudo e pontos de amostragem: RPA (Rio Pará); MUR (Rio Murucupi); 

CD (Rio Curuperê/Dendê); ARP (Rio Arapiranga), localizados nos municípios de Barcarena e 

Abaetetuba, Estado do Pará (Brasil). 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

2.2. COLETA DE DADOS 

Para a coleta do pescado as artes de pesca utilizadas foram: malhadeira ou rede de 

espera simples, linha com anzol e tarrafa. As malhadeiras possuíam malhas (3; 6; 8 cm entre 

nós opostos); variando de 10 a 80 metros de comprimento por 1,5 a 3 metros de altura. As 

redes foram fabricadas com linha de nylon monofilamento e os entralhes foram feitos com fio 

de seda de 60 mm. As mesmas foram instaladas nas margens dos rios e ficaram imersas 

durante todo o período de maré vazante (momento ideal para a captura dos peixes e propício 

para utilizar esta arte de pesca). As linhas e anzóis também variaram de tamanho (fio nylon 
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0,55 a 0,80 mm de espessura para as linhas; e números 4; 6; 8; 1/0 para os anzóis). As tarrafas 

tinham malhas de 20 e 40 mm entre nós opostos e entralhe de nylon monofilamento. As 

mesmas foram lanceadas próximas às margens de cada drenagem, com o intuito de se 

aumentar a quantidade de pescado amostrado. Vale ressaltar que em cada rio foram feitos dois 

dias de coleta. 

As espécies de peixes capturadas foram armazenadas em gelo e levados ao laboratório 

local, onde foram mensurados, de cada espécime, o Peso Total (g) e o Comprimento Total 

(cm). Ao final, os exemplares analisados foram fixados em formalina a 10%, etiquetados de 

acordo com suas drenagens, acondicionados em sacolas plásticas e guardados em bombonas 

para confirmação das identificações no laboratório de Biologia Pesqueira na Universidade 

Federal do Pará. 

 

2.3. ANÁLISE DE DADOS 

As análises estatísticas utilizadas foram análises univariadas (ANOVA) e teste não 

paramétrico de Kruskall-Wallis (teste de comparação múltipla) como recomendado por Siegel 

e Castellan (1998). O nível de significância adotado foi de 5%.  

Os índices de diversidade e riqueza foram calculados através do pacote estatístico 

Statistica® 8.0. Estimou-se o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H´) e a Riqueza de 

Margalef (d) para os rios e também para os períodos amostrados. Os valores dos índices 

foram comparados por meio do teste de Análise de Variância (ANOVA) com as áreas 

coletadas e períodos de amostragem, a fim de verificar qual rio e período houve maior 

diversidade e riqueza, e se ocorrem diferenças entre eles. Comparou-se o número de espécies 

em relação ao período de coleta e aos rios amostrados.  

O intuito de todas essas análises foi verificar se a comunidade de peixe, assim como 

sua diversidade, riqueza e composição variaram em relação às amostragens e as áreas 

coletadas. 

 

3. RESULTADOS E DICUSSÃO 

Foram capturados um total de 436 espécimes distribuídos em 44 espécies, 33 gêneros 

e 19 famílias. Por amostragem, em julho/2012 capturou-se 115 indivíduos, sendo 142 

espécimes em Novembro/2012 e 179 peixes em Março/2013. Quanto às drenagens, no rio 

Arapiranga foram capturados 67 peixes, sendo 97 indivíduos nos igarapés Curuperê-Dendê, 

72 espécimes no rio Murucupi e 200 no rio Pará. 
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O maior índice de diversidade foi registrado no Rio Pará (H’ = 2,19) no período de 

Julho/2012 e a menor no rio Murucupi (H’ = 0,86) também no mesmo período. O maior 

índice de riqueza foi encontrado no rio Pará (d = 2,90) e a menor no rio Murucupi (d = 1,11), 

ambos os valores foram registrados em julho/2012. Não foram observadas diferenças 

significativas quando comparado o índice de diversidade entre os rios analisados (F = 3,18; p 

= 0,08) e períodos amostrados (F = 0,21; p = 0,81). O mesmo aconteceu para a riqueza em 

relação às drenagens (F = 2,20; p = 0,16) e períodos (F = 0,24; p = 0,79). Portanto, não foram 

observadas variações nos valores de diversidade e riqueza entre os setores e períodos 

amostrados. 

A grande quantidade de peixes coletados no rio Pará, indica o potencial pesqueiro 

deste afluente. Por ser considerado um ambiente fluvio-estuarino, abriga tanto peixes de água 

doce quanto de água salgada, com isso há uma maior contribuição e aumento da sua 

diversidade e riqueza de sua fauna aquática (ROSA-FILHO et al., 2006). Vale ressaltar que o 

período de julho/2012 representa um momento de poucas chuvas na Amazônia (menor 

precipitação pluviométrica), portanto, ocorre diminuição do nível d’água nos afluentes, 

limitando muitas espécies de peixes a procurarem o canal principal dos rios para se abrigarem, 

acarretando também, aumento da diversidade e riqueza das espécies (SÁ-OLIVEIRA, 2012; 

TRINDADE, 2012). O rio Murucupi apresentou menor diversidade e riqueza, este fato pode 

estar relacionado as características desse ambiente e quanto a presença de efluentes 

domésticos e industriais lançados em suas águas, justificando os baixos valores dos índices 

nesta drenagem (SILVA & BORDALO, 2010).  

Valores médios do número de indivíduos em relação à amostragem e aos rios 

analisados mostrou que o rio Pará obteve maior média de indivíduos (25,15 ± 2,82), seguido 

do rio Murucupi (19,78 ± 2,99), Curuperê-Dendê (16,63 ± 1,69) e com menor média de 

peixes o rio Arapiranga (12,86 ± 2,03) (Figura2).  

A variação sazonal na abundância de peixes em habitas de água doce, estuarinos e 

marinhos é um resultado da variação dos fatores ambientais, como precipitação e salinidade, 

influenciando variáveis biológicas (como por exemplo, reprodução e recrutamento). Outras 

espécies usam esses habitats de acordo com os estágios de vida e quando as condições do 

ambiente são favoráveis (THAYER et al., 1987; BARLETTA et al., 2005; RAMOS et al., 

2006; BARLETTA; BLABER, 2007). 
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Figura2 - Valores médios do número de espécimes registrados nos rios amostrados, localizados nos 

municípios de Barcarena e Abaetetuba, Estado do Pará (Brasil) 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Entre as famílias capturadas as mais representativas foram: Pimelodidae (17,43 %), 

seguido de Sciaenidae (15,36 %), Auchenipteridae (14,22 %) e Pristigateridae (10,55 %). Os 

demais grupos tiveram percentuais abaixo dos 10 % (Figura3). 

 

Figura3 - Distribuição percentual do número de famílias de peixes capturados no rios amostrados,  

localizados nos municípios de Barcarena e Abaetetuba, Estado do Pará (Brasil) 

 

Fonte: Autores (2015). 
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A alta incidência de peixes da família Pimelodidae e Sciaenidae na região em estudo 

reflete o quanto esses grupos estão adaptados ao ambiente fluvio-estuarino. Dentre as famílias 

citadas, podem-se destacar duas espécies de peixes, a pescada branca (Plagioscion 

squamosissimus) (Heckel, 1840), que pertencente à família Sciaenidae e o mandi (Pimelodus 

blochii) (Valenciennes, 1840), à família Pimelodidae. Ambos são de grande importância 

econômica e nutritiva, os quais são muito consumidos pela população ribeirinha que vive no 

município de Barcarena e Abaetetuba, além de abundantes ao longo de todo ano nas áreas 

amostradas (PAZ et al., 2011). 

Em relação as amostragens, o mês de julho/2012 as famílias que mais se destacaram 

foram: Auchenipteridae (20,86 % ) e Pimelodidae (15,65 %). Já em novembro/2012, 

Pimelodidae (20,42 %), Characidae (18,30 %), Auchenipteridae (14,78 %) e Tetraodontidae 

(14,08 %) tiveram maiores valores. Em Março/2013 as famílias com maior representatividade 

foram Sciaenidae (23,46 %), seguido de Pimelodidae (16,20 %) e Pristigasteridae (15,08 %). 

Nove famílias foram representativas nos três períodos amostrados (Auchenipteridae, 

Characidae, Cichlidae, Doradidae, Engraulidae, Pimelodidae, Pristigasteridae, Sciaenidae e 

Tetraodontidae). As demais famílias foram amostradas em apenas um ou dois períodos 

(Figura4).  

 

Figura 4 – Percentagemdas famílias de peixes capturados nos rios amostrados, localizados nos 

municípios de Barcarena e Abaetetuba, Estado do Pará (Brasil) 

 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Os ambientes semifechados como estuários, baías e lagunas, devido a características 

como aporte de nutrientes e por serem áreas mais protegidas contra fortes correntes e 

tempestades, são propícios para a desova e recrutamento de algumas famílias como: 

Clupeidae, Engraulidae, Mugilidae, Sciaenidae, Gobiidae e Soleidae (SOUZA, 2003). Na 

Amazônia, no período de Janeiro a Junho, ocorrem às chuvas constantes que favorecem os 

peixes na exploração de ambientes alagados. Além disso, as chuvas alteram as concentrações 

salinas nos diversos ambientes de influência marinha e estuarina, favorecendo algumas 

espécies estuarinas e desfavorecendo outras exclusivamente marinhas (SILVA et al., 2010). 

Por drenagem as famílias com maior percentual foi a Characidae (50,74 %) no rio 

Arapiranga, no Curuperê-Dendê e Murucupi foi a família Auchenipteridae (28,86 % - 31,94 

%, respectivamente). No rio Pará Pimelodidae e Sciaenidae (26,5 % e 27 %). Vale ressaltar 

que apenas Auchenipteridae, Cichlidae, Doradidae e Tetraodontidae tiveram ocorrências nos 

quatro setores (Figura5). Quanto às drenagens, foi possível observar certa distinção no 

número de espécimes. Por exemplo, famílias de peixes com caráter mais dulcícola do que 

estuarino (Characidae e Auchenipteridae), foram encontrados em sua maioria em rios 

menores (Arapiranga e Murucupi) e também nos igarapés Curuperê-Dendê. No rio Pará, as 

maiores quantidades de peixes capturados foram da família Pimelodidae e Sciaenidae, as 

quais possuem caráter dulcícola e estuarino. Outra questão que deve ser levada em 

consideração é o despejo de rejeitos poluentes, advindos das indústrias e moradias que 

existem nas margens dessas drenagens, fazendo com que as espécies migrem para ambientes 

menos degradados. 
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Figura5 - Percentual do número de famílias de peixes capturados nos rios amostrados,  localizados nos 

municípios de Barcarena e Abaetetuba, Estado do Pará (Brasil) 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Na comparação entre os rios analisados com o número de indivíduos, foi possível 

constatar que Março/2013 foi o mês de alta captura de espécimes diferindo significativamente 

dos demais períodos amostrados (KW – H = 66,29; p < 0,0023). Entretanto, Julho e 

Novembro de 2012 não apresentaram diferenças na quantidade de peixes coletados (p > 0,05). 

Entre os Setores/Áreas ou Drenagens observou-se que o rio Pará obteve maior número de 

indivíduos em relação aos demais, sendo altamente significativo em relação ao Arapiranga (p 

< 0,0001) e ao Curuperê-Dendê (p = 0,000063). O rio Murucupi não obteve diferença 

significativa em relação ao rio Pará (p = 0,2729). Arapiranga e Curuperê-Dendê apresentaram 

os menores valores de números de espécimes e foram diferentes das demais drenagens (p < 

0,02). 

 

4. CONCLUSÃO 

Através dos resultados, pode-se concluir que as famílias mais representativas em todas 

as amostragens e drenagens foram Pimelodidae, Sciaenidae, Auchenipteridae, Pristigasteridae 

e Characidae.  

O período com maior captura foi o mês de Março/2013, sendo o rio Pará a drenagem 

com maior quantidade de espécimes coletadas, e também a mais diversa e rica em termos de 

ictiofauna. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

273 

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

ISSN 2316-7637 

 

Tudo indica que as áreas portuárias e industriais, assim como os efluentes lançados 

nos rios, podem estar afetando a composição da ictiofauna, entretanto, são necessários estudos 

específicos para determinar com maior exatidão se estes empreendimentos são causadores de 

impactos nestes ambientes.  
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RESUMO  

 

 

O presente trabalho teve como objeto de estudo a obtenção de crédito para o pequeno 

produtor rural com ênfase no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF) e suas linhas de financiamento, de acordo com a necessidade de cada agricultor. 

O objetivo foi analisar os financiamentos mais solicitados e a sistematização das etapas até a 

obtenção do crédito, destacando as taxas de juros e a mobilidade de formas de pagamentos. 

Para a elaboração do presente artigo realizou-se uma série de pesquisas e entrevistas com 

especialistas na área de solicitação de crédito rural na instituição bancária Banco da Amazônia 

(BASA), buscando maior compreensão dos benefícios e do acesso aos programas de 

financiamento disponibilizados para o agricultor. Analisou-se que as linhas de crédito mais 

solicitadas são as linhas de custeio, para cobrir as despesas de complemento na propriedade 

com insumos e outros investimentos de acordo com a necessidade do agricultor. O Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) possibilita que os 

agricultores tenham condições para por em prática os seus projetos, por intermédio das 

assistências técnicas, com abrangência maior por não se dedicar financeiramente, socialmente 

e ambientalmente apenas ao produtor, mas também a sua família, promovendo um 

desenvolvimento para o setor rural brasileiro.  

 

Palavras-chave: Agricultor Familiar. PRONAF. Microcrédito. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em meados de 1995 foi criado um programa de financiamento para pequenos 

produtores rurais, que desenvolvem suas atividades a partir do seu emprego de força de 

trabalho, juntamente com sua família, para atendê-los de forma diferenciada, oportunizando-

lhes agregação e renda de valor ao produto, prioridade mediante a modernização do sistema 

produtivo e lhes proporcionando a sua profissionalização como produtor familiar. Esse 

programa foi nomeado de Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF). O presente trabalho teve como objetivo analisar que o programa abriu portas para 

que o pequeno produtor colocasse em prática a realização de seu projeto, o que 

consequentemente isso o levaria à sua ascensão financeira, melhorando a qualidade de vida 

para ele e sua família, e simultaneamente ajudando no desenvolvimento do país. O PRONAF 

disponibiliza 16 linhas de financiamento, as quais se dividem em três faixas, com base nas 

necessidades de cada agricultor familiar, apresentando baixas taxas de juros e alta mobilidade 

de crédito. Todavia, o agricultor apresenta certa dificuldade na solicitação da Declaração de 

Aptidão ao PRONAF (DAP), não somente por ser um processo demasiadamente burocrático, 

mas também pela possibilidade da ocorrência de inviabilização de projetos, que resulta no 

indeferimento do projeto por parte do banco.  

De acordo com o Manual do Crédito Rural (Banco Central do Brasil), este pode ter as 

seguintes finalidades: custeio, investimento e comercialização. O crédito de custeio propõe-se 

a cobrir despesas normais dos ciclos produtivos. O crédito de investimento destina-se a 

aplicações em bens ou serviços, cuja utilização se estenda por vários períodos de produção. O 

crédito de comercialização designa-se a cobrir despesas próprias da fase posterior à coleta da 

produção ou a converter em espécie os títulos oriundos de sua venda ou entrega pelos 

produtores ou suas cooperativas. 

É beneficiário do crédito rural: Produtor rural (pessoa física ou jurídica) e cooperativas 

de produtores rurais. A assistência técnica e extensão rural compreendem: elaboração de 

plano ou projeto e orientação técnica ao nível de imóvel ou empresa. 

 

1.1. LINHAESPECIAL DE CRÉDITO PARA PRODUTORES RURAIS AFETADOS 

PELAS ENCHENTES OU ENXURRADAS NA REGIÃO NORTE 

Fica instituída linha especial de crédito para produtores rurais afetados pelas enchentes 

na região Norte, a ser operacionalizada com recursos do Fundo Constitucional de 
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Financiamento do Norte (FNO), observadas as normas gerais de crédito rural e as seguintes 

condições especiais.  

Objetivos: promover a recuperação ou preservação das atividades de produtores rurais 

afetados por enchentes ou enxurradas na região Norte, em municípios com decretação de 

situação de emergência ou de estado de calamidade pública pelo citado evento climático, 

reconhecida pelo Ministério da Integração Nacional a partir de 1º/12/2011; beneficiários: 

produtores rurais (pessoas físicas ou jurídicas), cooperativas e associações de produtores 

rurais; finalidades: investimentos, preferencialmente aqueles que possam contribuir para 

convivência sustentável do produtor rural com os períodos de enchentes; custeio ou capital de 

giro, isolado ou associado ao investimento, itens financiáveis: bens e serviços necessários à 

viabilização do projeto ou da proposta simplificada: 

- limite de financiamento: até R$100.000,00 (cem mil reais) por beneficiário; 

- encargos financeiros: taxa efetiva de juros de 3,5% a.a. (três inteiros e cinco décimos 

por cento ao ano). 

Segundo Oñate e Lima (2012), na medida em que os agricultores passam a produzir 

para o mercado existe maior necessidade de recursos financeiros para atender às despesas 

operacionais realizadas muito antes da venda da produção. Isso torna o crédito uma opção 

relevante quando o agricultor enfrenta problemas de liquidez e precisa de fontes de 

financiamento externas para cobrir o custeio da safra futura. Essas fontes de financiamento 

podem ser bancos e cooperativas de crédito. 

Segundo Campelo et al. (2012), O Manual do Crédito Rural (MCR) reúne as bases e 

diretrizes definidas pelo Governo Federal para o PRONAF. As ações definidas, segundo o 

manual, visam permitir à agricultura familiar maior capacidade de compatibilizar a produção 

para o seu próprio consumo e para o mercado, assim como geração e manutenção de 

ocupações, a diversificação das atividades rurais e maior agregação de valor à produção. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa teórica é embasada no Manual do Crédito Rural (MCR), Banco Central do 

Brasil, com a intenção de conhecer o Crédito Rural com suas regras, objetivos e finalidades 

dando suporte para a realização do trabalho. Realizou-se uma entrevista na sede da instituição 

financeira Banco da Amazônia (BASA), localizada na Avenida Presidente Vargas, bairro 

Campina, Belém-PA, com o Gerente do setor de Crédito Rural especialista na Agricultura 

Familiar Júlio Augusto Muniz*, na qual foi possível adquirir informações fundamentais para 
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a compreensão do mecanismo de solicitação de crédito, como por exemplo, a relação do 

programa governamental PRONAF com o banco, as linhas de crédito e o seu devido 

funcionamento, adquirindo dados de juros, condições, as etapas envolvidas até a obtenção do 

crédito, na qual é dividida em seis passos. Da unidade familiar, surge a necessidade de 

melhorar a propriedade rural de acordo com o debate familiar, em seguida procura-se uma 

Assistência Técnica (ATER) podendo ser privada ou governamental como a Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural-EMATER, que procuram traduzir de forma técnica o 

projeto de acordo com as necessidades da propriedade avaliada, o projeto é encaminhado ao 

banco para análise, estando o projeto de acordo com as regras do financiamento o crédito é 

concedido.  

 

3. RESULTADOS E DICUSSÃO 

O programa, de forma benéfica, vem auxiliar o agricultor desde a produção até a etapa 

de comercialização do produto, mostrando interesse, não apenas financeiro, mas social e 

ambiental, orientando-o na realização do seu projeto de modo sustentável, beneficiando a 

sociedade como um todo. 

A relação de confiança entre banco e agricultor é intermediada pela assistência 

técnica, cabe a ela a responsabilidade de emitir a DAP e elaborar de forma consciente o 

projeto da família, visando desde já a viabilização financeira e estrutural do projeto, para que 

dessa forma, posteriormente, o projeto não corra o risco de ser indeferido. 

Tabela 1 - Número de Contratos do Crédito Rural do PRONAF no Brasil, por Região - 2001 a 2004. 

 

Fonte: Secretaria de Agricultura Familiar (2005). 
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Figura 1 - Número de Contratos do Crédito Rural do PRONAF no Brasil, por Região - 2001 a 2004. 

 

Fonte: Dados da Secretaria de Agricultura Familiar (2005). 

 

 De acordo com Sousa e Júnior (2006), a linha de crédito do PRONAF, voltada para o 

financiamento da produção rural, configura-se em importante mecanismo de promoção do 

desenvolvimento sustentável do meio rural. Apesar da crescente inclusão de agricultores 

familiares como beneficiários do Programa, a distribuição espacial dos recursos investidos no 

Financiamento da Produção – Crédito Rural no País – sinaliza lento processo na busca por 

maior equidade, encontrando-se em desequilíbrio. A região Sul continua sendo contemplada 

com um volume bem maior dos recursos em relação à região Nordeste, embora o Nordeste 

concentre cerca de 50,0% dos estabelecimentos familiares do País. Ademais, os valores 

médios contratados na região Nordeste são bem inferiores aos contratados na região Sul. 

Segundo as informações da entrevista obtidas no Banco da Amazônia (BASA) foi 

analisado que as linhas de crédito mais solicitadas nesse banco são as linhas de custeio, para 

cobrir as despesas de complemento na propriedade com insumos e outros, e investimento para 

desenvolver a propriedade de acordo com a necessidade do agricultor. De acordo com o 

mesmo a maioria dos agricultores que não consegue o financiamento está por erro dos 

projetos apresentados ao banco sendo indeferido pela instituição financeira. 
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4. CONCLUSÃO 

            O trabalho realizado foi possível entender como funcionam os financiamentos 

realizados pelo PRONAF e quanto a ajuda aos pequenos produtores rurais, e a relação entre 

governo, instituição bancária, assistências técnicas e agricultor. O Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) vem desenvolvendo papel importante no 

setor da Agricultura Familiar, aquele pequeno agricultor antes que não tinha um aparato para 

sua produção e escoamento, e até mesmo para começar o seu negócio rural, com o auxílio 

desse programa foi possível ter condições para por em prática os seus projetos, por intermédio 

das assistências técnicas, até o mais afastado produtor rural tem acesso aos financiamentos, 

gerando um desenvolvimento para o setor rural brasileiro. O PRONAF com suas 16 linhas de 

crédito tem abrangência maior por não se dedicar apenas ao produtor, mas também a sua 

família. 
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RESUMO  

 

 

A construção de estradas sempre é reconhecida como uma questão estratégica no 

desenvolvimento de uma região, onde pode ser feito o escoamento de mercadorias, transporte 

de pessoas e animais, entre outros. Isso gera expectativas nas populações afetadas e em toda a 

sociedade. Um sistema rodoviário é um meio de introdução de desenvolvimento regional e 

nacional, servindo de integração socioeconômico. Ao longo da rodovia são verificadas várias 

espécies de vertebrados e invertebrados atropelados e mortos. Sendo o objeto desse trabalho, 

analisar os atropelamentos de animais silvestres na Rodovia Alça Viária (PA-283) no trecho 

entre Marituba e Barcarena que ocorrem dia e noite após a sua construção e os principais 

fatores antrópicos contribuintes desse impacto ambiental. Foi realizado o monitoramento ao 

longo da rodovia, aos finais de semana durante o período de janeiro de 2015 a setembro de 

2015, percorrendo com veículo a uma velocidade média de 60 km/h. foi evidenciado que 101 

animais foram atropelados e mortos, sendo o Tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla) a 

espécie mais afetada. Ações mitigadoras devem ser implementadas, cita-se: passagens 

subterrâneas, visando reduzir os atropelamentos. 

  

Palavras-chave: Rodovia. Impacto ambiental. Animais atropelados.  
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1. INTRODUÇÃO  

 Uma das dificuldades da Amazônia é conhecê-la. É uma dificuldade enorme, porque 

às vezes o conhecimento que nós temos é visual, empírico, ou baseado nas teorias mais 

sofisticadas, que por vezes dispensam a realidade (COY & KOHLHEPP, 2005). 

 A construção de estradas em meio a florestas tropicais coloca a vida selvagem, 

previamente intacta, em risco. Estradas mal planejadas permitem que madeireiros e 

garimpeiros ilegais penetrem profundamente na floresta, causando um grave dano à vida 

selvagem. Isso sem falar no uso de tais estradas por caçadores e traficantes de animais. 

Porém, uma rodovia bem planejada e construída no lugar certo pode trazer tanto benefício 

econômico quanto ambiental. 

 A rodovia Alça Viária é muito importante para o Estado do Pará. Sendo um modal 

responsável pelo escoamento de mercadorias e deslocamento de pessoas com o objetivo de 

integrar a região Metropolitana de Belém com as regiões sul e sudeste. Além dos benefícios 

para as pessoas e para o desenvolvimento do Estado, existe o problema de atropelamento de 

animais silvestres que ao atravessar a rodovia são atingidos por veículos de passeio e 

caminhões (ver Figura 1). 

Figura 1 –  Mapa da rodovia Alça Viária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
Fonte: CDP (2015). 
 

O objetivo deste trabalho foi avaliar e quantificar o atropelamento de animais 

vertebrados silvestres gerados na rodovia Alça Viária no Estado do Pará. Pretende-se verificar 

de forma mais aprofundada a situação dos atropelamentos de animais silvestres, a fim de 

conhecer os impactos ambientais.  
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2. METODOLOGIA 

 Este estudo ocorreu em toda extensão da rodovia Alça Viária no trecho de Marituba e 

Barcarena, o monitoramento foi realizado com inspeções semanais nos finais de semana, 

durante o período de janeiro de 2015 a setembro 2015, percorrendo com velocidade média de 

60 km/h. 

2.1. ATROPELAMENTO DE ANIMAIS SILVESTRES 

A ideia que se tem é que os recursos naturais são infinitos, as populações e os 

governantes devem agir e tomar atitudes para mitigar os efeitos dessa antropização. Uma vez 

gerado o passivo ambiental, os ônus para a sociedade tendem a se multiplicar, devido à 

ocorrência do desequilíbrio ecológico e consequente extinção de espécies silvestres.                          

 Avistar um animal silvestre atropelado é um cenário comum a quem trafega na rodovia. 

No entanto, o atropelamento é uma das principais ameaças a muitas espécies da fauna da 

região. Verifica-se também que as margens estão ocupadas com habitações e comércios, 

contribuindo para a retirada das vegetações remanescentes da construção da rodovia, e 

desabrigando os animais silvestres. 

 Para os animais, a rodovia é um obstáculo que eles necessitam ultrapassar para chegar 

ao outro lado da sua área de vida.  O que mais impressiona, é que sempre que se faz este 

percurso é possível observar animais atropelados. Dentre eles, destaca-se o tamanduá-mirim 

(Tamandua tetradactyla). Ao que tudo indica, o problema deve estar relacionado com a sua 

necessidade de amplas áreas de vida e capacidade de realizar grandes deslocamentos (ver 

Figuras de 2 a 6). 

Figura 2 – Tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2015). 
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Figura 3 – Jiboia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2015). 

 
Figura 4 – Urubu (Coragyps atratus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2015) 
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Figura 5 – Não identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

Figura 6 – Não identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o estudo foram registrados 101 animais mortos por atropelamento. Dentre 

estes, foram encontradas três classes distintas: mamíferos, répteis e aves. Os mamíferos foram 

apontados como a classe mais afetada pelo trânsito de veículos, seguido dos répteis e aves. 
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A Tabela 1 informa que 73 mamíferos foram atropelados, sendo o tamanduá mirim 

(Tamandua tetradactyla) o mais atingido, e com a ocorrência de 42 indivíduos mortos, 

correspondendo a 57,53% dos casos. Em decorrência do estado de conservação da carcaça 

não foi possível identificar os animais mortos que totalizou 26 ocorrências, correspondendo a 

35,62% e em último ficou a mucura (Didelphis aurita), conhecida também como gambá, 

evidencia-se 5 indivíduos atropelados, correspondendo a 6,85% dos casos. 

Tabela 1 – Mamíferos encontrados atropelados. 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

A Tabela 2 informa que 9 aves foram atropeladas, sendo o urubu (Coragyps atratus) 

com 3 indivíduos mortos, correspondendo a 33,33% dos casos. Em decorrência do grau de 

decomposição das carcaças, não foi possível identificar outras 6 aves que corresponderam a 

mais da metade das ocorrências, totalizando 66,67%. Pode-se afirmar que o atropelamento 

dos urubus, ocorre em decorrência de acúmulo de lixo nas margens da rodovia e do 

atropelamento de animais, eles se expõem ao se alimentar desses resíduos e das carcaças dos 

animais mortos. 

Tabela 2 – Aves encontradas atropeladas. 

 

 

 

Fonte: Autor. 

 

A Tabela 3 informa que 19 répteis foram atropelados, sendo que as espécies não 

identificadas totalizou 10 indivíduos, correspondendo a 52,63%. Em segundo lugar ficou a 

jiboia (Boa constrictor) com 7 atropelamentos e com 36,84% das ocorrências e por último 

identificou-se a iguana com 2 mortes que correspondeu com 10,53% dos casos. 

 

 

 

MAMÍFEROS N° % do Total 

Tamanduá Mirim 42 57,53% 

Mucura 5 6,85% 

NI - Não Identificado 26 35,62% 

Total 73 100% 

AVES N° % do Total 

Urubu 3 33,33% 

NI - Não Identificado 6 66,67% 

Total 9 100% 
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Tabela 3 – Répteis encontrados atropelados. 

RÉPTEIS N° % do Total 

Iguana 2 10,53% 

Jiboia 7 36,84% 

NI - Não Identificado 10 52,63% 

Total 19 100% 

Fonte: Autor. 

A Figura7 apresenta a taxa de atropelamento que ocorreu no período de janeiro a 

setembro de 2015, observa-se que os mamíferos (72%) são os animais mais atropelados na 

rodovia, pode-se afirmar que este fato ocorre devido a supressão de áreas remanescentes de 

vegetação, atualmente as margens da rodovia estão ocupadas por residências e comércios, 

sendo uma das causas para essa ação migratória, obrigando esses animais a atravessar a 

rodovia em busca de alimentos, proteção e abrigo. Os répteis corresponderam com 19% das 

ocorrências e as aves contribuíram com 9% dos casos. 

 

Figura 7 – Percentual de animais atropelados na Alça Viária de Janeiro a Setembro de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2015). 

 

Rocha (2007, p. 21) informa que “as economias devem atender às genuínas 

necessidades humanas, sem comprometer as necessidades das gerações futuras, preservando a 

diversidade natural do Planeta para sustentar os ecossistemas e a vida sobre a Terra”. 
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4. CONCLUSÃO 

Avistar um animal silvestre atropelado é um cenário comum a quem trafega na 

rodovia. No entanto, o atropelamento é uma das principais ameaças a muitas espécies da 

fauna da região. 

O impacto causado à fauna no trecho estudado é evidente. No período do estudo foi 

evidenciado que 101 animais foram atropelados nos 74 km de extensão da rodovia Alça 

Viária. Os mamíferos e, em especial, o Tamanduá mirim (Tamandua tetradactyla) foi a 

espécie que mais sofreu com os atropelamentos, seguido do réptil jiboia (Boa constrictor) e da 

ave urubu (Coragyps atratus). 

Oliveira e Souza-Lima (2006, p. 21) informam que “A preocupação em preservar o 

ambiente foi gerada pela necessidade de oferecer à população futura as mesmas condições e 

recursos naturais de que dispões a geração presente”. 

Para diminuir os riscos de atropelamento, sugere-se a criação de um plano de 

zoneamento que pondere os potenciais impactos ambientais causados pela criação de estradas, 

instalação de placas de sinalização, criação de passagens subterrâneas para os animais 

terrestres, realização de conscientização permanente dos motoristas e da comunidade, através 

de campanhas educativas. É importante que se façam mais estudos na área, para avaliar a 

possibilidade de implantação de medidas mais específicas e também para verificar a 

intensidade do impacto dos atropelamentos, especialmente sobre o Tamanduá mirim 

(Tamandua tetradactyla). 
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RESUMO  

 

 

Tendo como objetivo a avaliação dos efeitos do polímero hb10 na distribuição de poros, 

macroporosidade (macro) e capacidade de água disponível (cad) de um latossolo vermelho 

distroférrico de textura muito argilosa foi realizado experimento no laboratório de física e 

conservação do solo da universidade federal de lavras – ufla. O polímero utilizado na pesquisa 

é produzido no brasil e disponibilizado pela hydroplan-eb sendo usado no momento da 

irrigação, permitindo maior infiltração da água no solo e melhor aproveitamento da água pelas 

plantas. Foram coletadas aleatoriamente amostras com estrutura preservada na camada 

superficial 0-0,05 m de profundidade do solo, sendo essas submetidas a dois processos de 

saturação água e polímero – hb10 com cinco repetições para cada tratamento. Foram 

construídas curvas de retenção de água. A partir dos resultados verificou-se que o solo sob o 

tratamento com o polímero promoveu redução de macroporos, de poros intemediários e na 

capacidade de água disponível (cad).  

 

Palavras-chave: Latossolo.Polímero – HB10. Retenção de água.     
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1. INTRODUÇÃO  

Tendo como principal objetivo o aumento da produção de alimentos e a sua relação 

direta com desenvolvimento do comércio e a crescente concorrência dos produtos agrícolas, 

houve o interesse das empresas e também dos próprios produtores nas realizações de técnicas 

alternativas para a crescente melhoria da produtividade e também na redução de seus custos. 

Dessa forma os polímeros passaram a ser explorados de forma a minimizar os problemas 

relacionados com a redução da produtividade, geralmente causada pela escassez de água 

(ALBUQUERQUE FILHO et al., 2009).   

De acordo com o estudo proposto por Oliveira et al. (2004) os diversos polímeros 

sintéticos com suas diferentes finalidades vêm sendo desenvolvidos desde a década de 80, 

sendo alguns recomendados para a utilização agrícola, como exemplo podemos citar os 

condicionadores de solo, tendo esse uma relação direta com a capacidade de proporcionar 

grandes melhorias às propriedades físico-químicas do solo. Segundo Nimah et al. (1983) o 

uso de condicionadores sintéticos tem proporcionado um aumento na capacidade de retenção 

de água, reduzindo a demanda de irrigação, permitindo assim um melhor uso dos recursos 

solo e água, fazendo com que assim haja uma melhor contribuição no que se diz respeito ao 

rendimento das culturas (WANG & BOOGHER, 1987).   

Segundo informações do Grupo Polifer, o hidrogel é uma nova tecnologia 

complementar à irrigação e de fácil uso no plantio, a exemplo podemos citar áreas sob 

seringueiras, pois além de reduzir a frequência e a necessidade de irrigação no primeiro ano, 

promovendo também redução nas perdas de água e nutrientes por lixiviação, favorece o 

melhor crescimento das plantas, visto que a água e os nutrientes estarão mais tempo à 

disposição das raízes. Segundo a Hydroplan-EB o hidrogel é um polímero de alta qualidade e 

pureza, que absorve de 200 a 400 vezes seu peso em água e aumenta cerca de 100 vezes o seu 

tamanho, apresentando diferentes granulometrias, sendo que a liberação da água está 

diretamente relacionada com o tamanho do grânulo e também de acordo com o meio (tipo de 

solo, cultura, clima, tipo de planta e qualidade da água).  

De acordo com os dados fornecidos pelo Grupo Polifer, oHydroplan HB10 é um 

produto complementar usado no momento da irrigação, sendo o mesmo composto de 

polímeros que em contado com a água oferece um aspecto viscoso, acarretando aglutinação 

das partículas suspensas no solo. O HB10 apresenta diversas vantagens, dentre elas destacam-

se o controle da erosão do solo, aumento da infiltração da água no solo, maior eficiência na 
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irrigação, melhor aproveitamento de água pelas plantas e redução de 20% a 50% no volume 

de água utilizado na irrigação, garantindo assim o uso mais racional dos recursos hídricos, 

proporcionando melhor desenvolvimento das culturas agrícolas. 

A realização dessa pesquisa objetivou avaliar os efeitos do polímero HB10 nos 

atributos físico-hídricos de um Latossolo Vermelho distroférrico, particularmente na 

distribuição de poros do solo e na sua capacidade de água disponível, tendo em vista a 

carência de resultados científicos a este respeito.    

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área na qual foi feita a amostragem do solo, está localizada no município de Lavras 

(21° 14’ 45’’ Sul, 44° 59’ 59’’Oeste, a 920 m de altitude) no estado de Minas Gerais, sendo 

essa pertencente à Universidade Federal de Lavras - UFLA.  

De acordo com trabalho desenvolvido por Ferreira et al., (1999) e SALES et al., 1999, 

o solo em questão foi classificado como sendo Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf) de 

textura muito argilosa (Tabela 1) originário de gabro (ROCHA, 1982).  

Tabela 1. Caracterização física do Latossolo Vermelho distroférrico. 

Profundidade  Argila  Silte  Areia  

 (m) ------------------------- gkg-1 ------------------------- 

 0-0,05 631,00 231,60 138,40 

 Fonte: Barbosa et al. (2014). 

 

Amostras de solo com estrutura preservada foram coletadas na camada superficial do 

solo em estudo onde o mesmo encontra-se sob vegetação nativa. As análises laboratoriais 

foram desenvolvidas no Laboratório de Física e Conservação do Solo do Departamento de 

Ciência do Solo da Universidade Federal de Lavras - UFLA. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi feita a saturação das amostras com Água e 

com o Polímero - HB10 diluído em água. A saturação das mostras com o Polímero teve por 

base informações da embalagem do produto, sendo que essas podem ser encontradas também 

no site da empresa Agrogel, onde também são encontradas diversas especificações como 

vantagens do produto, instruções de uso, as culturas nas quais podem ser utilizados esse 

material seguidas de suas respectivas diluições (quantidade por planta). Para a realização 

deste estudo optou-se pela escolha da cultura do café seguida de sua diluição, sendo essa de 1 

L de água para 2g do produto. Para a diluição do material, foi feito o uso do agitador de 

Hamilton Beach, para garantir uma melhor diluição.  
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Posteriormente as amostras saturadas em água e no polímero diluido foram submetidas 

aos potenciais matriciais de -2, -4, -6 e -10 kPa nos funis de Buchner e nos potenciais de -33, -

100, -500 e -1500 kPa nas câmaras de Richard. Em seguida, após a obtenção das umidades no 

solo em cada potencial matricial, os dados foram ajustados obtendo assim as curvas de 

retenção de água do solo utilizando para isto o modelo de Van Genuchten (1980) com 

restrição de Mualen (1976) m= 1-1/n, com o auxílio do software SWRC (DOURADO NETO 

et al., 2001).  

De posse da curva de retenção, com o intuito de calcular a distribuição de poros e 

quantifica-los por tamanho, fez-se o uso da expressão matemática proposta por Bouma 

(1973); D = 4 s Cos q/ym, sendo D o diâmetro do poro (mm); s a tensão superficial da água 

(73,43 kPa mm a 20 °C); q o ângulo de contato entre o menisco e a parede do tubo capilar 

(considerado como 0) e m a tensão de água no solo (kPa). 

A densidade do solo (Ds) foi determinada pelo método do anel volumétrico mantendo 

assim a estrutura do solo preservada. Foi calculado o volume do cilindro pela equação (V = 

π.r2.h); a partir dos valores previamente obtidos do diâmetro e altura do anel. Foi quantificada 

a massa do solo seco em estufa a 105°C por 24h, permitindo assim o cálculo da (Ds), pela 

equação (Ds= Ms/V), em g.cm-3, sendo Ms; massa do solo seco a 105°C e V: o volume do 

cilindro (EMBRAPA, 2011). 

A porosidade total do solo (PT) foi obtida com base na umidade de saturação. A 

Microporosidade, (Micro) foi quantificada com base na umidade do solo obtida após 

submissão do mesmo ao potencial matricial de -6 kPa. A Macroporosidade (Macro) foi 

calculada pela diferença entre a porosidade total (PT) e a Microporosidade (Micro). 

A partir dos conteúdos de água determinados nos potenciais matriciais de -6 kPa e -

1500 kPa, sendo estes considerados respectivamente capacidade de campo e ponto de murcha 

permanente (citar quem usa -6 kPa como sendo capacidade de campo), foi estimada a 

capacidade de água disponível (CAD) nos referidos tratamentos. 

 

2.1. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com dois tratamentos 

(Água e Polímero) com cinco repetições. Os dados foram comparados pelo teste Scott-Knott a 

5% de probabilidade, por meio do software estatístico Sisvar (FERREIRA, 2011).   
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

De acordo com a Tabela 2, observou-se que no solo sob o tratamento com o polímero 

foram encontrados menores percentuais de poros da classe > 145 µm, o que merece destaque 

uma vez que o material avaliado promoveu uma redução em poros responsáveis pela 

drenagem interna do solo, não podendo acreditar em um primeiro momento como um 

resultado negativo tendo em vista  que este resultado ainda é superior àquele obtido por 

Ferreira et al. (1999), e o fato, segundo os autores, de que o elevado volume destes poros do 

solo em estudo condicionarem uma elevada permeabilidade à água.  

 
Tabela 2. Distribuição do volume de poros (cm3 cm-3)por tamanho para os diferentes 

tratamentos avaliados 

 

Classes de Poros (µm) Água  Polímero - HB10 

>145 0.143 a 0.114 b 

145-73    0.039 a  0.043 a 

73.43-49 0.019 a 0.022 a 

49-29 0.021 a  0.023 a 

29-9,0  0.038 a 0.038 a 

9,0-2,9 0.024 a 0.021 a 

2,9-0,6    0.021 a  0.016 b 

0,6-0,2 0.028 a 0.014 b 

<0,2 0.331 a 0.351 a 

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%. 

 

Prevedello & Balena (2000) ao avaliarem efeitos de polímeros hidrorretentores nas 

propriedades físico-hídricas de Latossolo Vermelho de textura argilosa e uma Areia Quartzosa 

Marinha, concluíram que os polímeros produziram uma redução nos valores de condutividade 

hidráulica saturada (Ks) para os dois meios avaliados, sendo que para o Latossolo, foi 

observado uma redução gradual, devido a sua expressividade. Sendo que de modo geral, as 

propriedades físico-hídricas dos dois meios porosos foram dominadas pelo efeito do polímero. 

Entretanto, constatou-se também redução no volume de poros pertencentes às classes 

2,9-0,6 e 0,6-0,2 µm (Tabela 2), o que deve ser visto com certa cautela por se tratar de poros 

responsáveis pela retenção e liberação lenta da água para as plantas (BARBOSA et al., 2014).  

Observando a Tabela 3, confirmando o que já havia sido salientado foi observada uma 

redução na macroporosidade quando o solo foi tratado com o polímero - HB10. Contudo, 

enfatiza-se que essa redução nos poros grandes não ocasionaria prejuízos para as plantas em 

termos de aeração, pois segundo Oliveira et al. (2003), na condição de solo com umidade na 
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capacidade de campo (no caso microporos cheios de água e macroporos com ar) valores 

menores que 0,10 cm3 cm-3 é que poderiam comprometer o desenvolvimento da maioria das 

plantas cultivadas. 

Tabela 3. Porosidade do solo sob um Latossolo Vermelho distroférrico (LVdf) sobre Água e o 

Polímero HB10. 

Manejo  Macro  Micro  CAD Ds 

 

(cm3 cm-3) (cm3 cm-3) (cm3 cm-3) (kg dm-3) 

Água 0.202 a  0.466 a 0.134 a   1.790 a 

Polímero - HB10   0.180 b   0.464 a  0.113 b     1.730 a  

Médias seguidas de mesma letra na linha não diferem entre si pelo teste de Skott-knott 5%. 

 

Como pode ser avaliado também na Tabela 3, a partir das análises estatísticas inferiu-

se que houve redução na capacidade de água disponível (CAD) quando submetido ao 

tratamento com polímero, ocasionando uma resposta negativa, pois o mesmo acarretará tanto 

em uma redução do volume de poros quanto na capacidade de água disponível destinadas às 

plantas. 

A figura 1 ilustra o comportamento do solo no que diz respeito à retenção de água, 

mostrando que a ação mais marcante do polímero se deu nos poros grandes, poros estes que 

são esvaziados quando o solo é submetido aos potencias entre – 0,001 a – 0,1 kPa 

Figura 1. Curvas de retenção de água nos dois tratamnetos avaliados. 

 
Fonte: Autores, (2015). 

 

4. CONCLUSÕES  

 O solo submetido ao tratamento com o Polímero - HB10 sofreu alterações 

significativas em sua porosidade, particularmente nos macroporos o que pode levar a uma 

redução na sua drenagem interna. 
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O polímero HB10 não exerceu efeito na capacidade de disponibilização de água do 

solo para as plantas, e partindo do pressuposto de que este produto de fato é efetivo neste 

quesito, sua ação se deve exclusivamente à sua própria capacidade de retenção de água. 
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RESUMO  

 

 

O objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento de plantios de castanheira-do-brasil em 

capoeiras de diferentes idades. Os tratamentos foram definidos como: T1 - capoeira de 6 anos; 

T2 - capoeira de 9 anos e; T3 - capoeira de 12 anos. Realizou-se o levantamento 

dendrométrico durante o período de 2 anos e 6 meses, com intervalo de 6 meses entre as 

medições, sendo excluídas as plantas nas áreas de bordadura. Foram mensurados: diâmetro do 

colo, altura total, sobrevivência e número de rebrotos. Durante o período de avaliação, foram 

registrados nas capoeiras de 6, 9 e 12 anos uma mortalidade 41,12%, 40,49% e 13,85%, 

respectivamente.  Quanto ao índice de rebrota, foram contabilizados 33 casos (16,75 % das 

mudas) na capoeira de 6 anos, 49 (23,90%) na capoeira de 9 anos e 19 (9,74%) casos na 

capoeira de 12 anos. Para a variável diâmetro do colo, verificou-se uma diferença entre os 

períodos de coleta para T1(P < 0,001; F= 9,00) e T2 (P < 0,001; F= 13,44). Pode-se observar 

variação significativa para a altura somente entre os tratamentos, onde o tratamento T3 

apresentou as maiores médias. As medições aos 6 meses e aos 12 meses foram as que 

apresentaram maior diferença em relação as demais, para T1 e T2. O diâmetro médio das 

mudas variou de 6,83 a 8,28 mm; 5,87 a 8,16 mm e de 9,14 a 10,37 mm para T1, T2 e T3, 

respectivamente. Com base nos resultados, conclui-se que a idade da capoeira interferiu na 

produção de biomassa, e o maior tempo de pousio pode ter conferido melhores condições para 

o desenvolvimento da espécie, além de influenciar nas suas estratégias adaptativas, 

ocasionado pelo maior sombreamento das linhas de plantio. 

 

Palavras-chave: Regeneração Natural. Enriquecimento. Espécie Florestal. 

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Recuperação de Áreas Degradadas e Contaminadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

As florestas secundárias, que são conhecidas regionalmente como capoeiras, são 

vegetações lenhosas que se desenvolvem em áreas abandonadas depois que a vegetação 

original foi destruída por ação antrópica (FINEGAN, 1992). O desenvolvimento de capoeiras 

no período de pousio, aliado ao seu enriquecimento com espécies nativas (processo lento e 

gradativo) pode promover importantes serviços ambientais relacionados à manutenção da 

produtividade do sistema (acúmulo de matéria orgânica e nutrientes no solo, controle da 

erosão) e à regulação do clima (NEPSTAD, 2001).  

O Enriquecimento de capoeiras com espécies florestais nativas de interesse comercial 

é uma técnica que possibilita agregar valor a essas florestas secundárias e, a longo prazo, 

diminuir a pressão sobre áreas de floresta primária. Sistemas agroflorestais deste tipo devem 

ser vistos como poupanças para o pequeno agricultor, uma vez que a renda gerada por ele a 

longo prazo é maior que aquela obtida pela agricultura convencional. 

A castanheira-do-brasil (Bertholletia excelsa) foi descrita originalmente por Humbolt 

e Bonpland em 1808 e é pertencente à família Lecythidaceae. É uma espécie arbórea de 

grande porte, podendo medir de 50 a 60 m de altura, com copa dominante, fuste reto e 

cilíndrico, apresentando casca fendilhada de coloração pardo acinzentada (CORRENTE, 

2003). As características silviculturais da castanheira a qualificam como uma das mais 

promissoras espécies nativas para reflorestamento em áreas abertas da Amazônia, 

considerando-se seu crescimento, forma, derrama natural, produção volumétrica, ausência de 

problemas fitossanitários e ampla base genética para o estabelecimento das plantações 

(YARED et al., 1993). Seu uso em plantios de enriquecimento e recuperação foi intensificado 

após tornar-se uma espécie protegida por lei com risco de extinção (COSTA et al., 2009).  

A castanheira-do-brasil é também uma espécie de grande importância para o 

ecossistema amazônico, apresentando grande especificidade quanto aos agentes polinizadores 

dispersores e quanto às exigências para regeneração natural (CORRENTE, 2003). Deve ser 

considerada como espécie prioritária para preservação do germoplasma, devido à riqueza 

nutricional de suas sementes e o grande potencial para uso na composição de agroecossistema 

por pequenos produtores da região amazônica (CAMARGO, 1997).  

Diante do exposto, o objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento de plantios de 

castanheira-do-brasil em capoeiras de diferentes idades. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A avaliação do presente trabalho ocorreu em 3 áreas de capoeira com idades distintas, 

pertencentes as comunidades de Santo Cristo, Jacundaí e Ribeira, situadas no território 

quilombola do Jambuaçu, município de Moju-PA, pertencente à mesorregião do Nordeste 

Paraense e à Microrregião Tomé-Açu, e cada comunidade encontra-se entre as coordenadas 

geográficas 01º 54' 34,6'’ de Latitude Sul 48º 31' 36,3'’ de Longitude, 01º 50' 15'’ de Latitude 

Sul 48º 29' 40,2'’de Longitude e  01º 45' 27,2'’ de Latitude Sul 48º 29' 20,5'’ de Longitude do 

meridiano de Greenwich, respectivamente. Os solos do município são representados pela 

classe dos Latossolos, tais como: Latossolos Amarelo de textura argilosa e textura média, e 

solos Concessionários Lateríticos, além de Areias Quartzosas e solos Aluviais (SEPOF, 

2012). 

O clima da região é do tipo Ami, segundo a classificação de Köppen. A temperatura 

média anual vai de 25°C a 27°C. A precipitação pluviométrica anual varia de 2.000 mm a 

3.000 mm, com distribuição irregular, tendo pequeno período seco que vai de agosto a 

outubro (JARDIM & SOARES, 2010),a umidade relativa do ar gira em torno de 85%.  

Para definição das áreas de implantação dos plantios, foram realizados questionários 

participativos para construção de um perfil do uso anterior do solo, em relação ao período de 

uso, técnicas agrícolas, cultivares, produtividade e tempo de pousio (Quadro 1). 

 

Quadro 1 -Resultado dos questionários aplicados aos membros das comunidades. 

Principais perguntas do 

questionário participativo 

Comunidades 

Santo Cristo Jacundaí Ribeira 

Área total (ha) 2,5 2,5 4 

Tipologia do terreno Terra firme Terra firme Terra firme 

Uso anterior do Solo 
Roça Pastagem Roça (cult. Agrícolas) 

  Roça (cult. Agrícolas)   

Tempo de uso do solo/ atividade 

(ano) 

30 1 14  

  7   

Período de pousio (ano) 1 1 1 

Tipo de limpeza da área Corte-queima Corte-queima Corte-queima 

Método de controle de plantas 

invasoras (CPI) 
Capina Roçagem manual Roçagem manual 

Período de CPI (meses) 3 em 3 2 em 2 3 em 3 

Produtividade da mandioca  Boa Boa Baixa 
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Período de pousio entre a última 

produção e o plantio 
3 6 9 

Idade de pousio da floresta 

secundária (anos ) 
6 9 12 

Fonte: Autores (2015). 

Os tratamentos foram definidos como: T1 - capoeira de 6 anos; T2 - capoeira de 9 

anos e; T3 - capoeira de 12 anos. O plantio, realizado em Janeiro de 2010, obedeceu ao 

período chuvoso da região (dezembro a abril), com a abertura das faixas (Linhas) com 1,5 m 

de largura no interior da floresta secundária (capoeira) no sentido leste-oeste. Após esse 

procedimento foi realizada a abertura das covas nas dimensões de 40 x 40 x 40 cm, 

considerando o espaçamento de 8 x 8 m.   As mudas levadas para campo apresentavam altura 

média de 40 cm. Foram consideradas para o experimento um total de 197, 205 e 195 mudas 

para as comunidades de Santo Cristo, Jacundaí e Ribeira, respectivamente, na condição 

indivíduos mensuráveis, excluindo-se as áreas de bordadura. Após o plantio das mudas, 

realizou-se o coroamento de 60 cm de diâmetro, sendo o procedimento repetido duas vezes ao 

ano nos 3 primeiros anos de implantação. Em seguida, ocorreu a adubação química de 

cobertura em duas etapas de 50 g/planta na formulação NPK 10-28-20, aos 30 e 90 dias após 

o plantio. 

Foi realizado o levantamento dendrométrico durante o período de 2 anos e 6 meses, 

considerando o intervalo de 6 meses entre as medições, sendo excluídas do procedimento as 

plantas nas áreas de bordadura. Foram mensurados: o diâmetro do colo (DAC) com o auxílio 

de paquímetro digital, a altura total (H) utilizando uma régua graduada, a sobrevivência 

através da contagem do número de plantas mortas e o número de rebrotos, para posterior 

avaliação da percentagem de mortalidade e índice de rebrota. 

As variáveis dendrométricas diâmetro do colo e altura foram submetidas à análise de 

variância e, quando necessário, foi aplicado o teste Tukey. As análises foram conduzidas no 

software ASSISTAT® (SILVA & AZEVEDO, 2009), considerando 95% de confiabilidade (p 

< 0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante o período de avaliação, foram registrados nas capoeiras de 6, 9 e 12 anos uma 

mortalidade 41,12%, 40,49% e 13,85%, respectivamente.Quanto ao índice de rebrota foram 

contabilizados 33 casos (16,75 % das mudas) na capoeira de 6 anos, 49 (23,90%) na capoeira 

de 9 anos e 19 (9,74%) casos na capoeira de 12 anos.  
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Ao avaliar as mudas que inicialmente foram consideradas mortas e que posteriormente 

sofreram rebrotas, opercentual de sobrevivência variou de 95% a 99% nos três tratamentos. 

Apesar de haver uma diminuição no número de mudas mortas, a ocorrência de rebrotas afeta 

diretamente a homogeneidade em relação ao crescimento inicial das mudas. 

SCOLES et al. (2011), estudando o crescimento e sobrevivência de mudas de 

castanha-do-brasil em áreas de capoeira, roçado e castanhais nativos no estado do Pará, 

encontraram resultados semelhantes para rebrota ao registrar que apenas 28 mudas (21,1%) 

sofreram alterações fisiológicas (secagem) e/ou morfológicas (corte do caule) provocando 

rebrota, e para o índice de sobrevivência, que variou de 89 a 100%, sendo o tratamento de 

capoeira o que obteve maior mortalidade. 

No entanto, a análise de variância (Tabela 1) não apresentou diferença significativa 

entre os períodos de coleta, apenas entre os tratamentos para a variávelmortalidade, onde o 

plantio em capoeira de 6 anos foi o que mais se diferenciou dos demais. 

 

Tabela 1 - Sobrevivência, mortalidade e rebrota de Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl.nos plantios 

de diferentes idades durante 2,5 anos, em Moju, Pará. 

Tempo 

Sobrevivência 

(%) 

 

Mortalidade (%) 

 

Rebrota (%) 

Idade 

 

Idade 

 

Idade 

6 9 12 

 

6 9 12 

 

6 9 12 

1 97 95 99 

 

5,6 10,2 2,6 

 

2,5 4,9 2,1 

2 95 96 98 

 

10,7 7,8 3,6 

 

4,4 7,8 2,1 

3 97 98 100 

 

6,6 4,9 0,5 

 

1,5 6,8 3,1 

4 97 97 98 

 

5,6 6,8 4,1 

 

6,1 3,4 0 

5 77 95 98 

 

12,7 10,7 3,1 

 

2 1 2,6 

F(Tempo) 0,3072 ns 

 

0,144 ns 

 

0,61 ns 

F(Tratamento) 0,2004 ns 

 

0,007** 

 

0,22 ns 

Média 92,5 96,1 98,6 

 

7,60 7,4 ab 2,4 ab 

 

3,3 4,8 1,9 

CV (%) 8,4 0,6 1,4 

 

33,3 23,8 59,1 

 

41 39 15,7 

Fonte: Autores (2015). 

 

Através dos resultados apresentados na Tabela 2, para a variável DAC, verificou-se 

uma diferença entre os períodos de coleta para T1 (P < 0,001; F= 9,00) e T2 (P < 0,001; F= 

13,44). As medições aos 6 meses (1) e aos 12 meses (2) foram as que apresentaram maior 

diferença em relação as demais, para T1 e T2. O DAC médio das mudas variou de 6,83 a 8,28 

mm; 5,87 a 8,16 mm e de 9,14 a 10,37 mm para T1, T2 e T3, respectivamente. SOUZA et al. 

(2006) ressaltam a importância na avaliação do diâmetro do coleto, por ser um parâmetro de 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

303 

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

ISSN 2316-7637 

 

análise do potencial da muda para sobrevivência e crescimento após o plantio. Segundo 

CARNEIRO (1983), mudas com diâmetros maiores apresentam maior potencial de 

sobrevivência, especialmente pela maior capacidade de formação e de crescimento de novas 

raízes. Do mesmo modo, pode-se observar variação significativa para a altura somente entre 

os tratamentos (p < 0,05, F=7,62), onde as maiores médias para essa variável foram 

encontradas no tratamento T3. 

 

Tabela 2 - Altura e diâmetro do coleto de Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl., em plantios instalados 

em áreas de capoeiras com período de pousio de 6 (T1), 9 (T2) e 12 (T3), em Moju, Pará. 

Período 
T1(6 anos) 

 

T2 (9 anos) 

 

T3 (12 anos) 

DAC (mm) H (cm) 

 

DAC (mm) H (cm) 

 

DAC (mm) H (cm) 

1 8,28a 50,02ns 

 

8,16a 54,32 ns 

 

9,55 ns 70,58 ns 

2 8,01b 43,96ns 

 

7,85b 49,24 ns 

 

10,37 ns 69,77 ns 

3 6,37abc 56,28ns 

 

5,87abc 51,29 ns 

 

9,14 ns 70,28 ns 

4 6,83ª 57,80ns 

 

7,61cd 50,94 ns 

 

9,60 ns 70,43 ns 

5 7.84c 50,25ns 

 

7,31cd 49,98 ns 

 

9,93 ns 72,46 ns 

F (tempo) 9,00*** 0,85ns 

 

13,74*** 0,28 ns 

 

0,093 ns 0,98 ns 

Média  7,91a 51,83a 

 

7,82b 51,15b 

 

9,72ab 70,71ab 

Fonte: Autores (2015). 

 

4. CONCLUSÕES  

 O plantio de castanha-do-brasilrealizado na capoeira de 12 anos apresentou maior 

crescimento em altura e diâmetro do colo, evidenciando que a idade da capoeira interferiu na 

produção de biomassa, devido ao tempo maior para reabilitação das funções do ecossistema. 

 A maior capacidade de sombreamento do solo na capoeira de 12 anos, também 

influenciou nas estratégias adaptativas da espécie, obtendo maior crescimento em altura nesse 

tratamento. 
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RESUMO  

 

 

A expansão de diversas culturas agrícolas figura entre as principais ameaças para o 

ecossistema amazônico. Dentre as diversas alternativas, o uso de sistemas agroflorestais se 

mostram relevantes quanto a sua sustentabilidade, conciliando atividade econômica com 

manutenção de espécies florestais. O objetivo deste trabalho foi de analisar a viabilidade 

econômica de um sistema agroflorestal num assentamento rural num município do Estado do 

Pará. Os dados básicos utilizados na avaliação englobam a produção (custos e receitas) do 

plantio do paricá e açaí, através de dados primários levantados in loco e dados secundários 

referentes a preços de venda, insumos e serviços para um período de 15 anos. A taxa de 

desconto selecionada para esta análise foi de 10% ao ano e os critérios foram o Valor Presente 

Líquido (VPL), Cálculo da Taxa Interna de Retorno (TIR), Relação Beneficio Custo (RB/C) e 

Ponto de Equilíbrio (PE) e os valores resultantes foram, respectivamente, R$ 9.350,66, 

19,62%, 1,73 e 57,65%. Com base nos resultados obtidos, constatou-se que o modelo de 

sistema agroflorestal com paricá e açaí proposto neste trabalho apresenta-se viável 

economicamente para implantação. 

 

Palavras-chave: Sistema agroflorestal. Produção agrícola.Sustentabilidade econômica.  

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sistemas agroflorestais. 
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1. INTRODUÇÃO  

 Atualmente a intensificação das atividades econômicas com a finalidade de atender às 

crescentes demandas por alimentos e commodities vem escasseando diversos estoques de 

recursos naturais. Estes recursos são utilizados como matérias-primas, insumos de produção, 

alimentação doméstica ou de animais e representam o chamado capital natural (HELM, 

2015).  

 Dentre as principais causas do aumento desta demanda, despontam o crescimento da 

população mundial e o incremento de renda de parte desta população, possibilitando que estas 

tenham um maior poder aquisitivo, consumindo produtos mais industrializados e que 

demandam mais capital natural. Segundo dados das Nações Unidas (NU, 2015), num 

horizonte temporal curto, a população mundial aumentará 15% até 2030, passando de 7,3 

bilhões de pessoas para 8,5 bilhões e tendo como maiores contribuintes para este aumento os 

continentes da África e Ásia. Para um horizonte maior, até 2100, a população mundial 

crescerá 52%, atingindo um total de 11,2 bilhões de pessoas.   

 Procurando atender diversas demandas, o setor agropecuário tornou-se o maior 

impactante de recursos naturais no mundo, principalmente no tocante de recursos hídricos. 

Outros impactos provêm do uso de fertilizantes, agrotóxicos e liberação de gases de efeito 

estufa (GEE) pelo uso de combustíveis fósseis. Outro fator de destaque é a substituição de 

áreas naturais por áreas de exploração agrícola, que, mesmo realizadas de forma legal, 

incrementam a preocupação relacionadas às mudanças climáticas (GROSSI et al., 2010; 

PANDEY et al., 2011). 

 No Brasil, devido às suas grandes extensões, o setor agropecuário representa grande 

parte do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. Entretanto, com os solos das regiões Sul e 

Sudeste atingindo seu limite de produtividade, medidas de intensificação de produção são 

necessárias. A expansão agrícola para a região Amazônica é uma destas alternativas, haja 

vista às extensas áreas naturais passíveis de se tornarem áreas produtivas aos olhos dos 

grandes empreendedores (SANGUINO et al., 2007). 

 O uso de sistemas agroflorestais (SAF) é uma alternativa sustentável, apesar de ser 

uma prática antiga e largamente utilizada mundo afora, atualmente vem ganhando sua 

importância no setor rural. Sua importância se deve por atender tanto as demandas produtivas 

como as ambientais (SILVA, 2013). As principais características de um SAF envolvem o uso 

de tecnologias que conciliem espécies florestais em conjunto com espécies agrícolas 
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comerciais e/ou atividades pecuárias intercaladas numa mesma área (SANGUINO et al., 

2007).  

 Ainda segundo Sanguino et al. (2007), as formas como os SAFs contribuem para a 

manutenção da qualidade do meio ambiente correspondem ao armazenamento de produtos 

químicos pela biomassa produzida; densa rede de raízes; ciclagem de nutrientes; manutenção 

da temperatura do solo; e proteção do solo contra erosão.  

 Na Amazônia, diversos tipos de SAFs estão presentes nas pequenas propriedades e 

agricultura familiar, seja pra fins econômicos, subsistência ou recuperação de áreas 

deflorestadas em comunidades locais, ribeirinhas, indígenas e quilombolas (OLIVEIRA 

JUNIOR & CABREIRA, 2012). Dentre eles, se faz presente a associação entre açaí (Euterpe 

oleracea Mart.) e paricá (Schizolobium amazonicum Herb). 

 O açaí é altamente difundido na população amazônica, apresentando valor comercial, 

alimentar, cultural, alta produção por parte de populações tradicionais e demanda nas 

diferentes localidades e poderes aquisitivos, configurando-se, portanto, como um dos bens 

ambientais não madeireiros mais lucrativos nos trechos de várzea do bioma amazônico 

(JARDIM, 2002). (MARTINS et al., 2005; LOBATO et al., 2015; SILVA et al. 2008). 

 No tocante ao paricá, tal espécie figura atualmente entre as principais com potencial 

para reflorestamento na Amazônia, haja vista que a comercialização de sua madeira gera bons 

rendimentos econômicos e possui, em poucos anos de utilização, incrementos em altura e 

diâmetro (ALMEIDA et al., 2013). 

 Este estudo objetiva estimar economicamente um sistema de produção agroflorestal 

num assentamento rural no município de Santa Bárbara – PA a fim de verificar a viabilidade 

econômica do projeto num horizonte temporal de 15 anos com a utilização de parâmetros de 

econômicos.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

O estudo foi realizado em um sistema agroflorestal (SAF) no Projeto de Pré-

Assentamento (PPA) Abril Vermelho, comunidade localizada na zona rural do município de 

Santa Bárbara (PA), pertencente à Mesorregião Metropolitana de Belém, entre as coordenadas 

aproximadas de 01º13’00.86”S e 48º17’41.18”W (Mapa 1) e fazendo divisa com os 

municípios Santo Antônio do Tauá, Belém, Santa Isabel do Pará, Ananindeua e Benevides. O 
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município apresenta uma área total de 278, 2km² e uma população estimada em 17.141 

habitantes (IBGE, 2015). Já o assentamento apresenta 370 famílias (LOBATO et al. 2015).  

Figura 1 - Localização da área de estudo. 

 
Fonte: IBGE (2015), ANA (2015) e Google Earth (2013). 

 

2.2. COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

No PPA Abril Vermelho foi selecionado uma propriedade e, dentro desta, definida 

como área de amostragem de 1 hectare do SAF em questão. Tal área foi dividida em 20 

parcelas, cada uma com 25x20m. O espaçamento das espécies era de 3x8m para o parica e 

4x5m no açaí.   

Dentro das parcelas foi realizada a identificação dos indivíduos utilizados no SAF e 

constatou-se que apresentam somente duas espécies, o açaí como a espécie de silvicultura e o 

paricá como espécie florestal. 

A avaliação econômica do SAF em questão foi realizada por meio dos seguintes 

indicadores de viabilidade economica: Valor Presente Líquido (VPL), Relação Custo-

benefício (RB/C), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Ponto de equilibrio (PE) (SANTANA, 

2005). 

 

2.2.1. 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 
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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 (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  

 

2.2.2. 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. O projeto 

será considerado viável economicamente, se apresentar o valor da relação maior que a 

unidade. Sua 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; 

 

2.2.3. 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). A TIR de um projeto é calculada da seguinte 

forma: 
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Onde: 

TIR = taxa interna de retorno e (t = 1, ..., n). 

 

 

2.2.4. Ponto de equilíbrio 

Trata-se de um indicador de curto prazo que revela o produto mínimo necessário para 

que as receitas se igualem com os custos, ou seja, este indicador mostra qual a quantidade 

mínima que o produtor precisa produzir para empatar as receitas com os custos. Para obtê-lo 

faz-se uso da seguinte equação matemática (Santana, 2005): 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os serviços e insumos levantados em todas as etapas de produção, tanto do açaí como 

do paricá, encontram-se na Tabela 1. Tais tabela auxiliou no cálculo da avaliação econômica 

do SAF para um horizonte temporal de 13 anos.  

Tabela 1 - Insumos e serviços de produção. 

Especificação Unid Preço (R$) 

I. Serviços     

Destoca/enleiramento H/te 180.00 

Limpeza de área (catação de 

material lenhoso) 

H/pc 180.00 

Transporte de material 

lenhoso 

vb 150.00 

Grade pesada (2x) H/te 180.00 

Distribuição de calcário htp 80.00 

Gade niveladora htp 80.00 

Subsolagem+sulcamento 

cruzado 

H/tp 120.00 

Aplicação de dessecante htp 80.00 

Construção e manutenção de 

estradas e aceiros 

h/te 180.00 

Plantio do paricá Unid 0.20 

Plantio do açaí d/h 40.00 

Irrigação htp 80.00 

Mão de obra para irrigação Unid 0.02 

Aplicação de supersimples hd 30.00 

Aplicação de fosfato natural htp 80.00 
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Aplicação de NPK/paricá hd 40.00 

Aplicação de NPK/açaí hd 40.00 

Coroamento do paricá (2x) Unid 0.20 

Coroamento do açaí (2x) d/h 0.20 

Replantio do paricá Unid 0.20 

Replantio do açaí d/h 0.20 

Roçagem d/h 40.00 

Combate a formigas hd 40.00 

II. Insumos     

Mudas + frete (417 +10% de 

replantio do paricá) 

unid 0.6 

Mudas + frete (237 +10% de 

replantio do açaí) 

unid 0.6 

Calcário Ton 130 

Fosfato solúvel Ton 793 

Fosfato natural Ton 710 

NPK (06-30-06) + Micro - 

Paricá 

Ton 260 

NK (20-00-30) + Micro - 

Paricá 

Ton 250 

NPK (06-30-06) + Micro - 

Açaí 

Ton 130 

NK (20-00-30) + Micro - 

Açaí 

Ton 250 

Hidrogel Kg 37 

Formicida Kg 10 

Herbicida (3x) e (2x) Kg 20 

Pré-emergente Litro 93 

Fonte – EMBRAPA. 

 

Grande parte dos serviços e insumos só são utilizados durante a implantação do SAF, 

no chamado Ano 0 (zero). Os serviços que devem continuar sendo efetuados envolvem o 

coroamento, construção e manutenção de estradas e combate à formigas. Com relação aos 

insumos, o uso de adubos e formicidas devem estar presentes na contabilização anual do 

empreendimento. Tendo tais variáveis em vista, ao final do período de 13 anos calcula-se que 

o maior gasto do produtor seria com insumos, totalizando R$ 8.562,16, enquanto que os 

custos com serviços totalizariam R$ 8.498,16, uma diferença estatisticamente não 

significativa.  

O resultado do cálculo para os valores de VPL, Rb/c, TIR e PE da propriedade 

selecionada na comunidade Abril Vermelho referente à 1ha de SAF com açaí e paricá 

encontram-se na Tabela 2 a seguir. A análise dos dados revela que tal empreendimento é 
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viável economicamente, apresentando todos os valores acima dos definidos como limites 

mínimos necessários.  

Tabela 2 - Resultado da avaliação econômica do empreendimento. 

Indicadores de Decisão SAF 

Valor Presente liquido (VPL) 9,350.66 

Relação Beneficio custo (R.B/C) 1.73 

Taxa Interna de Retorno (TIR) 19.62 

Ponto de Equilibrio (PE) 57.65 

Fonte – Autores. 

 

Contudo, quando comparado com SAFs com componentes com pimenta-do-reino, 

maracujá, cupuaçu e mogno (SAF-1) ou carambola, goiaba, freijó e ipê-amarelo (SAF-2) 

calculados por Sanguino et al. (2007), percebe-se que a receita líquida do SAF da propriedade 

selecionada ainda está muito aquém daquela calculada por este outro autor, haja vista que a 

receita calculada para o SAF-1/ha foi de R$ 44.105,78 e R$ 21.513,10 para o SAF-2.  

Estes mesmos autores explica que o motivo dos altos valores na época se deram 

principalmente pelo fato da pimenta-do-reino ser altamente demandada no comércio exterior e 

consequentemente aumentando a renda do produtor.  

Por sua vez, ao analisar Tsukamoto Filho et al. (2003) relativo à produção de teca 

(Tectona grandis L.f.) e comparar os valores de VPL, constata-se que o valor de 

R$6.270,32/ha seria menos atrativo quando comparado com o SAF apresentado neste 

trabalho. Uma explicação plausível seria a de que estes autores avaliaram somente a produção 

da espécie floresta, enquanto que o SAF da comunidade Abril Vermelho apresenta, além do 

paricá (espécie florestal) o açaí para também ser comercializado.  

Apesar da discrepância entre os valores calculados e os apresentados por Sanguino et 

al. (2007), uma outra hipótese pode evidenciar a queda de ganhos econômicos por SAFs na 

Amazônia ao longo do tempo. A diferença de valores deve ser melhor analisada, se possível 

repetindo o estudo nas mesmas propriedades selecionadas pelos outros autores em 2007. 

Por outro lado, o SAF analisado por Palheta et al. (2014) estimando a produção de 1 

(um) hectare de feijão caupi e mandioca associado com produção de cupuaçu e paricá num 

horizonte de 7 anos, os valores calculados para VPL, TIR e Rb/c foram, respectivamente, R$ 

20.409,27, 19,43% e 2,53. Tais valores se encontram mais próximos da realidade levantada na 

comunidade Abril Vermelho. Cabe ressaltar que os custos totais foram similares em ambos os 
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estudos, apresentando o valor de R$ 14.348,25 no estudo de Palheta et al. (2014) contra R$ 

17.060,32 em Abril Vermelho.   

 

4. CONCLUSÃO 

Baseado nos resultados obtidos foi observado que o SAF com paricá e açaí apresenta 

viabilidade econômica para pequenos produtores em projetos de assentamento rural com base 

em todos parâmetros econômicos definidos metodologicamente. O sistema foi analisado para 

1 hectare, podendo, portanto, ser viável a sua implantado por pequenos produtores rurais 

 Apesar do sistema paricá-açaí ser viável economicamente, a comparação com outros 

autores demonstrou que diferentes tipos de sistemas agroflorestais apresentam diferentes 

custos de serviços e insumos e também diferentes Lucros Líquidos. Com isso, cabe ao 

produtor rural decidir qual o tipo de sistema mais atrativo em termos de menores custos e/ou 

melhores retornos financeiros a médio ou longo prazo. 
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RESUMO  

 

Este artigo tem por objetivo avaliar a atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário- 

MDA e suas implicações para os agricultores familiares, para tanto se faz necessário conhecer 

as normas e diretrizes que regem o programa, assim como identificar a atuação dos atores 

sociais envolvidos na cadeia do biodiesel. A pesquisa aborda conceitos de crescimento e 

desenvolvimento. A metodologia empregada para a elaboração deste artigo constou de 

levantamento bibliográfico e documental, juntamente com pesquisa de campo, em 

comunidades localizadas no município de Concórdia do Pará- microrregião de Tomé Açu, por 

meio de entrevistas aos principais atores sociais envolvidos na cadeia do biodiesel. Os 

resultados obtidos demonstram que o MDA não atua de forma efetiva no monitoramento da 

atividade da dendeicultura praticada pelos agricultores familiares, assim como foi identificada 

uma falta de organização social da categoria em cooperativas ou associações, que implica em 

fragilidade da mesma diante da busca de interesses comuns. Pode-se concluir que o Programa 

Nacional para Produção e Uso do Biodiesel- PNPB alcançou um de seus objetivos sociais - 

inclusão econômica do agricultor familiar, porém muito ainda deve ser feito para que 

promova o desenvolvimento local esperado. 

 

Palavras-chave: Agricultor Familiar. PNPB. Dendeicultura.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas Públicas 
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1. INTRODUÇÃO 

 Dentro do cenário energético brasileiro, a alternativa de produção de energia renovável 

através de espécies oleaginosas, tais como mamona (Ricinus communis L.), soja (Glycine max 

L.) e dendê (Elaeis guineensis) incentivaram a criação do Programa Nacional Para a Produção 

e Uso do Biodiesel - PNPB.  

 O PNPB é um programa interministerial do Governo Federal, criado em 2004, cujo 

objetivo consiste na criação de uma cadeia de produção do biodiesel, no Brasil. Suas 

principais diretrizes são: implantar um programa sustentável, promovendo a inclusão social 

através da geração de renda e emprego; garantir preços competitivos, qualidade e suprimento 

e produzir o biodiesel a partir de diferentes fontes de oleaginosas, fortalecendo as 

potencialidades regionais (MDA, 2011, p. 7). 

 Embora o tema estudado seja multidimensional, a elaboração deste estudo justifica-se 

pela inclinação pessoal pela abordagem social do mesmo, que vem sendo construído a partir 

do trabalho de conclusão de curso, o qual se desdobrou. Logo, a importância em utilizar o 

enfoque de autores como Abramovay (2007), que aponta o PNPB como um componente 

integrador dos agricultores familiares à oferta de biocombustíveis, de forma a contribuir no 

fortalecimento de sua capacidade de geração de renda, por meio de modalidades produtivas 

que evitem a ocorrência do monocultivo e permitam o uso de áreas pouco atrativas. Portanto, 

a agricultura familiar, na condição de produtora de matéria-prima, encontraria no PNPB 

alternativas de inclusão econômica e desenvolvimento regional por meio do Selo Combustível 

Social - SCS, instituído no Decreto 5.297/0411, que também estabelece competências ao 

Ministério do desenvolvimento Agrário (MDA) quanto os interesses do agricultor familiar.  

 Segundo relatórios de pesquisa da Repórter Brasil (2013), o agricultor familiar tem 

sido levado a dedicar-se mais ao dendê em detrimento às culturas alimentares, pelo fato de ser 

mais exigente, tanto em aspectos técnicos quanto econômicos.  Assim, assegura que há uma 

tendência ao monocultivo, prática esta que leva o agricultor a reduzir e até abandonar a 

produção de alimentos, o que compromete a segurança alimentar da família e da região e, 

reflete na economia por meio da alta de preços de itens básicos de alimentos.  

                                                           
11 O Decreto nº 5.297 de 6 de Dezembro de 2004 dispõe sobre os coeficientes de redução das alíquotas 

da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes na produção e comercialização de 

biodiesel, sobre os termos e as condições para a utilização das alíquotas diferenciadas, e dá outras 

providências. (DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, 2014). 
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 Tendo em vista as questões levantadas, pode-se inferir que, a medida que cresce a 

participação do dendê na utilização da unidade produtiva, a renda do agricultor fica cada vez 

mais dependente do retorno do investimento na cultura comercial, ou seja, a geração de renda 

do dendê tende a substituir a renda da produção de alimentos, em vez de ser fonte 

complementar. 

 A partir das diretrizes estabelecidas sabe-se que o objetivo social do PNPB consiste na 

inclusão social, por meio da geração de emprego e renda, e desenvolvimento regional. Para 

tanto, pergunta-se: Como se dá o cumprimento de normas e diretrizes atinentes ao programa 

nacional para produção e uso do biodiesel- PNPB, a nível local? 

 A fim de conduzir a investigação de pesquisa, o objetivo geral consistiu em avaliar a 

atuação do MDA no Município de Concórdia do Pará e, observar quais suas implicações para 

o agricultor familiar dessa região. Especificamente, buscou-se conhecer as normas e diretrizes 

do PNPB, assim como a atuação dos atores sociais. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

 O município de Concórdia do Pará, situado na mesorregião Nordeste Paraense e 

microrregião de Tomé-Açu (Figura 1), teve sua origem em um povoado criado em função da 

construção da antiga Rodovia PA - 01, atual PA - 252, e da Rodovia PA - 140, entre os anos 

de 1969 e 1970, ligando-o ao município de Bujaru.  

Figura 1 -  Mapa Territorial do Nordeste Paraense. 

 
                                 Fonte: SIT/MDA, 2012 apud UFPA, 2011. 
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2.2 PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 

 A metodologia empregada na elaboração deste artigo constou de pesquisa 

bibliográfica e de entrevistas ao Assessor Territorial do MDA e a Empresa de Assistência 

Técnica e Rural (EMATER) Regional, juntamente com visita a comunidades localizadas no 

Município de Concórdia do Pará-PA. 

 A pesquisa bibliográfica envolveu consulta a conceitos teóricos de desenvolvimento e 

organizações sociais; artigos e relatório sobre a temática da dendeicultura na microrregião de 

Tomé Açu (PA); publicações relacionadas ao PNPB, incluindo documentos de referencia e 

instrumentos legais.  

 No que concerne à entrevista com o assessor territorial do MDA, foram extraídas 

informações acerca de sua atuação na fiscalização do cumprimento das normas pelas 

empresas que detém parceria com o agricultor familiar. Com a EMATER, buscou-se 

informações acerca de sua atuação na atividade. Nas comunidades visitadas, foram levantadas 

informações por meio de entrevista não diretiva12, acerca dos pontos fortes e pontos fracos 

comuns aos agricultores familiares. 

O PNPB é conduzido por uma Comissão Executiva Interministerial (CEIB) cuja 

função consiste em elaborar, implementar e monitorar o programa, assim como analisar, 

avaliar e propor ações, diretrizes e políticas públicas. O Programa possui também um Grupo 

Gestor a quem compete às ações relativas à gestão operacional e administrativa voltadas para 

o cumprimento das normas e diretrizes estabelecidas pela CEIB (MDA, 2011). 

 O Ministério do Desenvolvimento Agrário- MDA, faz parte do CEIB e do Grupo 

Gestor, atuando como responsável pelos interesses do agricultor familiar através da 

operacionalização da estratégia social do programa, com vistas a promover a inserção 

qualificada do mesmo na cadeia produtiva do biodiesel, sobretudo responde pelo 

estabelecimento de critérios e procedimentos relativos a obtenção, manutenção, renovação, 

suspensão e cancelamento da concessão e uso da certificação SCS (MDA, 2014). 

O Programa desenvolveu mecanismos para a inclusão da agricultura familiar através 

do SCS - Selo Combustível Social, instituído por meio do Decreto 5.297/04. O SCS é 

definido como sendo um componente de identificação, concedido pelo MDA ao produtor de 

biodiesel que promover a inclusão social e desenvolvimento regional, dos agricultores 

                                                           
12 De acordo com Severino (2007), neste tipo de entrevista, colhe-se as informações dos sujeitos de 

forma que o mesmo livre no seu discurso, enquanto o entrevistador registra todas as informações." 
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familiares enquadrados no Programa Nacional da Agricultura Familiar- PRONAF. (MDA, 

2014). 

 Os critérios e procedimentos para a concessão e uso do Selo são estabelecidos na IN 

nº 1/0913 onde determina que para obter o Selo, o produtor deve adquirir matéria prima de 

agricultores familiares garantindo-lhes mercado consumidor, estabelecer contrato com 

especificação de renda e garantir assistência e capacitação técnica. A concessão do uso do 

Selo permite ao produtor de biodiesel ter acesso as alíquotas de PIS/Pasep e Cofins com 

coeficientes de redução diferenciados para o biodiesel (DOU, 2014). 

 De acordo com a referida instrução, a assistência técnica deve garantir a 

autossuficiência alimentar da família e a soberania alimentar do pais e sobretudo, a redução da 

pobreza rural através do estimulo da produção diversificada na propriedade. Destaca-se 

também a geração de renda por meio de incentivo ao estabelecimento de atividades agrícolas 

que incluam mulheres e jovens e o incentivo à organização associativa e cooperativa.  

 O MDA por meio da Secretaria da Agricultura Familiar - SAF, operacionaliza uma 

estratégia, chamada Polos de produção de biodiesel, cujo objetivo consiste em organizar, à 

nível territorial, a base produtiva de oleaginosas na agricultura familiar, a fim de promover a 

inclusão de agricultores na cadeia de produção do biodiesel. Do ponto de vista da organização 

territorial, os polos de biodiesel totalizam 63 arranjos distribuídos em 15 Unidades da 

Federação, conforme quadro a seguir (TIBÚRCIO, 2011). 

Tabela 1: Número de polos de produção de biodiesel por macrorregião brasileira e Unidades da 

Federação. 

Sul Sudeste Nordeste Centro-Oeste Norte 

RS (6) SP (3) BA (8) GO (6) PA (3) 

SC (1) MG (6) CE (8) MT (3) RR (1) 

PR (1)  PB (4) MS (4) AC/RO (1) 

  PE (6)   

  PI (2)   

  RN (4)   

Total (8) Total (9) Total (32) Total (13) Total (5) 

Fonte: MDA, 2011 apud TIBÚRCIO, 2011 (Atualizado pelo autor, 2015). 

 Os polos concentram-se na etapa agrícola da cadeia do biodiesel e buscam identificar 

deficiências a serem superadas em curto e longo prazos. A estratégia é implementada para 

empresas que detém o selo, com vistas a desenvolver arranjos produtivos para a viabilização 

do escoamento da produção do agricultor familiar destinada a produção do biodiesel. Ou seja, 

                                                           
13 Instrução Normativa nº 1, de 19 de Fevereiro de 2009, elaborado pelo Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA dispõe sobre os critérios e procedimentos relativos à concessão, 

manutenção e uso do selo combustível social (DOU, 2014.) 
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colocar a empresa próxima das bases produtivas, onde se concentram regiões com aptidão 

para produção de oleaginosas. Na região Norte o polo concentra-se no estado do Pará, na 

microrregião de Tomé Açu. 

 Para a operacionalização da estratégia polos de produção, cria-se o Grupo de 

Trabalho- GT, que é formado pelo conjunto de agentes da cadeia do biodiesel, basicamente os 

agricultores com seus representantes (federações, sindicatos, cooperativas e associações), 

representantes das indústrias de biodiesel, órgãos de assistência técnica e poderes públicos. 

(TIBÚRCIO, 2011). 

 Esses são os mecanismos encontrados pelo Programa, para alcançar o objetivo social 

que é de incluir socialmente o agricultor familiar, sem descaracterizar o seu modo de vida. 

Sobretudo, promover o desenvolvimento nas regiões onde se desenvolvem ou que se 

pretendem formar a cadeia produtiva do biodiesel. Tomando como referencia de análise as 

comunidades, enquanto territórios locais, onde se desenvolve a dendeicultura serão abordados 

conceitos de desenvolvimento em suas diversas dimensões. 

 Abreu (BARQUERO, 2001, p. 42 apud ABREU, 2012 p. 15) aponta as dimensões 

relevantes ao processo de desenvolvimento: 

 

Uma econômica, caracterizada por um sistema especifico de produção capaz de 

assegurar aos empresários locais o uso eficiente dos fatores produtivos  e a melhoria 

dos níveis de produtividade que lhes garantem competitividade; uma outra 

sociocultural, na qual os atores econômicos e sociais se integram as instituições 

locais e formam um denso sistema de relações, que incorpora os valores da 

sociedade ao processo de desenvolvimento; e uma terceira, que é política e se 

materializa em iniciativas locais, possibilitando a criação de um entorno local que 

incentiva a produção e favorece o desenvolvimento sustentável.  

 

 Dentre as dimensões abordadas, o crescimento econômico pode ser considerado como 

o ponto inicial que desencadeará no processo de desenvolvimento, que segundo Amaral Filho 

(2001, p. 262 apud ABREU, 2012, p. 17) "implica uma continua ampliação da capacidade de 

agregação de valor da produção, bem como da capacidade de absorção da região, cujo 

desdobramento é a retenção do excedente econômico gerado na economia local e/ou atração 

de excedentes de outras regiões." 

 Nesse sentido, Buarque 2006 (apud ABREU, 2012) afirma que, para haver 

desenvolvimento é necessário que o movimento econômico gerado por grandes investimentos, 

seja internalizado e irradiado na economia local, traduza em mudanças na organização social 

e, sobretudo, que esse crescimento estimule a capacidade de investimento no local onde o 

mesmo foi gerado.  
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 Em uma abordagem sistêmica, Mitschein; Chaves (2013) considera que o 

desenvolvimento local/territorial pode ser analisado como um processo endógeno de 

mudança, que se relaciona com a capacidade de enfrentamento dos atores locais, às ameaças e 

desafios externos por meio da articulação de estratégias inovadoras que, sob a perspectiva de 

transformar o sistema socioeconômico do território, visam:  

no plano político, a crescente participação dos "local stakeholders" na tomada de 

decisões sobre opções e alternativas que os cenários do desenvolvimento sugerem; 

no plano econômico, a diversificação da economia local; 

no plano técnico-cientifico, a geração de tecnologias adequadas às demandas locais, 

e; 

no plano cultural, uma ampla discussão sobre a criação de uma matriz de identidade 

sociocultural. (Mitschein; Chaves, 2013). 

 

 Ainda, para os autores, este tipo de desenvolvimento pode ser analisado também como 

empowerment de sociedades locais, onde se destaca a restituição de competências executivas 

para os sujeitos locais com o fim de promover sua integração com o processo competitivo da 

economia global. 

 Então, pode-se dizer que o desenvolvimento local requer o fortalecimento da 

capacidade organizacional das comunidades, unidas por um objetivo direcionado ao bem 

comum, solidariedade com igualdade, justiça e ética, unindo desenvolvimento econômico e 

bem-estar social, de forma que esses indivíduos articulados, atuem como agente participativo 

e questionador, com liderança e autonomia, de forma que se tornem competitivos e 

estabeleçam conexão unindo o local ao global. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 De acordo com o inciso IV do art. 5º do Decreto nº 5.297 (DOU, 2014), compete ao 

MDA fiscalizar o produtor de biodiesel que obtiver a concessão de uso do selo "Combustível 

Social", quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos neste decreto, como a 

quantidade mínima adquirida da agricultura familiar e prestação de assistência e capacitação 

técnica. O Parágrafo único do referido artigo, afirma ainda que, o MDA poderá celebrar 

convenio ou contrato para a realização dos procedimentos de fiscalização.  

  A Cadeia do Biodiesel passa a existir efetivamente a partir do momento que as usinas, 

que adquirem a produção dos agricultores familiares, obtiverem a concessão do Selo 

Combustível Social (Informação Verbal)14, embora a matéria prima esteja sendo produzida 

para ser destinada à produção futura de biodiesel. Logo, pode-se inferir que a atividade da 

                                                           
14 Entrevista concedida pelo Assessor Territorial do MDA, em Agosto de 2014. 
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dendeicultura familiar desenvolvida no município de Concórdia do Pará (PA), segundo as 

normas e diretrizes estabelecidas na IN nº1/09, não está inserida no PNPB, portanto a mesma 

está assegurada apenas pelo contrato celebrado entre a empresa e os agricultores. 

 O assessor territorial afirma ainda que, a fiscalização da fase agrícola da cadeia é 

descentralizada, a nível municipal e estadual, sob competência de órgãos como o Instituto DE 

Terras do Pará- ITERPA e a Secretaria do Meio Ambiente- SEMA, com a justificativa de que 

as empresas ainda não possuem a concessão do Selo, portanto não compete ao MDA o 

acompanhamento efetivo das ações de capacitação e assistência técnica dada aos agricultores, 

bem como os outros critérios. 

 Nesse sentido, se observa a lacuna deixada pelo MDA no período inicial da produção 

e que antecede a obtenção do Selo pela empresa, em que o agricultor já estabeleceu parceria e 

está cultivando dendê. Sabe-se que o primeiro elo da cadeia inicia com a produção agrícola, 

onde deve ser acompanhada no sentido de verificar o cumprimento dos critérios do selo, cujos 

princípios orientadores norteiam a relação do agricultor com a empresa. Sabe-se também que 

o Selo é bilateral, pois nele consta as obrigações da empresa para que seja habilitada a ter a 

concessão do selo e os benefícios advindos do mesmo. 

 Se a fiscalização será realizada após a obtenção de concessão do selo pela empresa, 

pergunta-se quem fiscalizará a atuação da mesma quanto aos cumprimentos dos requisitos, no 

período pré-produção de biodiesel. 

Essas informações podem ser corroboradas quando Tibúrcio (2011) afirma que no 

âmbito do controle social, não existem mecanismos e instrumentos para a prática da gestão 

social. Afirma ainda que, o controle social dá-se no âmbito da estratégia Polos de produção, 

por meio dos grupos de trabalho- GT's15, cuja preocupação volta-se para a logística do 

escoamento da matéria prima. A função dos GT's consiste em aproximar as ações dos atores e 

discutir eventuais dificuldades vivenciadas com soluções para as mesmas.  

 Em visita as comunidades, de acordo com os agricultores entrevistados não há 

organização da categoria em associações ou cooperativas. No entanto, as formas de 

organização são fundamentais para convergir ações coletivas, de forma a fortalecer o grupo 

para o alcance de objetivos comuns.  

 Os resultados preliminares obtidos indicam a desarticulação dos órgãos integrados à 

cadeia do biodiesel, e sobretudo a ausência de organização dos agricultores. Embora a 
                                                           
15 Grupos de Trabalho são compostos pelos atores envolvidos na cadeia do biodiesel, como os 

sindicatos, prefeituras, Emater, empresas, entre outros, que estabelecem uma comunicação 

bidirecional entre a base (polos) e o Governo Federal (MDA), integrando a esfera federal e a local. 
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pesquisa tenha sido produzida em apenas um município, o que não representa todo o universo, 

pode-se inferir que este resultado favoreça o cenário atual da dendeicultura no Estado do Pará, 

onde a produção de dendê não tem nenhuma expressão para a produção de biodiesel. Pode-se 

ratificar isso, quando o representante da Petrobrás Biocombustível, em entrevista ao Instituto 

Observatório Social- IOS (2014) afirma que as usinas encontram-se em fase de revisão e 

redimensionamento devido a problemas identificados no inicio de sua execução.  

 Dentre eles, os principais problemas estão relacionados a questão de logística; 

precariedade das estruturas viárias da região e a questão da documentação dos agricultores, 

principalmente documento de posse da terra. 

 
4. CONCLUSÕES  

 

 A pesquisa foi elaborada por meio de embasamento em conceitos importantes como os 

de crescimento e desenvolvimento, os quais motivaram a compreensão do PNPB e a 

importância da organização e mobilização do agricultor para o alcance dos objetivos de uma 

política publica. Portanto, esse levantamento bibliográfico e documental foi importante para 

dar suporte à interpretação e análise dos resultados. 

 Partindo do pressuposto de que o desenvolvimento é um processo no qual inicia por 

meio de um movimento gerado por investimentos, que deve ser internalizado e irradiado na 

economia local; de que é necessário também desenvolver a capacidade organizacional dos 

grupos locais, no caso os agricultores; além da contribuição de política publicas como 

fomentadoras de desenvolvimento, pode-se concluir que a proposta de promover 

desenvolvimento não foi alcançada, embora tenha havido inclusão econômica aos agricultores 

inseridos na cadeia produtiva do biodiesel, pois a atividade de fato gera emprego e renda, 

porém esse crescimento não foi convertido em forma de acesso a direitos básicos, como saúde 

, educação, saneamento, etc,  contudo 

 Contudo, para que venha promover efetivamente o desenvolvimento local, se faz 

necessário um maior monitoramento das ações dos atores envolvidos nessa cadeia, 

principalmente no cumprimento das obrigações da empresa, visto que se constatou a ausência 

de associações e cooperativas nas comunidades visitadas, sendo que este é um requisito a ser 

cumprido pela empresa, quando o MDA afirma que a mesma deve incentivar o 

cooperativismo e associativismo nos agricultores com os quais estabelece parceria.  
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 Diante da importância da organização e mobilização do agricultor para o alcance do 

seu desenvolvimento, percebe-se o quanto a ausência dos órgãos públicos na fiscalização da 

atividade é preponderante na eficiência do programa. 

 

REFERÊNCIAS  

 

ABRAMOVAY. R; MAGALHÃES. R. O Acesso dos Agricultores aos Mercados de 

Biodiesel: Parcerias Entre Grandes Empresas e Movimento Sociais. 

 

ABREU, Y.V (Org.); OLIVEIRA, H.R. Agricultura Familiar, Selo Combustível Social e 

Leilões. In: ABREU, Y.V (Org.); LEAL, J.E.C.; OLIVEIRA, H.R. Biodiesel no Brasil em 

Três Hiatos: Selo Combustível Social, Empresas e Leilões. 2005 a 2012. In: Eumed. Net. 

Universidad de Málaga, 2012. 214p. 

 

BRASIL. Decreto nº 5.297 de 6 de Dezembro de 2004. Diário Oficial da União, Poder 

Executivo, Brasília, DF, [7?] dez. 2004. Disponível em: 

<http://portal.mda.gov.br/portal/saf/programas/biodiesel/2290882>. Acesso em: 18 mai. 2014. 

 

BRASIL. Instrução Normativa nº 1 de 19 de Fevereiro de 2009. Diário Oficial da União, 

Ministério do Desenvolvimento Agrário, Brasília, DF, [21?] Jun. 2011. Disponível em: 

<http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_n

%C2%BA_01_do_MDA_de_20_de_junho_de_2011.pdf>. Acesso em: 18 mai. 2014. 

 

BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Programa Nacional de Produção e Uso 

do Biodiesel: Inclusão Social e Desenvolvimento Territorial. Brasília, 2011, 48 p. Disponível 

em: <http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/biodisel/arquivos-

2011/Biodiesel_Book_final_Low_Completo.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2014. 

 

MITSCHEIN, T.A; CHAVES, J.F. Desenvolvimento Local: Um Referencial Viável para 

Estado do Pará?, Belém, PA, 18 ed., p. 38-47, 2013. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

325 

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

ISSN 2316-7637 

 

PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE JABORANDI (Pilocarpus microphyllus) PELO 

MÉTODO DA ENXERTIA  

 

Priscilla Andrade Silva1, Christine da Silva Macêdo2, Neire Maria Mendes Ferreira3, Osmar 

Alves Lameira4, Pamela Stephany Jennings Cunha5, Roberto Lisboa Cunha6  

 

1 MSc. Ciência e Tecnologia de Alimentos. Estudante de Doutorado em Agronomia na 

Universidade Federal Rural da Amazônia. E-mail: prisciandra@yahoo.com.br 
2 Professora de Graduação em Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará. 

3 Estudante de Doutorado em Ciências Agrárias na Universidade Federal Rural da Amazônia. 
5 Estudante de Graduação em Agronomia na Universidade Federal Rural da Amazônia. 

4,6 Pesquisador da Embrapa Amazônia Oriental. 

 

RESUMO  

 

A espécie, Pilocarpus microphyllus é conhecida popularmente como Jaborandi e, das suas 

folhas são extraídas sais de pilocarpina, um alcalóide imidazólico, cuja principal ação ocorre 

no tratamento contra o glaucoma. O objetivo do presente trabalho foi determinar o pegamento 

de mudas de jaborandi ‘Merck’ e ‘Bonal 1’ submetidas ao método de enxertia por garfagem 

“fenda cheia no topo” com dois tipos de corte: garfagem simples e garfagem invertida com 

diferentes idades das plantas. A enxertia foi realizada abaixo da região hipocotiledonar com o 

auxílio de um bisturi, e fitas plásticas adesivas para proteção da área enxertada. Em seguida, 

as mudas foram protegidas com sacos plásticos transparentes e umidificados, numeradas e 

dispostas a sombra. Após vinte dias foram avaliadas quanto aos seguintes parâmetros: 

diâmetro médio do porta-enxerto, diâmetro médio do enxerto, altura total da planta, número 

de brotações, pegamento da enxertia e cicatrização da enxertia. Após 20 dias houve 

pegamento dos enxertos do acesso Merck quando enxertados no acesso Bonal 1, com 24 e 8 

meses de idade, e os resultados apresentaram diferença significativa entre todos os parâmetros 

avaliados. Os resultados demonstraram que os enxertos do acesso Merck quando enxertados 

no acesso Bonal 1, com 24 e 8 meses de idade, apresentam valores superiores para as plantas 

com maior idade, com relação aos parâmetros porcentagem de pegamento e cicatrização. Com 

relação ao parâmetro número de brotações, as plantas com menor idade apresentaram valores 

superiores quando comparadas as plantas mais velhas.  

 

Palavras-chave: Corte. Garfagem. Pegamento.  
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1. INTRODUÇÃO  

A flora Amazônica é rica em espécies medicinais com grande potencial econômico 

para a extração de princípios ativos. Normalmente, as plantas medicinais desta região são 

exploradas através do extrativismo, o que aliado à expansão da fronteira agrícola na região, 

em áreas de populações de ocorrência natural dessas espécies, vem provocando erosão 

genética e colocando-as em risco de extinção (SABÁ et al., 2002; WEISS et al., 2011).  

Muitas espécies de ocorrência natural da região amazônica são largamente usadas na 

medicina popular. Dentre as espécies medicinais produtoras de princípios ativos de grande 

interesse mundial destaca- se o jaborandi, que é utilizado em produtos farmacológicos. Das 

folhas desta planta são extraídos sais de pilocarpina, um alcalóide utilizado na fabricação de 

um colírio indicado para o controle do glaucoma (VIEIRA, 1999; PINHEIRO, 2002).  

O jaborandi (Pilocarpus microphyllus) é uma planta arbustiva e bastante ramificada 

pertencente à família Rutaceae, apresentando altura média de 2 m, com folhas compostas 

medindo, em média, 40 cm e folíolos coriáceos, de forma lanceolada. As flores são pequenas 

dispostas em rácimos (cachos) compactos. Os frutos são dispostos em cachos brancos 

contidos em cápsulas de córtex acinzentado e liso. No Brasil, ocorre principalmente na região 

Leste da Amazônia e nas regiões do Centro-Sul e Nordeste (MARQUES; COSTA, 1994). 

Dentre as treze espécies que ocorrem no Brasil (SKORUPA, 2000), Pilocarpus microphyllus 

é considerado o jaborandi verdadeiro por possuir maiores teores de pilocarpina em suas folhas 

e por isso é o mais intensamente coletado (COSTA, 2005). 

   Desde os anos 80 ocorre intensa coleta de folhas de jaborandi na região de Carajás 

localizada no Estado do Pará para alimentar a indústria farmacêutica. Nesse período, com 

estímulo da indústria farmacêutica houve grande pressão sobre as populações de jaborandi 

nativo em todo o estado do Maranhão e nas áreas do estado do Pará com ocorrência da 

espécie mais cobiçada pelos laboratórios, Pilocarpus microphyllus Stapf. Dezenas de pessoas 

conhecidas como “folheiros” entram nas matas para coletar folhas de jaborandi colocando a 

espécie em risco de erosão genética ou extinção (HOMMA, 2003). O complexo de cinco 

unidades de conservação Federais do sudeste do Pará é a maior reserva de jaborandi nativo do 

estado e medidas para garantir o uso adequado deste recurso são necessários considerando não 

apenas os aspectos biológicos, mas também sociais e de mercado (COSTA, 2005).  

A enxertia, portanto, é um processo de propagação vegetativa utilizado na formação de 

mudas e seu sucesso depende do conhecimento da técnica, da habilidade do enxertador, das 
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condições da planta-matriz, do porta enxerto e dos fatores do ambiente (CARVALHO; 

MULLER; NASCIMENTO, 2002). Na sua execução, cuidado especial deve ser dispensado à 

proteção do garfo (enxerto) contra a desidratação, após a operação (JACOMINO et al., 2000). 

A enxertia por garfagem “fenda cheia” do tipo simples ocorre quando o corte realizado no 

porta-enxerto consiste em um garfo, ou segmento de ramo contendo duas ou mais gemas, 

método este, bem estabelecido e muito utilizado em propagação vegetativa de plantas com 

diâmetro médio do caule acima de 0,30 cm. Já o método de garfagem “fenda cheia” do tipo 

invertido é uma técnica de corte relativamente nova, que vem sendo utilizada para propagar 

plantas jovens, com diâmetro médio do caule abaixo de 0,30 cm, ocorre quando o corte 

realizado no enxerto, e não mais no porta-enxerto, consiste em um garfo, ou segmento de 

ramo contendo duas ou mais gemas, técnica esta, que objetiva propagar plantas jovens 

precocemente. 

O objetivo do presente trabalho foi determinar o pegamento de mudas de jaborandi 

‘Merck’ e ‘Bonal 1’ submetidas ao método de enxertia por garfagem “fenda cheia no topo” 

com dois tipos de corte: garfagem simples e garfagem invertida com diferentes idades das 

plantas. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no Banco Ativo de Germoplasma de Jaborandi cultivado no 

horto de plantas medicinais da Embrapa Amazônia Oriental situada no município de Belém-

PA, localizado a 1° 27´ 21´´ S de latitude e 48° 30´14´´ W de longitude, com altitude de 10 m 

e temperatura média anual de 30°C.  

Foram realizados dois tratamentos distintos com relação ao tipo de corte para o 

método de enxertia “de fenda cheia no topo”: a garfagem simples, caracterizada pelo corte de 

5 mm realizado no porta-enxerto e garfagem invertida, caracterizada pelo corte de 5 mm 

realizado no enxerto. Foram utilizados como porta-enxertos 60 mudas de jaborandi do acesso 

Bonal 1: 30 mudas do com idade de campo de 24 meses e 30 mudas com idade de campo de 8 

meses (Tabela 1). E como enxerto, foram utilizadas matrizes de jaborandi do acesso Merck 

com 2,0 m de altura. 
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Tabela 1 - Parâmetros dos porta-enxertos: quantidade de mudas, altura média do porta-enxerto e idade 

do porta-enxerto em acessos de jaborandi submetidas a enxertia por garfagem com dois tipos de corte: 

garfagem simples e garfagem invertida. 

 

 

Parâmetros 

Método de Corte 

Garfagem simples Garfagem invertida 

Quantidade de mudas (unidade) 30 30 

Altura média (cm) 20 10 

Diâmetro médio (cm) 0,35 0,23 

Idade das plantas (meses) 24 08 

 

O processo de corte das mudas (porta-enxertos) e dos ramos (enxertos) foi realizado 

através de tesoura de poda. As mudas utilizadas na garfagem com o tipo de corte simples 

(corte de 5 mm realizado no porta-enxerto) como porta-enxerto foram destacadas da parte 

superior á 10 cm da base, já as mudas destinadas a garfagem com o tipo de corte invertido 

(corte de 5 mm realizado no enxerto) obtiveram altura média total de 5,0 cm, após o corte; 

uma vez que, as plantas utilizadas na garfagem invertida possuíam porte e idade inferiores ao 

recomendado para enxertia por garfagem simples. Os ramos utilizados como enxerto tiveram 

altura e diâmetro respectivos aos do porta-enxerto, bem como a presença de duas gemas 

laterais no ápice, com ausência de folhas.   

A enxertia foi realizada abaixo da região hipocotiledonar e para auxiliar na união do 

enxerto com o porta-enxerto, com o auxílio de um bisturi, e fitas plásticas adesivas para 

proteção da área enxertada. Em seguida, as mudas foram protegidas com sacos plásticos 

transparentes e umidificados “câmaras úmidas”, numeradas e dispostas a sombra. Após vinte 

dias foram avaliadas quanto aos seguintes parâmetros: diâmetro médio do porta-enxerto, 

diâmetro médio do enxerto, altura total da planta, pegamento da enxertia, cicatrização da 

enxertia e número de brotações. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, envolvendo dois 

tratamentos distintos para o método de enxertia “do tipo fenda cheia no topo”: garfagem 

simples (corte de 5 mm realizado no porta-enxerto) e garfagem invertida (corte de 5 mm 

realizado no enxerto), com 30 repetições cada. Os dados obtidos foram interpretados 

estatisticamente por meio de médias comparadas pelo teste Tukey (P<0,05) através do 

programa Sisvar. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

De acordo com a Tabela 2, observa-se que houve diferença estatística vinte dias após a 

enxertia para os parâmetros diâmetro médio do porta-enxerto e do enxerto, altura das plantas e 

número de brotações avaliados dentro de cada tipo de corte (garfagem simples e garfagem 

invertida) do método de enxertia por garfagem do tipo “fenda cheia no topo”.  

 

Tabela 2 - Médias do diâmetro do porta-enxerto e enxerto, altura total das plantas, número brotação, 

cicatrização da enxertia e pegamento do enxerto em acessos de plantas de jaborandi submetidas a 

enxertia por garfagem com dois tipos de corte: garfagem simples e garfagem invertida. 

 

 

Parâmetros 

Método de Corte 

Garfagem simples Garfagem invertida 

Diâmetro médio do porta-enxerto (cm) 0,35 ± 0,04 a 0,21 ± 0,02 b 

Diâmetro médio do enxerto (cm) 0,24 ± 0,03 a 0,17 ± 0,01 b 

Altura total da planta (cm) 16,10 ± 2,17 a 8,49 ± 0,98 b 

Número de brotações (unidade) 1,75 ± 0,89 b 3,00 ± 1,41 a 

Cicatrização da enxertia (%) 16,67 ± 0,05 a 10,00 ± 0,39 b 

Pegamento da enxertia (%) 26,67 ± 0,08 a 20,00 ± 0,17 b 

Valores representam a média ± desvio-padrão. Médias com letras iguais, em uma mesma linha, não 

diferem entre si pelo Teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  
 

 

Os diâmetros médios do porta-enxerto e enxerto para os dois diferentes tipos de corte, 

garfagem simples (0,35 e 0,24 cm) e garfagem invertida (0,21 e 0,17 cm), respectivamente 

apresentaram diferença estatística, pois as plantas utilizadas como porta-enxerto possuíam 

diferença de idade de campo, as plantas submetidas a garfagem simples possuíam vinte e 

quatro meses de idade, já as plantas utilizadas como porta-enxerto na garfagem invertida 

apresentavam oito meses. Logo, seus respectivos enxertos tinham que ser compatíveis com os 

porta-enxertos, também com diferença em seu diâmetro médio, parâmetro este fundamental 

para a ocorrência do pegamento da enxertia, segundo método descrito por Carvalho, Muller e 

Nascimento (2002), ao estudarem propagação vegetativa do bacurizeiro pelo método da 

enxertia.      

A altura total das plantas (garfagem simples: 16,10 cm e garfagem invertida: 8,49 cm) 

apresentou comportamento semelhante ao observado para os diâmetros médios dos porta-
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enxertos e enxertos, pois as plantas apresentavam idade de campo diferente, logo, sua altura 

apresentou diferença estatística significativa. 

O maior número de brotações foi obtido no tipo de corte garfagem invertida (3,00 

unidades/plantas) e o menor número (1,75 unidades/planta) foi observado no tipo de corte 

garfagem simples, fato este explicado pelos fisiologistas Taiz e Zeiger (2009) ao estudarem o 

metabolismo das plantas, demostraram que plantas mais jovens possuem maior quantidade de 

células meristemáticas, logo maior número de brotações.  

Com relação a cicatrização, vinte dias após a enxertia observou-se 16,7% de 

cicatrização para o método de garfagem com o corte do tipo simples, e 10% para o tipo de 

corte invertido, Taiz e Zeiger (2009), definem em seu estudo sobre fisiologia vegetal, que 

quanto maior a espessura do caule de plantas jovens maior sua quantidade de substâncias 

reservas disponíveis para cicatrização.  

O tratamento referente à garfagem com o tipo de corte invertido apresentou a menor 

porcentagem de pegamento aos vinte dias de enxertia com apenas 20,0% em relação ao 

tratamento com a garfagem do tipo de corte simples (26,67%). Valores estes considerados 

satisfatórios se comparados com a porcentagem média de pegamento de frutíferas, as quais 

precisam de no mínimo 50 dias para o início do pegamento, dados comprovados por Franco et 

al. (2010) ao estudarem o pegamento e o crescimento iniciam em mudas de jabuticabeira.   

 

 

4. CONCLUSÕES  
 

Após 20 dias houve pegamento dos enxertos do acesso Merck quando enxertados no 

acesso Bonal 1, com 24 e 8 meses de idade. Logo, os resultados demonstraram que os 

enxertos do acesso Merck quando enxertados no acesso Bonal 1, com 24 e 8 meses de idade, 

apresentam valores superiores para as plantas com maior idade, com relação aos parâmetros 

porcentagem de pegamento e cicatrização, pois plantas jovens maiores apresentam 

quantidades de  reservas energéticas e hormonais superiores quando comparadas a plantas 

menores. Com relação ao parâmetro número de brotações as plantas com menor idade 

apresentaram valores superiores por possuírem mais células meristemáticas.  
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RESUMO  

 

 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) se destaca como uma das principais culturas do 

Brasil, e a maior parte da sua produção é destinada à fabricação da farinha de mandioca. O 

restante é utilizado na alimentação humana e animal e na obtenção da fécula. A fécula é a 

forma mais ampla de aproveitamento industrial da mandioca e é empregada como matéria-

prima no processamento de diversos alimentos, como é o caso da farinha de tapioca, a qual é 

uma das bases alimentares da dieta dos habitantes do Estado do Pará. A farinha de tapioca é 

um alimento produzido artesanalmente a partir da fécula de mandioca. O objetivo deste 

trabalho foi realizar a caracterização físico-química e avaliação microbiológica das farinhas 

de tapioca obtidas com as féculas de três variedades de mandioca produzidas no estado do 

Pará (Pai Ambrósio, Pocu e Paulo Velho). Na formulação das farinhas foram utilizados 

grânulos de fécula, com 40% de umidade inicial e tamanho médio inferior a 3,0 mm. As 

análises físico-químicas realizadas foram: umidade, pH, acidez total titulável, atividade de 

água, proteínas totais, lipídios, cinzas, teor de amido, carboidratos, cor instrumental e valor 

calórico. Quanto ao perfil microbiológico foram avaliados nas farinhas de tapioca produzidas, 

Coliformes termotolerantes, Bacillus cereus e Salmonella sp., Todas as farinhas de tapioca 

obtidas atenderam os padrões de identidade físico-químicos e de qualidade microbiológica, 

estabelecidos pela Legislação Brasileira. 

 

Palavras-chave: Féculas. Obtenção. Análises.  
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1. INTRODUÇÃO 

A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é uma espécie de grande interesse 

agronômico, que pode ser classificada como doce ou amarga. É um dos vegetais mais 

cultivados no mundo, especialmente nos trópicos, sendo o Brasil um dos principais países 

produtores (NWOKOCHA et al., 2009; FRANCK et al., 2011). Se adaptada bem às condições 

edafoclimáticas brasileiras e é tolerante a estresses bióticos e abióticos, podendo apresentar 

rendimentos elevados até mesmo em solos já esgotados por outras culturas (EMBRAPA, 

2005; SOUZA et al., 2008). 

 Entre os produtos e subprodutos da mandioca, o mais versátil e valorizado é a fécula, 

denominação que a Legislação Brasileira dá à fração amilácea originária de raízes e 

tubérculos (BRASIL, 2005). A fécula de mandioca, conhecida também, em algumas regiões 

brasileiras, como polvilho doce ou goma, é um pó fino, branco, inodoro, insípido, que produz 

ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos (BELEIA et al., 2006). É um 

polissacarídeo natural, constituído de cadeias lineares (amilose) e ramificadas (amilopectina) 

(OSUNDAHUNSI et al., 2011). Segundo Cereda e Vilpoux (2003), a fécula de mandioca é 

utilizada em mais de mil segmentos industriais. 

 A farinha de tapioca consiste em um sagu expandido, que na região Norte é 

considerado um dos principais produtos de consumo obtido a partir da fécula de mandioca. 

Sua fabricação é realizada em fornos com movimentação manual ou mecanizada (SILVA et 

al., 2013). O sagu assume o mesmo papel no Sul e Sudeste do país e apresenta formas 

granulométricas variadas. A farinha de tapioca é consumida na região amazônica na forma de 

mingaus, roscas, bolos, pudins, sorvetes, bem como no acompanhamento da bebida açaí; e é 

comercializada nas feiras livres da cidade de Belém (CHISTÉ et al., 2012). 

 No estado do Pará, particularmente na Zona Bragantina, estão situadas as “casas de 

farinha de tapioca”, locais onde a farinha é elaborada de forma artesanal e em pequena escala 

(GUIMARÃES et al., 1998). De acordo com informações técnicas da EMATER/PA o 

principal produtor paraense na atualidade é a localidade de Americano, no município de Santa 

Izabel do Pará. O estudo do processo de produção da farinha de tapioca é uma importante 

contribuição para a industrialização do produto, que atualmente é produzido de forma 

artesanal, sem o controle tecnológico efetivo. Devido à necessidade de informações do 

produto, o objetivo da pesquisa foi realizar a elaboração das farinhas em condições 

controladas, seguida da caracterização físico-química e microbiológica desses produtos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. MATÉRIA – PRIMAE OBTENÇÃO DA FÉCULA 

Foram utilizadas as raízes de três variedades de mandioca, comumente utilizadas pelos 

produtores de goma e farinha de tapioca, no estado do Pará, sendo: Pai Ambrósio, procedente 

do município de Acará (PA); Pocu, procedente do município de Santo Antônio do Tauá (PA) 

e Paulo Velho, procedente do município de Ourém (PA). Todas as raízes apresentavam 14 

meses de plantio. Na obtenção das féculas foi utilizada a metodologia sugerida pela Emater 

(2004), que consiste no descascamento das raízes, trituração, desintegração, purificação, 

peneiramento, centrifugação, concentração e secagem. 

 

2.2. PROCESSODE OBTENÇÃO DA FARINHA DE TAPIOCA 

Para o processamento das farinhas de tapioca tomou-se como base a metodologia 

descrita por Cereda e Vilpoux (2003), com adaptações, de acordo com as etapas descritas a 

seguir: 

Umidificação das féculas: o teor de umidade da fécula foi aferido para um valor fixo, de 

acordo com cada experimento. O aferimento foi feito adicionando-se água em quantidade 

estabelecida através da Equação 1. 

Y = (Uf – Ui) x P/ 100 – Uf                               (1) 

onde: Y = quantidade de água a ser adicionada (mL); Uf = umidade final da amostra; Ui = 

umidade inicial da amostra; P = peso da amostra (g) 

Peneiramento: a fécula umedecida foi pressionada contra uma peneira de malha 3,0 mm, 

para produzir partículas com esse tamanho médio. 

Formação dos grânulos (encaroçamento): essa operação foi realizada em um aparato 

denominado “caroçadeira”, que consiste de um tecido de algodão fixado em uma moldura de 

madeira. As partículas de fécula obtidas na operação anterior foram friccionadas suavemente 

com as mãos sobre o tecido, com um movimento giratório, para formar os grânulos, os quais 

foram novamente peneirados em malha de 3,0 mm, sendo a fração passante a utilizada na 

etapa subsequente. 

Escaldamento: com o objetivo de gelatinizar parcialmente o amido superficial dos 

grânulos de fécula (pérolas), os mesmos foram submetida a uma etapa denominada 

escaldamento. Essa operação foi realizada em um forno de procedência japonesa, similar aos 

utilizados no beneficiamento da farinha de mesa (farinha d’água), com revolvimento 
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constantemente, para evitar a aderência dos grânulos na chapa quente. A temperatura do forno 

foi controlada através de termômetro infravermelho da marca ICEL, modelo TD950PRO, com 

taxa de temperatura de -20 a 270ºC. 

Repouso: os grânulos escaldados foram deixados em repouso, por aproximadamente 24 

horas à temperatura ambiente (25C), antes de proceder à próxima etapa do processo: a 

espocagem. 

Espocagem: esta operação foi realizada no mesmo forno utilizado para o escaldamento. A 

operação de espocagem é caracterizada pela expansão dos grânulos como “pipocas”, os quais 

tornam-se brancos e opacos, com aparência de isopor. 

Peneiramento: após a espocagem, o produto foi submetido a peneiramento, em malhas 

com abertura de 4,75; 3,35 e 2,36 mm (peneiras 4, 6 e 8 mesh, respectivamente), para 

uniformização da granulometria. 

Embalagem: as farinhas de tapioca foram embaladas em sacos de polietileno com 

capacidade máxima de 200 gramas e armazenadas em temperatura ambiente (25C) até o 

momento das análises. 

 Foram obtidas as farinhas de tapioca para cada fécula das três variedades de mandioca 

estudadas (Pai Ambrósio, Pocu e Paulo Velho), perfazendo três produtos.  

 

2.3. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS FARINHAS 

As seguintes análises foram realizadas em triplicata nas farinhas de tapioca: Umidade: 

determinada por gravimetria, método 920.151 da AOAC (1997); pH: determinado em 

potenciômetro, método 981.12 da AOAC (1997); Acidez total titulável: determinada segundo 

a metodologia nº 942.15 da AOAC (1997); Atividade de água (aw): através de leitura direta 

em termohigrômetro digital, da marca Decagon, Aqualab Séries 3TE modelo TE 8063; 

Proteínas totais: a determinação foi realizada empregando a técnica de Kjeldahl, método 

920.87 da AOAC (1997), e o fator de conversão nitrogênio-proteína de 5,75 (proteína 

vegetal); Lipídios: determinado por extração com éter de petróleo, em equipamento Soxhlet, 

de acordo com método 922.06 da AOAC (1997); Cinzas: de acordo com o método 930.05 da 

AOAC (1997); Teor de amido: foi quantificado conforme a metodologia descrita por Cereda 

et al. (2004); Carboidratos: calculado por diferença, segundo Brasil (2003); Cor instrumental: 

foi determinada por colorimetria tristimulus, através de leitura direta em colorímetro digital da 

marca Konica-Minolta, modelo CR 400, pelo sistema CIE Lab; Valor calórico: foi obtido pela 
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somatória do teor de lipídios multiplicado por nove, e de carboidratos e proteínas 

multiplicados por quatro (BRASIL, 2003). 

 

2.4. AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS FARINHAS 

 Foram avaliados nas farinhas de tapioca produzidas, Coliformes termotolerantes, 

Bacillus cereus e Salmonella sp., com base nas metodologias descritas por Downes e Ito 

(2001). Os resultados foram avaliados segundo os parâmetros estabelecidos pela legislação 

brasileira, em vigor (BRASIL, 2001). 

 

2.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS RESULTADOS 

 Os resultados das análises físico-químicas das farinhas de tapioca foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) e a teste complementar de comparação de médias de Tukey a 

5% de probabilidade, com o auxílio do programa Statistica versão 7.0 (STATSOFT Inc., 

2006, TULSA, OK, USA). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DAS FARINHAS 

Os resultados da caracterização físico-química das farinhas são apresentados na Tabela 

1. Comparando os resultados obtidos para as farinhas produzidas com as féculas das três 

variedades de mandioca (Tabela 1) é possível observar que houve diferença significativa para 

a maioria dos parâmetros analisados (p ≤ 0,05). A variação mais representativa ocorreu em 

relação ao teor de amido, o qual está diretamente relacionado com a pureza da fécula 

utilizada. 

Os valores de atividade de água (aw) apresentados pelas farinhas (0,10 a 0,20) e não 

garantem que as condições de processo utilizadas asseguram a estabilidade microbiológica de 

todos os produtos (aw 0,6) (SCOTT, 1957). A acidez, que variou de 0,90% a 1,10% para 

todos os produtos, atendeu a Legislação Brasileira (máximo de 2,0%) (BRASIL, 2005). Esses 

valores são da ordem de grandeza da média observada por Dias e Leonel (2006) (0,94%), para 

farinhas de tapioca obtidas em diferentes regiões do Brasil. As três farinhas foram 

classificadas como alimento de baixa acidez, por apresentarem pH  5 (JAY, 2005). 
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Tabela 1- Propriedades físico-químicas das farinhas de tapioca escaldadas 

Parâmetros 
Variedade da mandioca 

Pai Ambrósio Pocu Paulo Velho 

Atividade de água 0,10 ± 0,01b 0,19 ± 0,02a 0,20 ± 0,02a 

Acidez titulável (%) 0,90 ± 0,03b 1,06 ± 0,14a 1,10 ± 0,09a 

pH 5,35 ± 0,07a 5,27 ± 0,02a 5,11 ± 0,16a 

Umidade (%) 4,54 ± 0,12a 4,94 ± 0,63a 5,25 ± 0,07a 

Proteínas (%)1 0,08 ± 0,04a 0,08 ± 0,71a 0,06 ± 0,15a 

Lipídios (%)1 0,15 ± 0,39b 0,26 ± 0,05a 0,21 ± 0,38a 

Cinzas (%)1 0,06 ± 0,23a 0,04 ± 0,39a 0,05 ± 0,07a 

Amido (%)1 93,02 ± 0,47a 91,78 ± 0,08b 87,61 ± 0,05b 

Cor       L*  L* 99,23 ± 0,64a 97,57 ± 0,15b 93,99 ± 0,60c 

             a*  a* 0,17 ± 0,04c 0,39 ± 0,06b 0,49 ± 0,02a 

             b*  b* 0,33 ± 0,02a 0,15 ± 0,01b 0,31 ± 0,07a 

Carboidratos (%) 95,17 ± 0,58a 94,68 ± 0,68b 94,43 ± 0,34b 

VET (kcal/100g) 382,35 381,38 379,85 

Médias com letras iguais, em uma mesma linha, não diferem entre si pelo Teste de Tukey, a 

5% de probabilidade; valores representam a média das triplicatas ± desvio-padrão; 
1resultados em base seca. 

 

 O teor de umidade das farinhas variou de 4,54 a 5,25%, estando de acordo com os 

valores encontrados por Barbosa e Hidaka (2008), para farinhas de tapioca produzidas na Vila 

de Americano, município de Santa Izabel do Pará e no município de Acará (PA), que foram 

de 5,75 e 3,91%, respectivamente. 

 O teor médio de proteínas das farinhas (0,07%) foi da mesma ordem de grandeza 

observada por Silva et al. (2013) em farinhas de tapioca comerciais (0,08%). Os teores médios 

de lipídios, de 0,21% para as farinhas, ficaram dentro da faixa observada por Cereda e Vilpox 

(2003) (0,03-0,41%), para o produto. O teor médio de cinzas das farinhas (0,06%) foi inferior 

a média encontrada por Dias e Leonel (2006) (0,10%), porém dentro da faixa observada por 

Silva et al. (2013) (0,04 a 0,12%), para farinhas de tapioca comerciais. O fato desses três 

nutrientes terem representados juntos menos que 0,5% da farinha de tapioca, permite afirmar 

que o produto é pobre nos mesmos. 

 Guimarães et al. (1998), Cereda e Vilpoux (2003) e Silva et al. (2013) observaram 

teores de amido em farinhas de tapioca, na faixa de 92,92 a 93,97%; 92,62 a 96,04% e 84,30 a 

93,03%, respectivamente. A composição média em amido das farinhas obtidas com as féculas 

das variedades de mandioca Pai Ambrósio (92,62%), Pocu (91,53%) e Paulo Velho (87,58%) 

se apresentou dentro da faixa observada pelos autores. 
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 Os valores da componente de cor L* (luminosidade ou brilho) foram elevados para as 

farinhas (93,99 a 99,23). Esse comportamento, juntamente com os valores das coordenadas de 

cromaticidade a* e b* próximos a zero, confirmaram a brancura dos produtos, que é uma 

característica marcante da farinha de tapioca. As farinhas obtidas com a fécula da variedade 

de mandioca Pai Ambrósio apresentaram os maiores valores de L* (99,23), enquanto os 

menores valores foram observados para as farinhas da variedade Paulo Velho (93,99). A 

brancura da farinha de tapioca é atribuída à qualidade da fécula utilizada. Dias e Leonel 

(2006) e Silva et al. (2013) observaram valores de L* na faixa de 88,54 a 91,40, de a* entre 

0,04 e 0,50 e de b* entre 3,81 e 6,33, para farinhas de tapioca comerciais. 

 Os carboidratos representam uma das maiores fontes energéticas nos alimentos, 

contribuindo normalmente com a maioria das calorias ingeridas durante o dia. Os valores 

obtidos desse macronutriente para as farinhas de tapioca (94,43 a 95,17%) expressam a 

riqueza energética dos produtos, fato confirmado pelos valores energéticos totais encontrados 

para as farinhas (379,85 a 382,35 kcal/100g). Esses valores estão dentro da faixa observada 

por Silva et al. (2013) (361,16 a 386,02 kcal/100g), para o produto. 

 

3.2. AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DAS FARINHAS 

 A legislação brasileira (BRASIL, 2001) estabelece como padrão microbiológico para 

amidos, farinhas e féculas valores inferiores a 102 NMP/g para coliformes termotolerantes, 

3x103 UFC/g para Bacillus cereus e ausência de Salmonella sp em 25g de produto. De acordo 

com a avaliação microbiológica, todas as farinhas de tapioca produzidas atenderam os limites 

estabelecidos pela legislação, para esses microrganismos, estando aptas para o consumo. 

 

4. CONCLUSÃO 

 O fato das farinhas de tapioca obtidas com as féculas das variedades de mandioca Pai 

Ambrósio, Pocu e Paulo Velho terem atendido os padrões físico-químicos e microbiológicos 

exigido pela Legislação Brasileira, indica que as féculas utilizadas são apropriadas para o 

beneficiamento do produto, bem como as farinhas estão aptas para o consumo. 
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RESUMO 

 

O fitoplâncton é um bioindicador de alteração ambiental, pois sua diversidade e dinâmica 

refletem a qualidade das águas de um ecossistema, determinando, por exemplo, seus usos 

múltiplos. Assim, este trabalho identificou os padrões de variação espacial e sazonal da 

comunidade fitoplanctônica do principal reservatório de abastecimento da Cidade de Belém 

(Pará). As coletas ocorreram em quatro pontos distribuídos no lago Água Preta, nos meses de 

dezembro/2013 e março/2014 (chuvoso) e junho e setembro/2014 (seco). As amostras 

qualitativas foram coletadas com rede de plâncton (20 μm) em arrasto horizontal na sub-

superficie da água e fixadas com solução de Transeau, sendo analisada em lâminas sob 

microscopia óptica. As amostras quantitativas e de clorofila-a foram coletadas com garrafa de 

Van Dorn na sub-superfície da água e fixadas com Lugol Acético a 5% e gelo, 

respectivamente. A quantificação foi realizada através da sedimentação das amostras e análise 

em microscópio invertido. Já a clorofila-a foi quantificada através do método 

espectrofotométrico. A comunidade esteve representada por 56 espécies distribuídas em 10 

classes, sendo a Zygnematophyceae a mais representativa com 15 spp. A riqueza de espécies 

foi maior em junho/14 (21 spp.) e menor em dezembro/13 (8 spp.). As espécies Aulacoseira 

granulata, Aphanocapsa parasitica, Aulocoseira sp., Dynobryon sertularia, Eudorina 

elegans, Staurastrum leptocladum e Urosolenia longiseta caracterizaram a área de estudo. As 

diatomáceas constituíram o grupo de maior importância, em termos de densidade e frequência 

de ocorrência. Não houve variação espaço-temporal significativa na biomassa fitoplanctônica 

(densidade e clorofila-a). Devido à importância do Lago Água Preta, estudos do fitoplâncton 

devem ser contínuos, visto que o tempo de estocagem da água no reservatório pode 

determinar o estabelecimento da comunidade do fitoplâncton e a dinâmica de certos grupos 

microalgais.  

 

Palavras-chave: Diversidade. Fitoplâncton. Qualidade da água. 
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1. INTRODUÇÃO 

O lago Água Preta é o principal reservatório de abastecimento do município de Belém 

(CENSA/COSANPA, 1983) e a comunidade fitoplanctônica pode ser um bioindicador de 

qualidade da água deste ambiente. A composição do fitoplâncton pode ser o reflexo das 

condições sanitárias do ambiente e indicar fatores que podem causar danos ao sistema de 

tratamento de água, bem como riscos a saúde da população consumidora. Por exemplo, 

florações de clorofíceas e cianobactérias estão associadas com a eutrofização. 

O lago Água Preta encontra-se aparentemente degradado, representado pela 

proliferação de macrófitas aquáticas. Além disso, é notório o crescimento urbano desordenado 

no entorno do Parque Ambiental de Belém, região onde não se observa saneamento básico e 

encontra-se próximo ao depósito de resíduos sólidos da Região Metropolitana de Belém, 

denominado de Aurá, recebendo ainda contribuição das águas do Rio Guamá, as quais podem 

influenciar na qualidade do referido manancial, uma vez que este rio recebe as águas dos 

canais de drenagens urbanos da Cidade de Belém sem nenhum tratamento. 

A eutrofização (excesso de nutrientes) pode levar a um processo de deterioração lento 

e progressivo do ambiente, devido às mudanças na composição da comunidade 

fitoplanctônica com o aparecimento de espécies oportunistas, muitas vezes tóxicas, capazes de 

aumentar sua concentração formando florações ou blooms de populações algais (ESTEVES, 

1998). 

No mundo inteiro, o processo de eutrofização tem se intensificado ao longo dos anos, 

logo, a estratégia de reduzir e minimizar seus efeitos nos ecossistemas aquáticos se tornou um 

dos maiores desafios dos órgãos ambientais, companhias de saneamento, institutos de 

pesquisa e universidades (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 1992). 

Portanto, o biomonitoramento visa retratar a dinâmica e o comportamento dos 

organismos em relação à forte interferência antrópica associada à alteração de fatores físico-

químicos do manancial. Desta forma, o presente trabalho apresenta a variação espaço-

temporal da composição e estrutura do fitoplâncton do Lago Água Preta (Belém, Pará). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS   

O estudo foi realizado no lago Água Preta, situado no Parque Ambiental do Utinga 

(município de Belém), localizado entre as coordenadas geográficas 01º27’21”S-latitude e 

48º30’15” W-Gr. longitude. Ao longo deste lago foram realizadas amostragens do 

fitoplâncton em quatro estações de coleta estabelecidas de acordo com a distância entre os 

pontos de captação de água do Rio Guamá e do canal de ligação entre os lagos Água Preta e 

Bolonha (Figura 1).  

As amostragens ocorreram nos meses de dezembro/2013, março/2014 (meses 

chuvosos) junho/2014, setembro/2014, (meses secos). As amostras biológicas destinadas ao 

estudo qualitativo do fitoplâncton foram coletadas utilizando-se rede de plâncton (20 m) e 

fixadas com solução Transeau. Em laboratório estas amostras foram analisadas através de 

montagens lâmina-lamínula e observadas em microscópio óptico acoplado a um sistema de 

captura de imagens.  

 

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo com as estações de coleta (1, 2, 3 e 4), Lago Água 

Preta, Belém, Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paulo Trindade (2013); Sodré (2007) modificado 

 

A identificação dos táxons foi realizada até nível específico, quando possível, de 

acordo com a literatura especializada. Foram determinadas as frequências de ocorrência 

segundo Mateucci e Colma (1982).  

Para a determinação da densidade e da clorofila-a foram coletadas amostras na sub-

superfície da água, fixadas em solução de Lugol Acético (5%) e gelo, respectivamente. A 
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determinação da densidade, em termos de ind.mL-1, foi realizada segundo a técnica de 

sedimentação de Utermöhl (1958) e as amostras foram analisadas em microscópio invertido 

também acoplado a um sistema de captação de imagens. A partir da matriz de densidade 

foram calculados os índices de diversidade específica (H’), segundo Shannon (1948) e foram 

considerados os seguintes valores: acima de 3 bits.cel-1, como de alta diversidade; 2 bits.cel-1 

de média diversidade e valores abaixo de 1 bits.cel-1 de baixa diversidade. A equitabilidade 

(J’) foi calculada segundo Pielou (1967).  

As amostras de clorofila-a foram filtradas através de filtros de celulose (0,45 µm) e 

quantificadas através do método espectrofotométrico (PARSONS; STRICKLAND, 1963). 

A influência da sazonalidade, dos pontos de amostragem e meses de coleta nas 

variáveis ambientais, na densidade, diversidade, equitabilidade das espécies e as 

concentrações de Clorofila-a, foram testadas usando os testes paramétricos (ANOVA) e não 

paramétricos (Kruskall-Wallis), com o nível de significância de 5%. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O fitoplâncton do Lago Água Preta esteve representado por 56 espécies distribuídas 

em nove classes, 28 famílias e 36 gêneros (Gráfico 1). A classe mais representativa foi 

Zignemaphyceae (26,78%) com destaque para família Desmidiaceae que apresentou o maior 

número de espécies (13 spp.).   

O presente estudo apresentou uma baixa riqueza de espécie em relação a outros 

trabalhos realizados no lago tais como, Gomes (2008) (103 spp.) e Costa et al. (2010) (106 

spp.), assim como em estudos realizados no seu entorno como os trabalhos de COSTA (2002, 

2008), na foz do Rio Guamá e Baía do Guajará (77 e 173 spp, respectivamente), Paiva et al. 

2006 (116 spp.) na Baía do Guajará e Monteiro et al. (2009) (82 spp.). Resultado que pode ter 

relação com a periodicidade de coleta, malha da rede utilizada na amostragem, o efeito do 

fixador utilizado, as condições ambientais atuais do lago, o qual se encontra dominado por 

macrófitas aquáticas, a diminuição do tempo de estocagem da água no reservatório entre 

outros fatores que precisam ser averiguados para justificar a baixa riqueza de espécies 

encontradas neste estudo. 
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Gráfico 1. Distribuição percentual das principais classes da comunidade fitoplanctônica registradas 

para o Lago Água Preta (Belém, Pará. Brasil), nos meses de dezembro/2013, março/2014, junho/2014 

e setembro/2014. 
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 Fonte: Silva et al. (2015). 
 

O menor número de espécies foi registrado no ponto 3 para o mês de (dezembro/2013) 

(8 spp.), enquanto que o maior número de espécies foi observado no ponto 4 (junho/ 2014) 

(21 spp.) (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Riqueza de espécies da comunidade fitoplanctônica no  Lago Água Preta (Belém, Pará. 

Brasil), nos meses de dezembro/2013 (DEZ/13), março/2014 (MAR/14), junho/2014 (JUN/14) e 

setembro/2014 (SET/14). 
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 Fonte: Silva et al. (2015). 
 

As espécies com ocorrência em todas as amostras foram: Urosolenia longiseta, 

Aulacoseira sp., Eudorina elegans, Dinobryon sertularia e Aphanocapsa parasitica e 

Aulacoseira granulata.  Pode-se dizer que, portanto, que estas espécies são comuns a todo o 
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lago, sendo confirmado em outros estudos realizados neste ambiente (GOMES, 2008; 

COSTA et al., 2010). 

A densidade do fitoplâncton para o Lago Água Preta oscilou de 14 ind.mL-1 (Ponto 2, 

setembro/2014) à 46 ind.mL-1 (Ponto 4, março/2014) tendo a classe Coscinodiscophyceae 

maior contribuição (50,34%) (Gráfico 3). Ao longo do período estudado a densidade média 

foi de 31,63 ± 11,20 ind.mL-1 não sendo observadas diferenças significativas da densidade em 

relação à sazonalidade (p=0,17; H= 0,67), aos meses (p=0,17; H= 2,40) e pontos de 

amostragens (p=0,74; H= 1,21) 

 

Gráfico 3. Densidade do fitoplâncton (ind. L-1) registradas para o Lago Água Preta (Belém, Pará. 

Brasil), nos meses de dezembro/2013 (DEZ/13), março/2014 (MAR/14), junho/2014 (JUN/14) e 

setembro/2014 (SET/14). 
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 Fonte: Silva et al. (2015). 

 

As diatomáceas destacaram-se não apenas em relação à densidade, mas também em 

termos frequência de ocorrência, estas algas ocorreram em todos os pontos e em todos os 

meses de amostragem, chegando a contribuir com 88% da densidade total em alguns pontos. 

Uma característica muito importante destas algas é a presença de um envoltório de sílica 

denominado frústula, delimitando a célula, o que confere a estas células uma elevada taxa de 

sedimentação devido ao elevado peso conferido pela sílica (ROCHE & ROCHA, 2005), tendo 

sua presença associada a águas turbulentas (TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI, 2008). 

Esta condição é encontrada no lago, o qual recebe águas do Rio Guamá e a sua estocagem 

depende das condições climáticas da região e do consumo de água pela população. 

As concentrações de clorofila- a variaram entre 2,43 µg.L-1(ponto 2, junho/2014) à 

38,09 µg.L-1 (ponto 4, setembro/2014) (Gráfico 4), não tendo sido observadas diferenças 
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significativas para os parâmetros testados (sazonalidade, meses e pontos de amostragem). É 

importante mencionar que foram registrados valores de clorofila-a acima dos limites máximos 

permitidos para águas de classe II da Resolução CONAMA 357/2005 (BRASIL, 2005) que 

estipula um limite máximo de 30 µg.L-1, em um único ponto de coleta (Ponto 4, 

setembro/2014). Embora a clorofila-a seja uma medida indireta de biomassa fitoplanctônica, 

as concentrações não se relacionaram a esta comunidade, visto que não estiveram associadas 

às elevadas densidades do fitoplâncton e pode ser proveniente dos detritos vegetais e de 

macrófitas aquáticas que margeiam e flutuam por todo o lago. 

 

Gráfico 4. Concentração de Clorofila-a registrada para o Lago Água Preta (Belém, Pará. Brasil), nos 

meses de dezembro/2013 (DEZ/13), março/2014 (MAR/14), junho/2014 (JUN/14) e setembro/2014 

(SET/14). 
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 Fonte: Silva et al. (2015). 

 

A diversidade (H’) variou de 2,53 dezembro/2013 (ponto 3) à 3,60 bits.ind.-1 mês de 

março/ 2014 (ponto 4), indicando diversidade média para comunidade fitoplanctônica 

presente no lago ao longo do período analisado (Gráfico 5). 

Em relação à equitabilidade (J’), o menor valor registrado foi de 0,75 ponto 1 para o 

mês de setembro/2014 e o maior valor verificado para o ponto 2 setembro/2014, com 0,96 . 
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Gráfico 5. Diversidade e equitabilidade do fitoplâncton para o Lago Água Preta (Belém, Pará. Brasil), 

nos meses de dezembro/2013 (DEZ/13), março/2014 (MAR/14), junho/2014 (JUN/14) e 

setembro/2014 (SET/14). 
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 Fonte: Silva et al. (2015). 

 

4. CONCLUSÕES 

As águas do Lago Água Preta, recebem grande contrição do Rio Guamá, o qual 

promove a modificação das variáveis físico-químicas com a entrada de suas águas e com ela 

carreando material particulado e organismos planctônicos. 

O fitoplâncton do Lago Água Preta foi caracterizado por nove classes com o 

predomínio da classe Zignemaphyceae (clorófitas) e Coscinodiscophyceae (diatomáceas), em 

termos de riqueza de espécies e densidade, respectivamente.  

As diatomáceas constituíram o grupo de maior importância em densidade 

destacando-se a espécie Aulacoseira granulata, sendo esta típica de rios de águas brancas do 

Estado do Pará.  

Sugere-se que o tempo de estocagem da água pode influenciar o estabelecimento e 

dominância das espécies no lago. Desta forma, o período seco da região, por exemplo, 

caracteriza-se pelo aumento na demanda do consumo de água pela população, mais captação 

de água do Rio Guamá e, consequentemente, diminuição do tempo de estocagem da água no 

lago, ocorrendo portanto, a diminuição da riqueza de espécies, pois diminui o tempo 

necessário para o estabelecimento ecológico da comunidade do fitoplâncton. Por outro lado, 

há uma maior representatividade de espécies oriundas do Rio Guamá na composição desta 

comunidade.   
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Tendo em vista a importância do Lago Água Preta, estudos como este representam 

um avanço em termos de conhecimento da flora fitoplanctônica do manancial de 

abastecimento público da Região Metropolitana de Belém. Porém, trabalhos futuros podem 

elucidar melhor a dinâmica desta comunidade no reservatório observando o tempo de 

estocagem de água no ambiente. 
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RESUMO  

 

A leishmaniose é uma doença parasitária infecciosa, de caráter zoonótico16, que se apresenta 

sob diferentes modalidades clínicas. No que tange a esta enfermidade, o presente artigo 

descreve e analisa os esforços de pesquisa sobre Leishmanioses, desenvolvidos na Região da 

Amazônia Legal17, na primeira década do século XXI, questionando: Quais são os esforços 

acadêmicos-científicos empreendidos para o conhecimento e análise dessa doença, a partir de 

uma perspectiva ecológica? Há correlação entre a dinâmica do financiamento público à 

pesquisa e capilarização espacial dos produtores de conhecimentos sobre leishmanioses? 

Através de metodologia quali-quantitativa, com base nas informações disponíveis nos bancos 

de dados do Diretório de Grupos do CNPq e do Departamento de Ciência e Tecnologia do 

Ministério da Saúde (DECIT), conclui-se que não há correlação entre a dinâmica do 

financiamento público à pesquisa e capilarização espacial dos produtores de conhecimentos 

sobre leishmanioses. 

 

Palavras-chave: Leishmaniose. Ecologia. Política de Ciência e Tecnologia. 
  

 

Área de Interesse do Simpósio: Saúde Pública 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Há uma grande variedade de mamíferos silvestres e domésticos como roedores, canídeos, edentados 

e marsupiais que são hospedeiros vertebrados das leishmânias (Pilatti, 2009; Moschin, 2010; Drugs for  

Neglected  Diseases  Initiative, 2015). Os canídeos constituem uma família de mamíferos digitígrados, 

da ordem dos carnívoros, que inclui o cachorro, o lobo, o coiote, o chacal, o mabeco e a raposa, entre 

outros. São mamíferos vertebrados que possuem dentes de tamanho reduzido, desprovidos de raiz e 

esmalte. Esta ordem inclui, por exemplo, o tamanduá (único, de fato, sem dentes), o tatu e a preguiça, 

encontrados no Brasil. Os marsupiais constituem uma infraclasse de mamíferos, cuja principal 

diferença com os placentários, é a presença, na fêmea, de uma bolsa abdominal, conhecida 

como marsúpio, onde se processa grande parte do desenvolvimento dos filhotes. 
17 A Amazônia Legal abrange os estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, oeste 

do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima, Acre e Tocantins. Contudo, para o presente artigo, serão 

considerados os dados do estado do Maranhão em sua totalidade. 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/amazonas-estado-do-norte-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/amapa-estado-do-norte-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/maranhao-estado-do-nordeste-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/para-estado-do-norte-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/rondonia-estado-do-norte-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/roraima-estado-do-norte-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/acre-estado-do-norte-brasileiro.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografia/tocantins-estado-do-norte-brasileiro.htm
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1. INTRODUÇÃO  

A leishmaniose é uma doença parasitária infecciosa, de caráter zoonótico, que se 

apresenta sob diferentes modalidades clínicas, sendo as duas mais comuns a Leishmaniose 

visceral (LV), fatal se não tratada, e a Leishmaniose cutânea (LC) que, habitualmente, se 

apresenta como lesões no corpo (braços, pernas, rosto). O tratamento das leishmanioses 

continua representando uma questão de saúde pública importante, que permanece, ao menos 

em parte, em aberto. Por conta dessa situação preocupante, em 2006, o governo brasileiro 

instituiu o Programa de Pesquisa e Desenvolvimento em Doenças Negligenciadas, focado em 

sete doenças: dengue, doenças de Chagas, leishmaniose, hanseníase, malária, esquistossomose 

e tuberculose. Além dos editais nacionais temáticos desse Programa, o Departamento de 

Ciência e Tecnologia (DECIT), da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE), também instituiu uma modalidade de fomento descentralizado − o Programa de 

Pesquisa Para o SUS (PPSUS) − que promove o financiamento de projetos de pesquisa em 

saúde em todos os estados brasileiros (Ministério da Saúde, 2010). 

Diante desta realidade, o presente artigo busca analisar como esses esforços de 

pesquisa em Leishmaiose foram desenvolvidos, na Amazônia Legal, na primeira década do 

século XXI, a partir de uma perspectiva ecológica. Nesse período, haveria alguma correlação 

entre a dinâmica do financiamento público à pesquisa e a eventual ampliação e 

desconcentração espacial dos produtores de conhecimentos sobre leishmaniose?  

Além desta Introdução e de uma Conclusão, o artigo está estruturado em duas seções. 

Na primeira, é detalhada a metodologia que permite trazer elementos para responder às 

questões levantadas sobre os esforços de pesquisas em Leishmaioses, na Amazônia Legal, na 

primeira década do século XXI, apoiados pelo Ministério da Saúde, e a existência, ou não, de 

correlação entre esses esforços e a dinâmica do financiamento público à pesquisa. Em 

seguida, são descritas e analisadas as informações de acesso livre, disponíveis nos sites da 

agência do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e do Ministério da Saúde, através de uma 

narrativa que chama a atenção para os casos singulares e gerais do universo empírico 

observado. Finalmente, conclui-se ressaltando que, no período analisado, a dinâmica espacial 

dos grupos de pesquisa do CNPq revela não haver efetiva correlação entre a o número de 

grupos existentes e sua espacialização e as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação 
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em saúde, de modo que é possível concluir que essa política não foi capaz de promover uma 

melhor ampliação e distribuição geográfica de grupos de pesquisa sobre Leishmaioses.  

 

2. MATERIAL E MÉTODO 

2.1 BASES DE DADOS 

 

Para a descrição e análise da evolução da distribuição espaço-temporal dos grupos de 

pesquisa e do financiamento público das pesquisas sobre Leishmaniose na Amazônia Legal, 

foram sistematizadas e analisadas as informações de livre acesso disponíveis nos bancos de 

dados do Diretório de Grupos do CNPq, doravante denominado “Diretório”, e do 

Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, doravante denominado 

“DECIT”. 

O Diretório é um banco de dados que contém informações sobre os grupos de pesquisa 

em atividade no país, que disponibiliza para consulta duas bases de livre acesso na internet: 

uma corrente e uma censitária. A base corrente (http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/) 

apresenta informações referentes a atualizações contínuas, que são incorporadas pelos 

próprios líderes de grupos de pesquisa, pesquisadores, estudantes e dirigentes das instituições 

participantes. Por sua vez, a base censitária (http://dgp.cnpq.br/censos/) é constituída de 

informações consolidadas, estruturadas pelo CNPq, com periodicidade bianual, tendo por base 

os dados presentes na base corrente. Na base censitária do diretório é possível consultar os 

resultados do Censo realizados, a partir do ano de 2000. 

O banco de dados do “Sistema Pesquisa Saúde” 

(pesquisasaude.saude.gov.br/bdgdecit/) consiste em um banco de editais que, enquanto 

ferramenta eletrônica, congrega dados de pesquisas fomentadas pelo Departamento de Ciência 

– DECIT, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da 

Saúde, viabilizando a busca de projetos em áreas temáticas prioritárias do Ministério. O 

sistema traz informações desde o ano de 2002, possibilitando buscas com base em diferentes 

critérios. Destes, há campos cujas buscas são realizadas em termos preestabelecidos pelo 

sistema, e outros que podem ser definidos pelo usuário.  

 

2.2 PROCEDIMENTOS DE BUSCA E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

 

Na base de dados do CNPq foi realizado levantamento por meio da opção busca 

textual, nos Censos de 2000 a 2010, em “Grupos”, para as seguintes expressões: (a) 
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“leishmaniose + ecologia”; (b) “leishmaniasis + ecology”; (c) “Leishmania + ecologia”; (d) 

“Leishmania + ecology”; (e) “Lutzomyia + ecologia”; (f) “Lutzomyia + ecology”. 

 A opção por realizar as buscas associando-se as expressões relativas à zoonose ao 

termo “ecologia” justifica-se em razão do interesse em capturar estudos desenvolvidos por 

meio de uma perspectiva ecológica, isto é,  que levem em consideração os fatores físicos – 

como clima, relevo, solos, hidrografia –, sociais e humanos – como distribuição e densidade 

da população, padrão de vida, práticas religiosas e outros conceitos não-científicos de uso 

corrente (superstições), e meios de comunicação –, e biológicos – aspecto da biologia animal 

ou vegetal, parasitismo humano e animal – bem como referentes ao vetor, ao reservatório, aos 

hospedeiros intermediários e ao hospedeiro final, o homem (na perspectiva antropocêntrica 

que informa a ecologia humana) (Machado, 2013).  

O levantamento, realizado com base na opção “busca textual”, para Grupos, foi 

filtrado pelos seguintes campos: “nome do grupo”; “nome da linha de pesquisa”, “palavra 

chave da linha de pesquisa”, “título da produção C,T&A” e “palavra-chave da produção”. 

 

3. DINÂMICA DA DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS E ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

NA AMAZÔNIA LEGAL 

 

3.1 SUMÁRIO DA BUSCA 

 

Entre 2000 e 2010 foram encontrados no Diretório do CNPq, 220 grupos que 

estudavam Leishmaniose, a partir da busca realizada associando as expressões relativas a 

zoonose ao termo ecologia. Cabe esclarecer que os mesmos grupos de pesquisa podem 

aparecer em diferentes Censos. Nesse contexto, considerando os dados de cada Censo 

separadamente, temos a seguinte distribuição: Censo 2000, 22 grupos; Censo 2002, 36 

grupos; Censo 2004, 52 grupos; Censo 2006, 65 grupos; Censo 2008, 79 grupos e Censo 

2010, 110 grupos. Destaca-se que os Censos são bianuais e que, dessa forma, para cada Censo 

temos a apresentação dos grupos de pesquisa do ano do Censo e do ano anterior. 

 

3.2 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS GRUPOS E DINÂMICA DE DESEMBOLSOS  

 

Para os 220 grupos encontrados ao longo de seis Censos do Diretório, verificou-se a 

seguinte distribuição por estados: Amazonas 32%; Amapá 2%; Mato Grosso 15%; Maranhão 

15%; Pará 20%; Rondônia 5%; Roraima 2%; Acre 1% e Tocantins 8%. 
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No período compreendido entre 2002 e 2010, o financiamento de pesquisa do DECIT, por 

editais, para Leishmaniose, totalizou R$ 3.974.658,53, distribuídos com 46% para o estado do 

Amazonas, 7% para o estado do Mato Grosso, 3% para o estado do Maranhão, 35% para o 

estado do Pará;  2% para o estado de Rondônia; 2% para o estado de Roraima; 2% para o 

estado do Acre e 4% para o estado do Tocantins. De acordo com os dados elencados, quase 

metade do financiamento concentrou-se no estado do Amazonas. 

Por meio dos dados descritos é possível observar que o estado que mais concentrou 

grupos de pesquisa sobre leishmaniose, associados a uma abordagem ecológica, entre 2000-

2010, foi também aquele que concentrou maior percentual do financiamento em pesquisas 

pelo DECIT. O estado do Amazonas concentrou aproximadamente 46% dos recursos e 32% 

dos grupos. 

Considerando os dados para cada Censo, podemos observar no gráfico 1 a destruição 

geográfica dos grupos de pesquisa encontrados, que apresenta o número de grupos, por 

Censo, em cada um dos estados. 

 

Gráfico 1 – Número de grupos de Pesquisa, por Censo (Estados da Amazônia Lega), encontrados nas 

buscas referentes a “Leishmaniose” + “Ecologia”. Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 2000-

2010 

 

Fonte: Diretório de Grupos do CNPq, construído pelos autores. 
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Os dados apresentados no Gráfico 1 nos permitem observar o número de grupos de 

pesquisa que realizam estudos sobre Leishmaniose associados a uma abordagem ecológica, 

apontando para uma dinâmica institucional crescente ao longo dos seis Censos compreendidos 

no Diretório (2000-2010).  

Contudo, não há relação entre esta dinâmica e o repasse de recursos por meio de 

editais do DECIT, para o financiamento de pesquisas em leishmaniose. No período 

compreendido entre os anos de 2009-2010, e entre os anos de 2005-2006, foram repassados, 

respectivamente, à Região da Amazônia Legal, o total de 34% e 35% do total de 

financiamento no período estudado. Apesar disso, o Censo 2010 apresentou o maior número 

de grupos estudando Leishmaniose na Amazônia Legal no período observado e o Censo 2006 

foi o terceiro em número de grupos. 

Em nenhum dos Censos foi possível identificar grupos estudando Leishmaniose, a 

partir de uma perspectiva ecológica, em todos os Estados. No Censo 2000, dos 22 grupos 

encontrados, 32% localizavam-se no estado do Amazonas, 23% no do Maranhão; 27% no 

Pará; 5% em Rondônia, 5% em Roraima e 9% no Tocantins. Para os demais estados não 

foram encontrados grupos de pesquisa estudando Leishmaniose, a partir de uma perspectiva 

ecológica. 

Como explicado anteriormente, os Censos são bianuais, de modo que cada Censo traz 

as informações consolidadas do ano do respectivo Censo e do ano anterior. Nesse contexto, 

tendo em vista que o banco do DECIT somente disponibiliza dados a partir do ano de 2002, 

não foi possível, para o período 1999-2000, realizar uma análise acerca de uma política de 

indução da produção de conhecimento científico sobre este campo temático.  

Do total dos 36 grupos de pesquisa encontrados no Censo 2002, 33% deles 

localizavam-se no estado do Amazonas, 14% em Mato Grosso; 22% no Maranhão; 25% no 

Pará; 3% em Rondônia e 3% em Roraima. O estado do Amazonas mantém-se como 

hegemônico em termos de concentração de grupos de pesquisa realizando estudos sobre 

Leishmaniose, a partir de uma perspectiva ecológica. 

Como relação ao fomento a pesquisas, por meio de editais para estudos sobre 

Leishmaniose a partir de uma perspectiva ecológica, não se observa uma associação que 

reflita a influência de uma política de indução na produção científica regional, pois somente 

foram encontrados fomentos para pesquisas, por meio de editais do DECIT, a partir do ano de 

2004. 
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 A hegemonia do estado do Amazonas se mantêm no Censo 2004, no que concerne à 

concentração espacial dos grupos de pesquisa sobre Leishmaniose que se baseiam em uma 

perspectiva ecológica. Dos 52 grupos listados no Censo deste ano, 44% localizavam-se  no 

estado do Amazonas, 15% em Mato Grosso; 15% no Maranhão; 15% no Pará; 6% em 

Rondônia; 2% em Roraima e 2% no Tocantins, sem registro para os demais estados.   

 Concomitantemente, em termos de crescimento regional do número de grupos de 

pesquisa sobre Leishmaniose, em uma perspectiva ecológica, observamos um incremento de 

cerca de 64% entre os Censos 2000 e 2002 e de 44% entre o Censo 2002 e 2004. 

 Entre os anos 2003-2004, no que se refere ao financiamento de pesquisas, via editais 

DECIT, somente os estados do Amazonas (78%) e do Pará (22%) receberam financiamentos, 

em um valor total de R$ 638.061,80. Cabe ressaltar que não houve desembolso de recursos no 

ano de 2003.  

No Censo 2006, o estado do Amazonas seguiu concentrando o maior número de 

grupos encontrados.  Do total dos 65 grupos localizados, 45% localizavam-se no estado do 

Amazonas, 3% no Amapá; 14% em Mato Grosso; 11% no Maranhão; 18% no Pará; 3% em 

Roraima, 3% no Acre e 3% no Tocantins, sem registro para os demais estados.   

Os dois estados que concentraram os maiores percentuais de grupo no Censo 2006, 

foram também aqueles que receberam os maiores percentuais de fomento, via editais: 

Amazonas e Pará DECIT. Dos  R$ 1.386.966,23 investidos no período de 2005-2006, para a 

realização de estudos sobre Leishmaniose com base em uma abordagem ecológica, o estado 

do amazonas recebeu  44%, o estado do Pará 38%, o de Mato Grosso 5%, Maranhão 6% e 

Tocantins 7%. Não ocorreram demais repasses para os outros estado da Região. 

Há uma significativa discrepância no repasse de recursos para as regiões entre os 

períodos analisados, de modo que não se verifica uma associação direta entre financiamento e 

o número de grupos de pesquisa que constam de cada rodada do Censo. 

No Censo 2008, a tendência de incremento no número de grupos de pesquisa se 

mantém, tendo sido identificados 79 grupos atuando em uma perspectiva ecológica. Desse 

total, 41% localizavam-se no estado do Amazonas, 3% no Amapá; 18% em Mato Grosso; 

11% no Maranhão; 14% no Pará; 4% em Rondônia, 1% em Roraima e 9% no Tocantins, sem 

registro o estado do Acre. 

Entre 2007-2008 somente os estados do Amazonas e de Roraima receberem fomento 

em pesquisa, via editais do DECIT, com 88% e 12%, respectivamente, dos R$ 598.203,15 

disponibilizados. Não se observa, novamente, associação entre disponibilidade de editais/ 
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recursos para a pesquisa e maior ou menor concentração de grupos de pesquisa, visto que o 

estado de Roraima respondeu apenas por 1% do total de grupos no período. 

No Censo 2010, dos 110 grupos encontrados, 31% localizavam-se no estado do 

Amazonas, 2% no Amapá; 143% em Mato Grosso; 15% no Maranhão; 27% no Pará; 5% em 

Rondônia, 2% no Acre e 7% no Tocantins, sem registro o estado do Roraima. No que se 

refere ao aporte regional de financiamento federal, via editais do DECIT, observa-se que a o 

estado do Pará foi o que recebeu maior percentual de financiamento, respondendo por 44% do 

total de  R$   1.351.427,35 investidos no período. O estado do Amazonas recebeu 20%, Mato 

Grosso 19%, Maranhão 4%, Acre 6% e Tocantins 8%. 

Por meio dos dados aqui sistematizados, verifica-se que, a política de financiamento 

de pesquisas científicas não se mostrou eficiente na promoção à pesquisa sobre Leishmaniose 

na Região. Observamos até aqui uma expressiva variação no fomento e na presença de grupos 

de pesquisa ao longo dos seis Censos do Diretório do CNPq.  

Ao longo do período analisado, observa-se uma constante flutuação e inconstância dos 

desembolsos, por meio dos editais do DECIT, voltados para estudos sobre Leishmaniose em 

uma perspectiva ecológica, como ilustrado no gráfico 2. Como observado anteriormente, a 

política de indução do governo federal não se mostrou eficiente quanto ao almejado processo 

de capilarização territorial da pesquisa sobre Leishmaniose, ao longo do período (2000-2010). 

Gráfico 2 – Total de financiamento, via edital do DECIT, para estudos sobre Leishmaniose, a partir de 

uma perspectiva ecológica, entre os anos de 2004-2010, para a Amazônia Legal 

 

Fonte: Banco de Dados do Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, construído 

pelos autores. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Através da análise das informações do Diretório de Grupos de Pesquisa, do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico – CNPq, e do banco de dados “Sistema Pesquisa 

Saúde” do Ministério da Saúde, foi possível construir um quadro, descritivo e analítico, da 

dinâmica espaço-temporal dos atores da produção de conhecimento sobre leishmaniose na 

Amazônia Legal, entre os anos 2000-2010.  

A análise da evolução da espacialização geográfica dos grupos de pesquisa do CNPq 

revelou que ainda não há uma capilarização da pesquisa sobre leishmaniose na Região da 

Amazônia Legal, ficando os esforços acadêmicos-científicos fortemente concentrados no 

estado do Amazonas. Nesse contexto, no que se refere aos esforços governamentais, 

dimensionados por meio do financiamento através de editais do DECIT, constatou-se uma 

dinâmica instável no repasse de recursos, de modo que não se verifica uma associação direta 

entre financiamento e produção de conhecimento cientifico, estimada pelo número de grupos 

de pesquisa encontrados, ou seja, não se observou uma efetiva política pública de indução 

científica.  

O panorama dos sucessivos Censos chama a atenção para o fato do investimento 

decrescentes em pesquisa científica e tecnológica na primeira década do século XXI, não 

havendo impulso a dinâmica da pesquisa na Região, de modo a não reverter as características 

estruturais da espacialização dos grupos de pesquisa do Diretório dos Grupos de Pesquisa do 

CNPq, ou seja, não promoveu a capilarização espacial da produção científica sobre as 

leishmanioses na Amazônia Legal. 
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RESUMO  

O dendê (Elaeis guineensis Jacq) é a cultura de maior produtividade entre todas as 

oleaginosas, com alto potencial de crescimento no Brasil em decorrência da elevada demanda 

de óleo, competitividade e áreas aptas. Além de permitir atender altas demandas por óleo 

vegetal, essa cultura perene tem boa capacidade de proteger o solo contra a erosão e tem 

elevada capacidade de sequestrar carbono. Além disso, é uma cultura com alta capacidade de 

geração de emprego e renda. A dendeicultura latino americana tem sido ameaçada pela 

ocorrência do amarelecimento fatal (AF), desordem de etiologia desconhecida que já devastou 

milhares de hectares. O caiaué (E. oleifera (H.B.K) Cortés), espécie nativa da América, é 

resistente e transfere essa resistência aos híbridos interespecíficos entre caiaué e dendezeiro 

(HIE OxG). Com o objetivo de caracterizar o desempenho agronômico do HIE OxG em área 

de AF, foi analisada uma população de 2.496 plantas, ocupando uma área de 17,45 ha. Foram 

avaliadas as características de produção total de cachos (PTC), número de cachos (NC) e peso 

médio dos cachos (PMC) em todas as colheitas realizadas entre o terceiro e o sétimo ano de 

cultivo. Para a análise de dados foi considerada a média geral da população ajustada para 

valores mensais e anuais. O sétimo ano de cultivo apresentou maior PTC (26.792 Kg.ha-1), 

seguido pelo quinto (24.827 Kg.ha-1), sexto (22.655 Kg.ha-1), quarto (21.193 Kg.ha-1) e 

terceiro (7.306 Kg.ha-1). Dentre as análises de correlação, o PMC apresentou aumento linear 

do terceiro (4,8 Kg.cacho-1) ao sétimo (11,9 Kg.cacho-1) ano de cultivo, com correlação de 

elevada magnitude com a idade do plantio (r2 = 0,74). Esta população de HIE OxG apresentou 

características agronômicas equivalentes ou superiores aos relatados na literatura para as 

cultivares de dendezeiro africano, indicando que o HIE OxG é fundamental para a 

sustentabilidade da cultura no Brasil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O óleo proveniente do dendezeiro (Elaeis guineensis Jacq.), também conhecido como 

palma de óleo, cultura de origem africana, apresenta lugar de destaque na produção mundial 

de óleos e gorduras vegetais. O dendezeiro é a cultura mais produtiva entre as oleaginosas e se 

adapta bem às condições climáticas dos trópicos úmidos.  As melhores plantações comerciais 

da Malásia e Indonésia tem produtividade média de 27 t CFF ha-1 ano-1 ou 6 t óleo ha-1 ano-1, 

com parcelas que superam 40 t CFF ha-1 ano-1 ou 8 t óleo ha-1 ano-1 (Hoffman et al. 2014), 

ainda muito inferior ao potencial produtivo da espécie, estimado em até 18 toneladas de 

óleo.ha-1.ano-1 (Barcelos et al., 2015). A produtividade da soja é de aproximadamente 0,42 t 

óleo ha-1 ano-1, cerca de dez vezes menor que o dendê. A produção mundial de óleo de dendê 

é de 61,46 milhões de toneladas de óleo.ano-1, ocupando uma área de 17 milhões de hectares, 

enquanto que a produção mundial de soja é de 48,57 milhões de toneladas de óleo.ano-1, 

ocupando uma área de 118 milhões de hectares, na safra 2014/15, segundo estimativas do 

USDA (2015), mostrando o potencial do dendezeiro de produzir grandes quantidades de óleo 

em áreas muito menores em relação à segunda oleaginosa mais importante. 

Segundo Corley (2009), estima-se que em 2050 o consumo alimentar será de 240 

milhões de toneladas de óleo vegetal. Além de vir ocorrendo crescente demanda internacional 

por biocombustíveis. Com cerca de 8% das terras alocadas para o cultivo de oleaginosas, a 

palma fornece quase um terço da produção global de óleos vegetais, onde a expectativa é de 

que produção mundial de óleo de palma (Elaeis guineensis) chegue por volta dos 58 milhões 

de toneladas na safra de 2013/14, segundo estimativas do USDA (2015). Os maiores 

produtores da palma de óleo são a Malásia e a Indonésia, tendo o Brasil uma área plantada 

ainda inexpressiva a nível mundial, porém com expansão marcante nos últimos anos, 

principalmente no Estado do Pará, onde se concentra a produção nacional (VILLELA et al. 

2014). 

A dendeicultura possui tecnologia bem desenvolvida, sendo uma das melhores opções 

para a produção de bioenergia na Amazônia. Esta cultura não necessita de estiagem para 

colheita, como ocorre nos grãos. Possui grande capacidade de fixação de carbono e balanço 

energético positivo (LOPES et al., 2008). Cultivos perenes como o dendê, quando 

estabelecidos, tem condições de proteger o solo contra a erosão e criar condições para a 

fixação de fauna, entre outros benefícios. A exploração comercial do dendê é de 

aproximadamente 25 anos, iniciando no terceiro ano após o plantio das mudas (BARCELOS 
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et al., 2008). É uma espécie geradora de empregos, empregando um trabalhador a cada dez 

hectares durante o ano.  

Segundo Ramalho Filho et al. 2010, o Brasil já possui mais de 30 milhões de hectares 

zoneados em áreas desflorestadas aptos para o cultivo do dendezeiro. A expansão do 

dendezeiro nestas áreas poderia propiciar a ampliação e diversificação da produção de óleo 

vegetal para fins alimentícios e a matriz energética brasileira, assim como a criação de 

empregos e o aumento da renda da população envolvida nessa atividade. 

A dendeicultura, tanto brasileira quanto latino americana, tem sido ameaçada pela 

ocorrência do amarelecimento fatal (AF), desordem de etiologia desconhecida que já devastou 

milhares de hectares de dendezeiro e apresenta expansão contínua desde o primeiro relato no 

país (De Franqueville, 2003).  

Para que haja uma expansão da dendendeicultura do País, buscando maior exportação 

de seus derivados e fortalecimento da produtividade da cultura, é necessário investimentos em 

tecnologias adequadas que viabilizem a adoção de cultivares melhoradas, mais produtivas e 

resistentes à doenças, principalmente o AF. Este estudo teve objetivo de caracterizar 

agronomicamente uma população de HIE OxG em área de ocorrência do AF, realizando 

análise das variáveis produção total de cachos (PTC), número de cachos (NC) e peso médio 

de cachos (PMC) durante cinco anos de colheita, do terceiro ao sétimo ano de cultivo. 

  

1.1 O AMARELECIMENTO FATAL (AF) 

O Amarelecimento Fatal (AF) é o um dos fatores de maior ameaça para a expansão do 

cultivo da palma de óleo (CARVALHO & SANTOS, 2013). A causa do AF vem sendo 

estudada desde a década de 80, mas até o momento ela é desconhecida apesar de ser clara a 

sua relação com as zonas de maior precipitação (BOARI et al., 2012). As cultivares de óleo de 

palma africana (Elaeis guineensis Jacq.) tipo Tenera possuem alta sensibilidade ao AF, sendo 

esta a principal limitação fitossanitária da cultura na América Latina e a responsável pela 

morte de milhares de plantas em países produtores como Brasil, Nicarágua, Equador, 

Suriname, Costa Rica e Panamá. (ANDRADE et al., 2011). 

Segundo Gomes et al. (2010), os sintomas do AF vão evoluindo ao longo do tempo, 

causando amarelecimento dos folíolos das folhas mais jovens, secamento da folha flecha, 

secamento e morte das folhas mais novas, secamento generalizado das folhas. A produção das 

plantas é reduzida já em estágios intermediários do AF. A produção da área é inviável 
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economicamente quando 50 a 60% das plantas são mortas pela doença. Em uma área com AF, 

dificilmente todas as palmeiras são afetadas e os dendezeiros podem ser afetados em qualquer 

idade. 

 

1.1.1 Híbrido interespecífico entre caiaué e dendê (HIE OxG) 

Não existe fonte de resistência ao AF relatada no dendezeiro africano, mas sabe-se que 

o caiaué (E. oleifera (H.B.K) Cortés), espécie nativa da América, é resistente e transfere essa 

resistência aos híbridos interespecíficos F1 entre caiaué e dendezeiro (HIE OxG). Segundo 

Cunha et al. (2012), o caiaué apresenta outras características de interesse que são transmitidas 

aos HIE OxG, como lento crescimento vertical do estipe, resistência ou tolerância a insetos 

praga e óleo mais insaturado, o que traz enormes expectativas para incremento da produção e 

qualidade de óleo, consequentemente, sustentabilidade para a cultura. Na América do Sul, o 

Brasil e a Colômbia conduzem os principais programas de melhoramento genético que 

utilizam o caiaué (Cunha et al. 2012; Rey et al. 2004; Bastidas et al. 2007). 

A Embrapa lançou em 2010 a primeira cultivar nacional de HIE OxG, denominada 

BRS Manicoré (CUNHA e LOPES, 2010). Embora essa cultivar apresente produtividade 

semelhante das cultivares de dendezeiro tenera, as quais já possuem pelo menos cinco 

décadas de melhoramento genético, ainda existe alta variabilidade genética para ser explorada 

no caiaué (Rios et al. 2011). Baseando-se nessa variabilidade, é possível prever altos ganhos 

com seleção e obtenção de cultivares interespecíficas mais produtivas do que as de dendezeiro 

africano (Lopes et al. 2012). O programa de melhoramento genético da Embrapa priorizou na 

última década o melhoramento do HIE OxG e testes de progênies estão em avaliação no 

Amazonas e no Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os experimentos foram instalados em fevereiro de 2007, em área de incidência de AF, 

na empresa Marborges Agroindústria S.A., Município de Moju, Estado do Pará, lat 158’42”S 

e long 4836’50”W. O clima é do tipo equatorial, com pluviosidade média (1994 a 2010) de 

2.890 mm, com estação mais chuvosa no primeiro semestre do ano e o solo é classificado 

como latossolo franco-arenoso distrófico. Segundo Ramalho Filho et al. (2010), este local é 

classificado como preferencial para o cultivo do dendezeiro segundo o Zondendê.  
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O estudo foi realizado em experimentos com 42 progênies de irmãos germanos de HIE 

OxG, divididas em três experimentos, cada um composto por 16 progênies, em delineamento 

blocos casualisados, com quatro repetições e 12 plantas por parcela (quatro linhas de três 

plantas). Três progênies foram utilizadas como testemunhas comuns entre os experimentos. 

Como bordadura foi utilizada uma linha em cada extremidade do experimento e uma planta 

em cada extremidade de linha, utilizando plantas das progênies de HIE OxG do experimento. 

A área avaliada, incluindo a bordadura, possui 2.496 plantas em 17,45 ha.  

A produção de cachos foi registrada em todas as plantas da parcela, com colheitas no 

ponto de maturação comercial, caracterizado pelo desprendimento de ao menos um fruto do 

cacho, em intervalos de 15 a 20 dias, de julho de 2010 (terceiro ano após o plantio) a 

dezembro de 2014 (sétimo ano após o plantio), totalizando cinco anos de avaliação. Os cachos 

maduros foram colhidos e pesados utilizando dinamômetro de 50 Kgf e registrados número de 

cachos (NC) e produção total de cachos por planta (PTC). O peso médio dos cachos (PMC) 

foi obtido pela relação PTC/NC.  

Para a análise de dados foi considerada a média geral dos experimentos ajustada para 

valores mensais e anuais de PTC, NC e PMC.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A PTC variou de 7.306 a 26.792 Kg.ha-1.ano-1. Segundo Barcelos et al. (1995) a PTC de 

cultivares de Elaeis guineensis tipo Tenera varia de 6.000 a 8.000 kg de cachos.ha-1.ano-1, no 

terceiro ano, aumentando gradativamente até o oitavo ano, quando atinge o pico de produção 

(20 a 30 toneladas de cacho.ha-1.ano-1). Segundo Viégas e Müller (2000) a PTC do dendezeiro 

é de 4.000; 10.000, 15.000 e 20.000 kg de cachos. ha-1.ano-1 no quarto, quinto, sexto e sétimo 

ano de cultivo, respectivamente. Os dados de PTC de HIE OxG foram equivalentes ou 

superiores aos relatos de dendezeiro (Tabela 1). 

A elevada produtividade do HIE OxG permite a produção de óleo em áreas de 

ocorrência do AF, permitindo sustentabilidade para a cadeia produtiva, e maior segurança aos 

agricultores. Considerando a maior produtividade da dendeicultura em relação à outras 

oleaginosas, esta cultura é considerada como potencial vetor para elevar e diversificar a 

produção de óleo no Brasil, que poderá ser utilizado para diferentes finalidades, incluindo 

produção de alimentos e biocombustíveis.  
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Tabela 1 – Características produtivas do híbrido interespecífico entre caiaué e dendezeiro do terceiro 

ao sétimo ano de cultivo. 

Característica 2010 (N3) 2011 (N4) 2012 (N5) 2013 (N6) 2014 (N7) 

NC (cachos.planta-1.ano-1) 10,1 22,2 18,8 13,2 15,7 

PMC (kg.cacho-1) 4,8 6,8 9,4 12,0 11,9 

PTC (kg.ha-1.ano-1) 7.306 21.193 24.827 22.655 26.792 

N3: terceiro ano de cultivo; N4: quarto ano de cultivo; N5: quinto ano de cultivo; N6: sexto ano de   cultivo; 

N7: sétimo ano de cultivo. 

Fonte: Autores (2015) 

 

A característica PMC teve correlação alta com a idade do plantio (Figura 1; r2 = 0,7444), 

com aumento progressivo do PMC ao longo do tempo.  O NC apresentou correlação de média 

magnitude com idade do plantio (Figura 2; r2 = 0,3226). Observa-se que houve redução no 

número de cachos ao longo do avanço na idade, conforme observado em dendezeiro 

(CORLEY & TINKER, 2007). 

 

Figura 1- Associação entre peso médio dos cachos e a idade do plantio em meses. 

 
          Fonte: autores (2015) 
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Figura 2- Associação entre número de cachos por planta e a idade do plantio em meses. 

 

Fonte: autores (2015) 
 

 A PTC é produto das variáveis PMC e NC. O estudo de associação revelou a 

existência de correlação muito fraca (r2 = 0,1231) entre a PTC e a idade do plantio (Figura 3). 

Em dendê ocorre naturalmente flutuação na produção de cachos ao longo do ano, sendo mais 

severa em situações de maior déficit hídrico (CORLEY & TINKER, 2007). 

 

Figura 3- Associação entre produção mensal de cachos e idade do plantio em meses 

 
              Fonte: autores (2015) 
 

 
4. CONCLUSÕES  

O dendezeiro é uma cultura com elevado potencial para produção sustentável de óleos 

para fins alimentícios e biocombustíveis. 
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A população de HIE OxG avaliada em área de ocorrência de AF apresenta 

características agronômicas, relacionadas à produção de cachos, equivalentes ou superiores 

aos relatados na literatura para as cultivares de dendezeiro. 

O HIE OxG é fundamental para a sustentabilidade da cultura no Brasil.  
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RESUMO 

RhizophoramangleL.é uma halófita facultativa que pode ser,tipicamente, observada em 

bosques de manguezais, apresenta adaptação a ambientes com pouco oxigênio, 

frequentemente inundados pelas marés, possui alta capacidade de tolerância à salinidade e 

caracteriza-se como árvore de casca lisa e clara que quando tem o tronco raspado exibe cor 

vermelha. Esta espécie apresenta uma importância significativa para o ecossistema onde se 

encontra e ampla importância econômica. Por meio de observações de campo, constatou-se 

que a população ribeirinha, principalmente no litoral paraense, utiliza troncos de R. mangle 

para a criação do Turu. Devido sua importância ecológica e econômica, este trabalho buscou 

realizar um levantamento sobre R. mangle no Estado do Pará.Os dados sobre a espécie foram 

extraídos da rede speciesLink e também do Herbário IAN utilizando-se o sistema BRAHMS 

(BotanicalResearchandHerbarium Management System).Todas as informações foram 

filtradas, sendo selecionadas, apenas àquelas referentes ao Estado do Pará, os dados 

encontrados foram relacionados, analisados, interpretados e descritos.De acordo com análise, 

no banco de dados do Sistema BRAHMS e speciesLink encontrou-se registros de 162 

amostras de Rhizophoramangle. Essa espécie é utilizada por animais, principalmente os 

encontrados em áreas de manguezais, sendo fundamental para o equilíbrio desse ecossistema. 

Palavras-chave:Acervo. Mangue. Malpighiales. 

Área de Interesse do Simpósio:Divulgação Científica 
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1. INTRODUÇÃO 

RhizophoraceaePers. é uma família botânica pertencente à ordem Malpighialesque 

possui 16 gêneros, cerca de 150 espécies e écaracterizada por apresentar árvores que se fixam 

em substrato terrícola de origem nativa. Possui ampla distribuição geográfica e, no Brasil, 

pode ser encontrada em todas as cinco regiões abrangendo10 espécies divididas em quatro 

gêneros: CassipoureaAubl.,ParadrypetesKuhlm., Rhizophora L. e 

SterigmapetalumKuhlm.(MARINHO; OLIVEIRA; GIULIETTI, 2014; MANSANO; 

BARROS; ASSUNÇÃO, 2015). 

Dentro do gêneroRhizophoraL., encontra-se a espécie RhizophoramangleL., conhecida 

popularmente em algumas regiões como mangue vermelho ou mangueiro (SÁ, 2008).Está 

espécie é uma halófita facultativa pode serobservada em bosques de manguezais, apresenta 

adaptação a ambientes com pouco oxigênio, sob influência de marés epossui tolerância à alta 

salinidade. Apresenta-se como árvores ou arbustos, suas folhassão coriáceas, discolores, 

lanceoladas a oblongas, inflorescência com flores bissexuadas, fruto do tipo bagae adaptações 

como raízes adventícias, que se distendem até mais de um metro acima do solo, a partir do 

tronco, passando pela água e adentrando no solo, permitindo sua estabilidade no substrato 

macio (FERREIRA, 1989; SILVA; MARTINS; CAVALHEIRO, 2010; MARINHO; 

OLIVEIRA; GIULIETTI, 2014). 

SegundoNomann&Penning (1998 apudHATORI, 2006) R. mangle apresenta uma 

importância significativa para o ecossistema onde se encontra. Os caranguejos do gênero Uca 

escavam suas galerias junto às raízes da planta para redução do risco de predação,pois elas 

conferem maior estabilidade às galerias e acabam atuando como elementos estruturais de 

sustentação.As raízes de R. mangleapresentam pequenos poros ou lenticelas, Ridd (1996apud 

HATORI, 2006) enfatiza que a presença dessas lenticelas, dentro das galerias dos 

caranguejos, permite maior entrada de água e consequentemente sua melhor circulação 

interna, impedindo o acúmulo de sal no fundo da galeria pela evaporação da água, 

favorecendo o crescimento das árvores.  

Assim como o crustáceo Ucasp, o molusco Teredosp, também pode ser encontrado em 

regiões de mangue associados à Rhizophoramangle.Os Teredinidae são moluscos bivalves 

com corpo vermiforme e conchas muito reduzidas, utilizam a madeira em sua dieta 

alimentar(FERREIRA, 1989). Os Teredinídeossão de grande importância para a 

decomposição de macrodetritos vegetais como troncos e ramos de árvores, principalmente em 

áreas de manguezais. Esses moluscos estão relacionados muitas vezes como agentes 
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decompositores de R. mangle,contribuindo na reciclagem da matéria orgânica vegetal que é 

de grande valor para as cadeias alimentares (FERREIRA, 1989; LOPES; NARCHI, 1997) 

Além de possuir grande importância ecológica,R. mangleapresenta ampla importância 

econômica. Ferreira (1989) e Matos et al. (2012) descrevem que a madeira dessa espécie é 

comumente usada para produção de combustível, construção de casas, remos, cercas e 

embarcações,a casca, folha e raiz são usadas como fonte de constituintes antibacterianos, e as 

substâncias fenólicas servem para produção de corantes (FERREIRA et al., 2011). Também 

são descritas algumas propriedades farmacológicas como atividades anti-inflamatória, 

antioxidante, cicatrizante, contra úlcera e hipoglicêmica (ALARCON-AGUILARA et al., 

1998; PERERA et al., 2001; BERENGUER et al., 2002; FERNANDEZ et al., 2002; 

MARRERO et al., 2006). 

Por meio de observações de campo, constatou-se que a população ribeirinha, 

principalmente no litoral paraense, utiliza troncos de R. mangle para a criação do Turu 

(Teredo sp.)(Figura 1).Esse molusco é utilizado como alimento e para fins medicinais, pois é 

considerado como fortificante para doentes, com isso o seu cultivo acaba sendo incentivado e 

se tornando uma das fontes de renda das comunidades ribeirinhas (FERREIRA, 1989; 

BARBOZA; BARBOZA; PEZZUTI,2014). Devido a sua ampla utilização, importância e 

escassez de informações o objetivo desta pesquisa foi realizar um levantamento utilizando 

dados de herbários sobre Rhizophoramangle no Estado do Pará-Brasil. 

Figura 1 – Rhizophoramangleinfestada de Teredo sp. 

Fonte: Autor 
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2. METODOLOGIA 

Para a realização deste trabalho, primeiramente, efetuou-se um levantamento e 

organização das informações sobre a espécie, no banco de dados do Herbário IAN. Onde, por 

meio do sistema BRAHMS (BotanicalResearchandHerbarium Management System), os 

dados presentes nas exsicatas, são organizados em campos no formato RDE (entrada rápida 

de dados), podendo esses campos serem ou não preenchidos, em razão da disponibilidade de 

informações nos materiais ou estes já se encontrarem inseridos no sistema.Os dados das 

exsicatas foram verificados e comparados as informações encontradas no Brahms. Para a 

correção e confirmação dos nomes das espécies, utilizou-se sites específicos como MOBOT e 

Lista de Espécies da Flora do Brasil e consultou-se o site do IBGE para a confirmação ou 

correção do nome das localidades. 

No sistema, não haviam imagens referentes aos exemplares presentes no herbário, 

houve a necessidade de se fotografar todas as exsicatas de R. mangle. Logo, utilizou-se 

câmera semi-profissional Nikon, modelo Coolpix p520 18 Megapixels, regulada 

parafotografar na função macro (melhor foco), com focagemautomática, sem flash para as 

etiquetas e com flash para as exsicatas.  

Posteriormente, as fotos foram renomeadas e salvas com o número de registro 

darespectiva exsicata seguindo o padrão adotado pelo herbário (ex. IAN_133104) e para as 

fotos das etiquetaspertencentes às exsicatas acrescentou-se aletrae após o registro (ex. 

IAN_133104_e).Em seguida, os registros dasespécies presentes no banco de dadosforam 

interligados com as imagenscorrespondentes para formar o acervodigitalde maneira que, 

quando a informação é solicitada, a imagem também pode ser observada (Figura 2). 

Além do sistema Brahms do Herbário IAN, os dados sobre a espécie também foram 

extraídos da rede speciesLink (Figura 3), por meio do site <http://splink.cria.org.br/>. Este 

sistema, busca integrar informações primária sobre biodiversidade que se encontram em 

museus, herbários e coleções microbiológicas, tornando-as disponíveis, de forma livre e 

aberta na Internet. Todas as informações encontradas foram filtradas, sendo selecionadas, 

apenas aquelas referentes ao Estado do Pará, os dados foram relacionados, analisados, 

interpretados e descritos. 
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Figura 2 – Imagem de exsicata interligada com seus dados. 

Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015. 

Figura 3 – Site speciesLink. 

Fonte: speciesLink 2015. 

3. RESULTADOS  

De acordo com análise encontrou-se registros de 162 amostras de Rhizophoramangle,destas 

amostras, 145 estão presentes no speciesLink e 17 no Herbário IAN. Os dados estão 

distribuídos entre 18 Herbários, dos quais destacam-se com cerca de 77,61%o Herbário do 

Instituto de Estudos Costeiros da Universidade Federal do Pará (HBRA), logo após o 
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Herbário da Embrapa Amazônia Oriental (IAN) com cerca de 12,69%, seguido do Herbário 

do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) com 5,22% e o Herbário do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ_RB) com 4,48% dos dados desta pesquisa (Tabela 1).  

As localidades encontradas nos bancos de dados foram Bragança com 38 exemplares, seguida 

de Curuçá com 34, Vigia (32), Belém (11), Marapanim (08), Salinópolis (05), Maracanã (04), 

Primavera (03), sendo São João de Pirabas, Tracuateua e Viseu com 02 exemplares cada, e 

Ananindeua, Augusto Corrêa, Colares, Jacareacanga, Marituba, Quatipuru e São Caetano de 

Odivelas, cada município com apenas 01 exemplar, o trabalho revelou ainda 09 amostraspara 

a Ilha-de-Marajó, não havendo informações em quais locais a planta foi coletada (Mapa 1).  

Dentre essas localidades, cerca de 78,74% das coletas foram realizadas no litoral paraense, 

onde há predominância de manguezais que écaracterizado pela forte presença de R. 

mangle(FERREIRA, 1989; SILVA; MARTINS; CAVALHEIRO, 2010). Entretanto, também 

se observa a ocorrência desta espécie no município de Jacareacanga, distante do litoral e 

caracterizado pelo bioma Amazônia, o que demonstra a ampla distribuição de R. 

mangle(IBGE, 2015). Os coletores que mais contribuíram foram Ribeiro, D.O. (59 amostras), 

Mehlig, U. (11), Andrade-Lima, Araújo, A.P.P. de, Davidse, G., Guedes, T.N., Pires, J.M. e 

Prance, G.T.(03 amostras) (Gráfico 1).  

Tabela 1 - Lista dos bancos de dados com amostras de R. mangle do Estado do Pará, 2015. 

Herbários Número de amostras 

HBRA (IECOS) 73 

UFPA (OBIS_BR) 31 

IAN (BRAHMS) 17 

INPA (INPA) 7 

HJBRJ (RB) 6 

ZMT (OBIS_BR) 5 

IPA (IPA) 3 

BCTW (IPT) 3 

MFS (UEPA) 3 

ZMT/UABCS (OBIS_BR) 3 

MADAM (OBIS_BR) 2 

MOBOT (MOBOT_BR) 2 

UEC (UNICAMP) 2 

HAMAB (IEPA) 1 

THETIS - IBN (OBIS_BR) 1 

UFPE (OBIS_BR) 1 

UPCB (UFPR) 1 

SPFW (USP) 1 

Fonte: speciesLink e sistema Brahms (IAN), 2015 
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Mapa 1 – Localidades do Estado do Pará 
 

 

Fonte: Google May Maps, 2015. 

Gráfico 1 – Coletores com maiores contribuições de amostras. 

Fonte: speciesLink e sistema BRAHMS (IAN), 2015. 
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4. CONCLUSÃO 

Rhizophoramangleapresenta-se como uma espécie vegetal com grande importância 

ambiental e econômica. É utilizada por animais, principalmente os encontrados em áreas de 

manguezais e estuários como o caranguejo uçá (Uca sp.) e o turu (Teredo sp.), sendo 

fundamental para o equilíbrio desse ecossistema. É também utilizada para construção civil, 

artesanato, fabricação de combustível e fármacos. Recentemente, observou-se a utilização 

desta espécie no litoral paraense, para o cultivo de Teredinídeos, o que contribui com a renda 

familiar dos ribeirinhos dessa região que realizam esse trabalho.  

Alguns dados sobre essa espécie podem ser encontrados em sites como do Herbário 

IAN e speciesLink, ambos disponibilizaminformações e imagens das exsicatas, sendo o 

segundo um sistema formado por diversos herbários brasileiros.Os Herbários localizados no 

Estado do Pará como HBRA e IAN, são os que mais apresentam exemplares dessa espécie 

com 77,61% e 12,69%, respectivamente. 

No Pará, R. mangle encontra-se disposta, principalmente, no litoral paraense, sendo 

Curuçá (34) eVigia (32) as regiões com maiores números de coletas, ambas sofrem influência 

de estuário e apresentam manguezais, que se caracterizam pela marcante presença desta 

espécie. Contrastando com essa disposição, Belém, Ananindeua, Marituba e Jacareacanga, 

não possuem mangue, entretanto apresentam mata de várzea e regiões entremarés, locais onde 

também pode-se encontrar exemplares de R. mangle, demonstrando a ampla distribuição e 

adaptação desta espécie aos diferentes ambientes. 
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RESUMO 

Um herbário é caracterizado como sendo uma coleção de plantas desidratadas, ou de parte 

destas, técnica e cientificamente preparadas, conservadas em instituições, e servem como um 

arquivo para a identificação de espécies vegetais. Assim, a informatização de dados de 

herbário é de significativa importância em razão da disponibilidade de dados e contribuição 

para as pesquisas cientificas. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é realizar o 

levantamento e informatização de Rhizophoraceae no Herbário IAN da Embrapa Amazônia 

Oriental. A pesquisa foi realizada utilizando-se o banco de dados do Herbário IAN que está no 

sistema BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System). Os dados de 

Rhizophoraceae foram verificados e corrigidos, quando necessário, de acordo com as 

informações presentes nas exsicatas. Foram realizadas verificações dos nomes científicos e 

municípios das espécies utilizando como referência a lista de espécies da flora do Brasil, 

MOBOT e IBGE. Dados de exsicatas que não estavam no banco, foram digitados e todo 

material foi fotografado e organizado. Foram encontrados 134 exemplares pertencentes à 

Rhizophoraceae, que estão distribuídos em cinco gêneros: Anopysxis, Bruguiera, 

Cassipourea, Rhizophora e Sterigmapetalum. Destes gêneros, os que mais se destacam são 

Cassipourea com 87 exsicatas e Rhizophora com 39 exsicatas. Dentre as espécies presentes 

no herbário, Cassipourea guianensis e Rhizophora mangle são as mais bem representadas, 

com 52 e 29 exemplares respectivamente. Os coletores Fróes, Pires, Black e Oliveira, foram 

os que mais contribuíram com 16, 14, 11 e 10 exemplares, respectivamente. Entre os Estados 

que mais possuem amostras estão o Pará (74 exsicatas), Amapá (15), Amazonas (10) e 

Maranhão (cinco exsicatas). Por fim, 100% de Rhizophoraceae foram informatizadas. Este 

trabalho deverá subsidiar diversos estudos, como por exemplo, a verificação de ocorrência de 

espécies, fitogeografia e taxonomia. O trabalho terá continuidade com a disponibilização de 

dados no site do Herbário IAN. 

 

Palavras-chave: Acervo, Banco de Dados, Coleção de Plantas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um herbário é caracterizado como sendo uma coleção de plantas desidratadas, ou de 

parte destas, técnica e cientificamente preparadas, conservadas em instituições, e servem 

como um arquivo para a identificação de espécies vegetais. Tendo importância para a pesquisa 

na taxonomia e florística, esses acervos são utilizados para estudos comparativos, históricos e 

documentários da Flora de uma região (BARBIERIL et al., 2007; MANIA; ASSIS, 2008). 

Os exemplares depositados nos herbários ou exsicatas são representados pela planta 

inteira ou por frações da mesma, estas são prensadas, desidratadas e fixadas em papel-

cartolina. Possuem uma etiqueta contendo alguns dados sobre o vegetal como nome 

científico, características morfológicas, descrição do local onde a planta foi coletada, nome do 

coletor, data da coleta, dentre outros. As amostras são acondicionadas em salas climatizadas e 

se livres do ataque de fungos e insetos, podem permanecer conservadas por tempo 

indeterminado (BRIDSON;  FORMAN, 1992 apud VARGAS et al., 2007; MANIA; ASSIS, 

2008). 

As coleções botânicas guardam uma grande quantidade de informações e dados sobre 

a biodiversidade vegetal, são de grande importância para qualquer pesquisa relacionada a 

sistemática, além de trabalhos evolvendo estrutura, diversidade, classificação e distribuição 

dos organismos vegetais (PEIXOTO, 2005). Os herbários, além de serem indispensáveis para 

estas pesquisas botânicas, dão suporte para a elaboração de projetos envolvendo recuperação 

de cobertura vegetal e áreas degradadas, melhoramento vegetal, melhoramento genético para 

resistência a pragas, proteção de espécies ameaçadas, estabelecimento de políticas públicas, 

legislação ambiental, extração de produtos farmacêuticos, entre outros (MAGALHÃES et al., 

2001, apud MANIA; ASSIS, 2008). 

Nesse contexto, os herbários apresentam um papel de destaque, pois de acordo com 

Peixoto (2005), eles guardam os passos da ciência botânica, são depositários de parte dos 

testemunhos dessa riqueza, produzem um histórico dos pesquisadores que a ela se dedicaram, 

demonstram um retrato de potencialidades etnobotânicas e um quadro de modificações 

ambientais devido a ações antrópicas ao longo dos anos, e ainda, desempenham um 

inquestionável, único e crítico esforço global para a diminuição da perda da biodiversidade 

vegetal (SOUZA et al., 2013). 

O Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental, criado em 1945 pelos botânicos João 

Murça Pires e William Archer, é composto por mais de 191 mil exsicatas e milhares dedados 

referentes a biodiversidade vegetal, sendo o seu maior acervo constituído pela flora 
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amazônica. O IAN tem por objetivo contribuir com o manejo e conservação da flora 

amazônica, subsidiar pesquisas em diversas áreas do conhecimento e promover o 

conhecimento e torná-lo acessível a comunidade científica e em geral (SOUZA et al, 2013). 

De acordo com Canhos e Canhos (2001, apud MANIA; ASSIS, 2008) para que esse 

conhecimento chegue de forma rápida, apropriada, segura, confiável, na melhor relação 

custo/benefício, tanto à comunidade científica quanto para a sociedade em geral, é necessário 

que haja a criação de sistemas automatizados que armazenem e gerenciem dados contendo 

informações sobre biodiversidade. 

Devido à necessidade de disponibilizar informações de acervos de modo ágil e seguro, 

levando em conta a questão custo/benefício, vários herbários, com o avanço da tecnologia, 

passaram a informatizar seus acervos. A informatização permite agilizar a busca de dados para 

pesquisas em botânica, sistemática, taxonomia e diversas áreas afins, gera rápido acesso às 

informações sobre o acervo e coleções específicas para pesquisas em diversas áreas, 

permitindo a um público mais diversificado, o acesso instantâneo a esses dados (BARBIERIL 

et al., 2007; MANIA; ASSIS, 2008; VARGAS et al., 2007). O uso de novas tecnologias como 

a informatização das coleções dos herbários, minimiza situações como o empréstimo de 

exsicatas via correio e redução no manuseio dos exemplares, essas circunstâncias podem 

ocasionar danos ao material que pode sofrer problemas durante o transporte ou manuseio 

incorreto (VARGAS et al., 2007). 

O IAN, assim como muitos herbários brasileiros, faz uso de um sistema informatizado 

para manipulação eletrônica dos dados das coleções científicas de plantas, o BRAHMS 

(BotanicalResearch and Herbarium Management System),o qual pode ser acessado via 

internet no endereço http://brahms.cpatu.embrapa.br/. Este sistema foi desenvolvido pela 

Universidade de Oxford, ocupa menos que 40 MB de memória e é compatível com todas as 

versões do Windows. No IAN, se encontra na versão 4.0, onde os dados são salvos em 

formato de arquivo RDE (Entrada Rápida de Dados), pois oferece agilidade e a possibilidade 

de ter os dados verificados no momento da importação, por meio de testes de validação, esse 

arquivo contempla todas as informações disponíveis nos exemplares bem como imagens das 

exsicatas e suas respectivas etiquetas. O programa BRAHMS possibilita a organização do 

acervo do herbário e suas informações, promove melhorias no gerenciamento, intercâmbio, 

conservação, atualização da identificação e busca de informações (SOUZA et al., 2013). 

No IAN, podem ser encontrados exemplares pertencentes à família Rhizophoraceae. 

Essa família caracteriza-se por apresentar árvores que se fixam em substrato terrícola de 

http://brahms.cpatu.embrapa.br/
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origem nativa, possui ampla distribuição geográfica e, no Brasil, pode ser encontrada em 

todas as cinco regiões abrangendo quatro gêneros: Cassipourea Aubl., Paradrypetes Kuhlm., 

Rhizophora L. e Sterigmapetalum Kuhlm. (MANSANO et al., 2015). Como parte do trabalho 

de informatização do Herbário IAN, da Embrapa Amazônia Oriental, este trabalho teve como 

objetivo levantar e organizar dados referentes à família Rhizophoraceae, realizar a 

informatização desses dados e torná-los disponíveis para a comunidade científica e a 

sociedade em geral. 

 

2. METODOLOGIA 

Para a realização desse trabalho foi extraídos dados do banco de dados do herbário 

IAN, e criado um arquivo RDE (Entrada Rápida de Dados) (Figura 1) com o auxílio do 

software BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System). 

 

Figura 1: Arquivo RDE de Rhizophoraceae. 

 
Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN, 2015. 

 

A partir do arquivo RDE, verificou-se e corrigiu-se, quando necessário, os dados 

existentes confrontando as informações contidas nas etiquetas de cada exsicata com as 

existentes no arquivo RDE analisado. Caso algum dado não fosse encontrado, este era 

digitado no arquivo RDE para posteriormente compor o Banco de dados. Para a correção e 

confirmação dos nomes das espécies, utilizou-se sites específicos como MOBOT e Lista de 

Espécies da Flora do Brasil e consultou-se o site do IBGE para a confirmação ou correção do 

nome dos municípios. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

384 

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

ISSN 2316-7637 

 

Para as imagens que precisavam de uma melhor qualidade, utilizou-se o editor de 

imagens Adobe Photoshop CS6 e para a captura de novas imagens, fez-se uso de câmera 

semiprofissional Nikon modelo Coolpix p520 18 Megapixels, com regulagem para fotografar 

na função macro (melhor foco), com focagem automática, sem flash para as etiquetas e com 

flash para as exsicatas. As imagens obtidas foram transferidas para o computador e as 

melhores foram selecionadas e editadas utilizando o programa Adobe Photoshop CS6 (64 Bit) 

(Figura 2), cujas exsicatas eram renomeadas e salvas com o número de tombo do herbário (ex. 

IAN_178567)e  suas respectivas etiquetas (ex. IAN_178567_e) acrescentando-se a letra e 

após o registro para indicar a etiqueta. 

 

Figura 2: Exsicata de Cassipourea guianensis. 

 
Fonte: Herbário IAN, 2015 

 

Posteriormente, os dados, através de seus registros (tombo), foram interligados às suas 

correspondentes imagens para formar o acervo digital, de maneira que quando a informação é 

solicitada, a imagem também pode ser observada (Figura 3). 
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Figura 3: Imagem de exsicata interligada com seus dados, no Herbário IAN, 2015. 

 

Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN, 2015. 

 

 

3. RESULTADOS 

No Herbário IAN, foram encontrados 134 exemplares da família Rhizophoraceae, que 

estão distribuídos em 5 gêneros: Anopysxis, Bruguiera, Cassipourea, Rhizophora e 

Sterigmapetalum (Tabela 1). 

Tabela 1: Lista dos gêneros da família Rhizophoraceae no Herbário IAN, 2015. 

Gênero Número de exemplares 

Anopyxis Pierre ex Engler 1 

Bruguiera Lam. 1 

Cassipourea Aubl. 87 

Rhizophora L. 39 

Sterigmapetalum Kuhlm. 6 

Total 134 

Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN. 

 

Destes gêneros, os que mais se destacam são Cassipourea com 87 exsicatas e 

Rhizophora com 39 exsicatas. Dentre as espécies presentes no herbário, Cassipourea 

guianensis e Rhizophora mangle são as mais bem representadas, com 52 e 29 exemplares 

respectivamente (Tabela 2). 
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Tabela 2: Lista das espécies da família Rhizophoracea no Herbário IAN, 2015.. 

Espécies Número de exemplares 

Anopyxis ealaensis (De Wild.) Sprague 1 

Bruguieira sexangula (Lour.) 1 

Cassipourea congoensis R.Br. 1 

Cassipourea guianensis Aubl. 52 

Cassipourea killipii Cuatrec. 1 

Cassipourea lasiocalyx Alston 1 

Cassipourea peruviana Alston 2 

Rhizophora harrisonii Leechm. 3 

Rhizophora mangle L. 29 

Rhizophora racemosa G. Mey 4 

Sterigmapetalum obovtum Kuhlm. 6 

Total 101 

Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN. 

Os coletores Fróes, Pires, Black e Oliveira, foram os que mais contribuíram com 16, 

14, 11 e 10 exemplares, respectivamente (Figura 4).  

Figura 4: Número de amostras por coletores, pertencentes a família Rhizophoraceae no Herbário 

IAN, 2015. 

 
Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN, 2015. 

 

 

O Brasil, ganha destaque entre os países com maiores números de coletas, 

apresentando 83% dos exemplares de Rhizophoraceae (Figura 5). Entre os Estados que mais 

possuem amostras estão o Pará (74 exsicatas), Amapá (15), Amazonas (10) e Maranhão (5 

exsicatas) (Figura 6). 
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Figura 5: Percentual de amostras pertencentes à família Rhizophoraceae, por país, no Herbário IAN, 

2015. 

 
Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN, 2015. 

 

 
Figura 6: Número de amostras da família Rhizophoraceae, por Estado, no Herbário IAN, 2015. 

 
Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN, 2015. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho contribuiu com parte do processo de informatização do Herbário 

IAN com posterior divulgação  de dados on line da família Rhizophoracea no site do herbário. 

A informatização permite agilizar a busca de dados para pesquisas em diversas áreas 

que utilizam as plantas como objeto de estudo, gerando rápido acesso às informações sobre o 

acervo e coleções específicas. 

Diante disso, torna-se claro a necessidade de dar continuidade ao processo de 

informatização do Herbário IAN, onde será disponibilizado on-line informações sobre a flora 

de diversas regiões para estudos e trabalhos científicos. 
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RESUMO  

 

O objetivo desse estudo foi determinar o perfil socioeducacional de moradores de 

comunidades rurais do município de Marapanim-PA. Entre 214 unidades familiares que 

compõem as comunidades de Guarajubal, Porto Alegre e Cipoteua delimitou-se, por meio de 

procedimentos estatísticos, o n = 139 famílias a serem investigadas pela aplicação de 

questionários estruturados, amostra posteriormente estratificada entre os objetos de estudo. 

Para conhecer a infraestrutura escolar entrevistou-se um representante da escola de cada um 

desses povoados. Os resultados demonstraram que predominantemente as pessoas adultas das 

três comunidades possuem baixo grau de instrução, podendo ser em outrora por causa da 

ausência de transporte escolar. As crianças e adolescentes estão frequentando a escola devido 

a implantação de unidades de ensino na região, disponibilidade de ônibus escolares, incentivo 

dos pais e devido o recurso financeiro do Programa Bolsa Família. A infraestrutura das 

escolas ainda não é boa nessas comunidades, mas melhorou significativamente devido às 

reformas e reconstrução destas em Porto Alegre e Cipoteua. Já a escola de Guarajubal 

encontra-se em condições precárias frente ao descaso do poder público quanto à conclusão da 

obra do novo espaço educativo dessa localidade. Diante disso, reforça-se a necessidade de 

políticas públicas e ações dos governantes para um processo educativo de maior qualidade no 

meio rural. 

 

Palavras-chave: Povos amazônicos. Educação rural. Escolas rurais.  

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os povos rurícolas têm reivindicado uma educação própria, ou seja, que esteja 

relacionada à cultura e aos modos de organização da vida dessas populações (ROTTA; 

ONOFRE, 2010). No território nacional, a Lei de Diretrizes e Bases, nº 9.394/96, fundamenta 

a oferta de educação básica para a população da zona rural, com sistemas de ensino adaptados 

às peculiaridades rurais e regionais no que se refere aos conteúdos curriculares, organização 

escolar própria e adequação à natureza do trabalho do campo. 

 Na Amazônia o perfil educacional de comunidades rurais é caracterizado por 

mínimas condições de educação formal (ALVES; PONTES; GUTJAHR, 2015). A exemplo 

disso, o baixo nível de instrução foi verificado nos estudos de Guimarães et al. (2009) em 18 

comunidades rurícolas da Bacia Hidrográfica do Rio Caeté-PA, de Gomes et al. (2009) na 

Vila dos Pescadores, em Bragança-PA e de Ferraz (2010) em uma comunidade ribeirinha 

amazonense.  

 No estado do Pará a baixa escolaridade das populações da zona rural pode ser 

decorrente de vários problemas enfrentados pelos estudantes locais (RAIOL; ROSA, 2013). 

Em geral, essas dificuldades podem estar relacionadas ao ambiente familiar, comunitário e a 

disponibilidade e qualidade da infraestrutura escolar e atuação docente (BARROS et al. 2001; 

RIOS-NETO; CÉSAR; RIANI, 2002; RIANI; RIOS-NETO, 2008). Nesse contexto, o 

objetivo desse estudo foi determinar o perfil socioeducacional de moradores da zona rural do 

município de Marapanim-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 A área de estudo desse estudo foi o município de Marapanim (0° 43’52’’ S e 47° 

41’54’’ W), da Mesorregião do Nordeste Paraense e Zona Fisiográfica da Microrregião do 

Salgado, com área de ocupação territorial de 795, 987 km2 e população de 26.605 pessoas 

distribuídas nas zonas urbana e rural (IBGE, 2015). As coletas de dados foram realizadas em 

três comunidades rurais do referido município, a saber: Guarajubal (S 00º 43. 948’ W 047º 42. 

779’), Porto Alegre (S 00º 39.510’ W 047º 39.864’) e Cipoteua (S 00º 54.278’ W 047º 

43.749’), localizadas a 3 km, 8 km e 50 km da sede administrativa municipal, 

respectivamente.  

 O número de famílias levantadas correspondeu a 93 unidades familiares em 

Guarajubal; 70 em Porto Alegre e 51 em Cipoteua, totalizando 214 famílias. Sabendo-se 
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disso, o tamanho da amostra, no, foi calculado pela Eq. (1), onde 2

oE correspondeu ao erro 

amostral tolerável (BARBETTA, 2008), o qual nesse caso foi de 5% para obter o 

400on unidades familiares, enquanto que o tamanho da amostra corrigido, n, foi obtido por 

meio da Eq. (2). 

.
1

2

o

o
E

n  (1)                                         .
 

o

o

nN

nN
n


 (2) 

 Assim, obteve-se n = 139 unidades familiares a serem investigadas. Posteriormente, 

utilizou-se a amostragem estratificada (BARBETTA, 2008) para designar que na comunidade 

de Guarajubal o número de unidades familiares a serem estudadas seria de 60 em Guarajubal, 

46 em Porto Alegre e 33 em Cipoteua. 

 O procedimento de coleta de dados foi a aplicação de questionários estruturados a 

um dos representantes de cada unidade familiar, de forma aleatória, e também entrevista a um 

representante da escola de cada comunidade. Ambos os procedimentos ocorreram durante o 

período de novembro de 2014 a fevereiro de 2015.  

 Esses questionários visaram determinar o grau de instrução de todos os membros das 

unidades familiares selecionadas nas três comunidades, sendo que em Guarajubal foram 236 

pessoas, em Porto Alegre, 200 e em Cipoteua, 120 indivíduos. Buscou-se verificar a principal 

dificuldade, se houvesse, para ingressar e permanecer nas escolas regulares de ensino – esta 

última questão foi direcionada apenas aos representantes familiares entrevistados. As 

entrevistas realizadas nas escolas objetivaram conhecer a infraestrutura local, os recursos 

humanos e funcionamento desses espaços. 

 Os dados dos questionários foram tratados por meio de estatística descritiva para a 

determinação de frequências e elaboração de gráficos e tabelas com auxílio do software 

Microsoft Excel 2010. As informações coletadas nas escolas foram analisadas 

qualitativamente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

 Em relação à escolaridade dos indivíduos que formam as famílias pesquisadas, 

verificou-se que a maioria possui o ensino fundamental incompleto em Guarajubal (66,0%) 

(Gráfico 1), Porto Alegre (70,0%) (Gráfico 2) e em Cipoteua (73,0%) (Gráfico 3). Em Porto 

Alegre, somente os professores entrevistados (2,0%) possuíam o ensino superior completo e 

incompleto, devido ao Plano Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação 
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(MEC), por meio da Plataforma Paulo Freire (PARFOR) que atende os docentes leigos de 

séries iniciais das escolas, a fim de garantir a graduação a esses profissionais. Neste contexto, 

destaca-se a importância da formação inicial e continuada dos professores atuantes e da 

experiência vivida para a construção docente (CAMPOS, 2008). Para tanto, o Governo 

Federal vem criando e implementando projetos de formação à docência, como o PARFOR 

que oferece gratuitamente cursos de graduação aos docentes pouco qualificados que atuam 

nos estabelecimentos públicos de ensino (CARVALHO; SILVA; SILVEIRA-NETO, 2010; 

PIOVESAN; FREU, 2014), tanto na zona urbana quanto na rural. 

Gráfico 1 - Grau de instrução das famílias estudadas na comunidade de Guarajubal. 

 
  Fonte: Autores (2015). 

Gráfico 2 - Grau de instrução das famílias estudadas na comunidade de Porto Alegre. 

 
  Fonte: Autores (2015). 
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Gráfico 3 - Grau de instrução das famílias estudadas na comunidade de Cipoteua. 

 
  Fonte: Autores (2015). 

 Ao especificar o número de desistentes do ensino básico, esse foi mais expressivo na 

comunidade de Guarajubal (53,0%), sendo menor em Porto Alegre (46,5%) (Tabela 1). Da 

mesma forma, foi notória a menor proporção daqueles que concluíram o ciclo básico da 

educação nas três comunidades estudadas. Verificou-se também a mínima presença de 

analfabetos – aqui considerados os que nunca frequentaram a escola, tampouco sabem ler e 

escrever. Quanto à categoria “ainda não estuda”, esta equivale às crianças que ainda não 

iniciaram a trajetória escolar em razão da mínima idade para iniciar a alfabetização infantil. 

 
Tabela 1 - Situação dos indivíduos quanto à educação formal nas comunidades alvo da pesquisa. 

Situação dos indivíduos quanto à 

educação formal 

Guarajubal Porto Alegre Cipoteua 

(%) (%) (%) 

Desistente 53,0 46,5 48,4 

Estudante 23,3 33,5 33,3 

Concluinte 14,0 11,5 10,0 

Ainda não estuda 9,3 8,0 5,8 

Nunca estudou 0,4 0,5 2,5 

Total 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Autores (2015). 

 

 Desde a universalização do ensino fundamental obrigatório nas periferias urbanas e 

nas zonas rurais do território brasileiro, na década de 1990, políticas adotadas na área de 

educação procuraram criar melhores condições de ensino nas redes públicas (CAMPOS, 
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2008). Conforme a experiência nas três comunidades estudadas destacam-se iniciativas, 

como: a implantação de instituições escolares do primeiro ciclo do fundamental nos povoados 

rurais e a inserção dos meios de transporte coletivo para o deslocamento dos estudantes para 

as escolas do ensino fundamental II e médio na sede municipal ou em comunidades próximas.  

 Particularmente, a inserção de ônibus escolares no meio rural contribuiu com o 

processo educacional dos moradores locais, haja vista que a proporção de estudantes cursando 

o ensino básico em escolas regulares foi bastante expressiva nas três comunidades estudadas, 

conforme a tabela 1. Sobre essa melhoria, um entrevistado de Guarajubal declarou: “(...) hoje 

em dia só não estuda quem não quer, o ônibus passa aqui na frente de casa”.  

 Nesse contexto, observou-se nessas comunidades que o estudo formal é o principal 

incentivo dado pelos pais aos seus filhos, a fim de oportunizar o acesso a uma profissão 

remunerada e em melhores condições de trabalho, o qual excede a atividade agroextrativista. 

Além disso, a transferência de renda por meio do Programa Bolsa Família do Governo 

Federal vem contribuindo com a manutenção dos estudantes rurais nas escolas. Em geral, 

considera-se que os pais dedicam recursos à educação formal dos filhos, principalmente pelo 

prazer de vê-los mais escolarizados (BARROS et al., 2001). 

 Quanto às dificuldades que inibiram ou limitaram o acesso regular às escolas, 

destaca-se a ausência de transporte escolar, que em tempos pretéritos teve importância 

significativa para 35,0% moradores de Guarajubal, 19,6% de Porto Alegre e 57,5% de 

Cipoteua (Tabela 2), visto que isso ocasionava o deslocamento a pé dos estudantes ou até por 

canoa, no caso da primeira comunidade, para a unidade escolar externa ao local de residência. 

Outros problemas corresponderam à gravidez precoce que geralmente resultou em união 

instável do casal, dessa forma, muitos indivíduos optam pelo trabalho em detrimento à 

vontade de estudar (PEDROSA; LIRA; MAIA, 2013). O trabalho infantil para ajudar os pais 

nos trabalhos agroextrativistas dificultava a compatibilidade de horário entre o trabalho e o 

estudo, além de alguns pais não terem condições financeiras de manter os filhos na escola, 

assim como outros problemas familiares e até mesmo à falta de interesse pessoal em continuar 

os estudos. 
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Tabela 2 - Dificuldades que inviabilizaram o estudo dos moradores pesquisados nas comunidades alvo 

da pesquisa. 

Dificuldades para ingressar e/ou 

permanecer nas escolas 

Guarajubal Porto Alegre Cipoteua 

% % % 

Falta de transporte público 35,0 19,6 57,5 

Constituição de família 16,7 21,7 6,1 

Trabalho na roça e/ou pesca 16,7 0 18,1 

Falta de condição financeira dos pais 6,6 8,7 6,1 

Problemas familiares 0 13,0 0 

Não houve problemas 25,0 37,0 12,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

       Fonte: Autores (2015). 

 

 Conforme os estudos de Azevedo (2006) e Rotta e Onofre (2010) o desempenho 

escolar do estudante é comprometido por diferentes fatores, tais como: o seu deslocamento do 

meio rural para a unidade escolar na cidade, geralmente, em vias precárias de acesso, a 

desmotivação, cansaço e expectativa negativa do discente se comparados aos estudantes 

urbanos. Nesse sentido, devem-se considerar também as variáveis da família, como: a baixa 

renda e a numerosa composição familiar, cujas condições financeiras impedem a manutenção 

de um membro na escola e a ausência de instituições de ensino nas próprias comunidades 

(SPOZATI, 2000).  

 Em relação aos aspectos escolares, em Guarajubal, a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Raimunda Lourdes Coelho Braga foi inaugurada no ano de 1994, porém um 

novo prédio foi planejado e teve iniciada a construção para suprir as necessidades vigentes. 

No entanto, a obra não foi concluída em dois mandatos de prefeitos e está suspensa neste ano 

de 2015. A escola antiga tem uma sala de aula que também funciona como secretaria e há dois 

banheiros. Os recursos humanos compreendem: quatro professores, um coordenador escolar, 

um agente administrativo e dois serventes, com corpo discente composto por 60 alunos, 

distribuídos entre os turnos matutino e vespertino em turmas regulares e multisseriadas (3º e 

4º anos). 

 Quanto a comunidade de Porto Alegre, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Bárbara Neves Cruz foi fundada em 1997, sendo reformada recentemente. Essa 

instituição é composta por duas salas de aula, uma secretaria, uma copa, um depósito e dois 

banheiros. Nela trabalham cinco professores, um coordenador escolar e um pedagógico, um 

agente administrativo, três serventes e um agente de portaria. O total de alunos corresponde a 
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56, distribuídos entre os turnos matutino, intermediário e vespertino em turmas regulares e 

multisseriadas (4º e 5º anos).  

 Em Cipoteua, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Almerinda Alves foi 

inaugurada no ano de 1972. No entanto, outro prédio escolar foi construído e inaugurado em 

2015, com infraestrutura melhorada: uma sala de aula, uma secretaria, uma copa e dois 

banheiros. Nessa escola atuam três professores, sendo que um deles também é o coordenador 

escolar e duas serventes. A escola atende 32 alunos nos turnos matutino, intermediário e 

vespertino em turmas multisseriadas, exceto a da 5º ano. 

 Destaca-se que a infraestrutura das escolas de Porto Alegre e Cipoteua apresentam 

melhores condições, visto que estas foram respectivamente reformadas e reconstruídas 

recentemente. Em Guarajubal, percebeu-se com maior intensidade, o descaso com a educação 

das crianças nessa comunidade, uma vez que a construção da nova escola não foi finalizada, e 

os alunos estudam num espaço precário de recursos e de bem-estar. 

 O estudo evidenciou que a infraestrutura educacional é uma característica que varia 

entre comunidades, porém, se mantém constante entre os membros de uma mesma 

comunidade (BARROS et al., 2001). Quanto aos problemas comuns encontrados na educação 

básica, percebe-se que estão sempre associados à precariedade da infraestrutura escolar, a 

formação docente deficiente e as dificuldades no processo de aprendizagem (CAMPOS, 

2008). Este cenário é observado desde a implantação da escola no território rural brasileiro 

que, além de advir de forma tardia, não se consolidou com o suporte necessário do poder 

público, contribuindo até nos dias atuais para a manutenção das fragilidades educacionais e a 

carência de serviços básicos para a população rurícola (SANTOS; MARÇAL; CORREIA, 

2014).  

 

4. CONCLUSÕES  

 

 O baixo grau de instrução é predominante entre os moradores das comunidades de 

Guarajubal, Porto Alegre e Cipoteua, caracterizado principalmente pela ocorrência de 

desistentes do ensino básico, sobretudo, do fundamental, uma vez que os moradores mais 

antigos dessas comunidades consideraram que a ausência de transporte escolar, em tempos 

pretéritos, desmotivava a entrada e a permanência dos alunos em escolas regulares em outros 

locais. A proporção de discentes cursando o ensino básico está relacionada à implantação de 

escolas nas comunidades, a inserção de ônibus escolares e o incentivo dado pelos pais para 
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melhor escolarização dos filhos, sendo que a renda obtida pelo Programa Bolsa Família 

contribui para a manutenção dos estudantes nas escolas. 

 As condições de infraestrutura escolar nessas comunidades ainda são mínimas diante 

do anseio de uma educação de qualidade aos alunos da zona rural. Para tanto, existe a 

necessidade de políticas públicas mais eficazes e a ação do poder público para, pelo menos, 

garantir a manutenção das escolas de Porto Alegre e de Cipoteua e, principalmente, para a 

melhoria de ensino aos estudantes de Guarajubal que estão à mercê do abandono político 

quanto à precariedade do espaço educativo na comunidade. 
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RESUMO  

 

O crescimento urbano traz consigo um grande número de consequências negativas, sendo uma 

delas a poluição sonora. Gerada principalmente pelo aumento populacional e do número de 

carros, ela é também responsável pela ocorrência de diversos problemas de saúde. O presente 

trabalho, portanto, tem como propósito apresentar a problemática da poluição sonora na 

cidade de Belém, sugerindo possíveis soluções para a mesma. Com auxílio de um 

decibelímetro, foram realizadas coletas de dados em 5 (cinco) pontos da cidade de Belém a 

fim de se descobrir os níveis de poluição sonora aos quais a população está sujeita no decorrer 

do dia nos horários de maior movimentação no trânsito. Além disto, foram feitas pesquisas de 

opinião com a intenção de se conhecer a posição do cidadão belenense sobre o assunto e o 

quanto sua saúde é afetada. Com os resultados obtidos, foi possível constatar que o nível de 

ruídos a que a população da capital está sujeita diariamente é muito superior aos níveis 

aceitáveis sugeridos pelas definições da ABNT e que os pontos críticos de poluição sonora na 

cidade são locais por onde muitas pessoas passam todos os dias. Com base nas bibliografias 

utilizadas, se podem apontar como possíveis soluções o aumento de áreas verdes pela cidade, 

melhor sinalização em locais onde se deve manter o mínimo de ruídos, e maior aparelhamento 

dos órgãos fiscalizadores. 

 

 

Palavras-chave: Poluição sonora. Ruído. Belém. Saúde. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Responsabilidade Social e Ambiental 
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1. INTRODUÇÃO  

Ao longo dos últimos anos, a cidade de Belém vem apresentando crescentes níveis de 

poluição sonora, comuns aos grandes centros urbanos. Este aumento é decorrente do 

crescimento da população e da quantidade de veículos (ZANNIN et al., 2002). Tal problema 

tem gerado incômodos à população, já que a afeta em uma frequência diária, muitas vezes 

trazendo prejuízo ao cidadão em suas atividades cotidianas e podendo até gerar problemas de 

saúde. 

Segundo FINATTO (1994), a poluição sonora pode ser definida como aquela que é 

produzida por ruídos excessivos durante um longo período de tempo. O ruído ou barulho é um 

estímulo auditivo que não contêm informações úteis para a tarefa em execução, ou o som ou 

conjunto de sons indesejáveis, desagradáveis ou perturbadores (CALIXTO e RODRIGUES, 

2004). Entre os problemas que o ruído pode causar à saúde, estão: redução da capacidade 

auditiva, palpitação cardíaca, vasoconstrição periférica, hipertensão arterial, podendo gerar 

também efeitos no sono (mudança na disposição, mudança na concentração e na performance 

necessárias para a realização de tarefas e aumento do risco de acidentes). Além disso, o 

excesso de ruído pode gerar problemas de âmbito sociológico, tais como: irritação geral, 

problemas de comunicação, prejuízo ao repouso e relaxamento dentro e fora da residência, 

associação de medo e ansiedade, mudança na conduta social e restrições na vida doméstica 

(DERISIO, 2000). 

O presente trabalho, portanto, possui como principal objetivo a análise da poluição 

sonora no município de Belém, bem como a formulação de possíveis soluções para esta 

grande problemática presente no cotidiano dos habitantes da cidade, por meio do 

embasamento em bibliografias, entrevistas com a população e coleta de dados quantitativos. 

 

2. METODOLOGIA 

Foram realizadas medições do nível sonoro, em decibéis (dB), em cinco pontos da 

cidade de Belém: A) Avenida Almirante Barroso (em frente ao conjunto Costa e Silva); B) 

Avenida Almirante Barroso (em frente ao terminal rodoviário); C) Rodovia Augusto 

Montenegro (em frente à FEAPA); D) Avenida Governador José Malcher (esquina com a 

Travessa Castelo Branco); e E) Avenida Magalhães Barata (em frente à caixa d’água da 

COSANPA), as quais tiveram duração de cinco minutos, nos horários de pico da manhã 

(7:30) e da noite (18:30). Para uma maior precisão, as medições foram feitas, para cada ponto, 
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em dois dias distintos. Tomou-se o cuidado de proteger o microfone com uma barreira de 

espuma para amenizar a interferência do vento, como indicado pela norma NBR 10.151 do 

ano de 2000. 

 

Figura 1 – Ponto A (Avenida Almirante Barroso, em frente ao conjunto Costa e Silva). 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Figura 2 – Pontos B (Avenida Almirante Barroso, em frente ao terminal rodoviário), D (Avenida 

Governador José Malcher, esquina com Castelo Branco) e E (Avenida Magalhães Barata, em frente à 

caixa d’água da COSANPA). 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Figura 3 – Ponto C (Rodovia Augusto Montenegro, em frente à FEAPA). 

 

Fonte: Autores (2015). 

As medições realizadas nos 5 pontos da cidade foram confrontadas com os níveis 

sonoros máximos determinados pela já citada norma NBR 10.151/2000 (ver quadro 1), 

chamada “Avaliação do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade”.  

 

Quadro 1 – Índices máximos de poluição sonora permitidos de acordo com a área e o período do dia 

em que são emitidos, segundo a norma nº 10151 da ABNT (2000). 

Área Período Decibéis (dB) 

Zona de hospitais Diurno 45 

Noturno 40 

Zona residencial urbana Diurno 55 

Noturno 50 

Centro de cidade (negócios, comércio, 

administração) 

Diurno 65 

Noturno 60 

Área predominantemente industrial Diurno 70 

Noturno 65 

Fonte: ABNT. 

Procedeu-se pesquisa bibliográfica na Divisão Especializada em Meio Ambiente 

(DEMA) sobre assuntos concernentes à poluição sonora, onde foram obtidos dados 

relacionados às quantidades de denúncias do Disque Silêncio organizadas por bairros e por 

fontes de poluição referentes aos anos de 2012 e 2014. 

Com a finalidade de se saber a percepção da sociedade belenense a respeito da 

poluição sonora e quantidade de ruídos na cidade, fez-se uma pesquisa com 72 pessoas, onde 

constaram as seguintes perguntas:  
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I. O quanto a poluição sonora lhe afeta no dia a dia? 

II. Qual tipo de ruído mais lhe afeta?  

III. Qual sua opinião em relação a quantidade de áreas verdes na cidade de Belém? 

IV. Que alternativa controla de maneira mais efetiva a poluição sonora? 

É importante ressaltar que a pergunta III se justifica pelo fato de que uma vegetação 

protetora, se for suficientemente densa, pode eliminar boa parte dos ruídos urbanos 

(FELLENBERG, 2012). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. DADOS REFERENTES ÀS MEDIÇÕES DE NÍVEL SONORO EM dB 

De acordo com o Quadro 01, somente o Ponto A se enquadra na categoria Zona 

Residencial Urbana, e os demais se enquadram melhor como Centro de Cidade. Para todos 

eles, no entanto, os níveis de poluição sonora se encontram em desacordo com o que se 

considera aceitável, segundo o padrão da ABNT.  A seguir estão os valores encontrados. 

 

Quadro 2 – Nível sonoro no horário de pico em alguns pontos críticos de Belém (dB). 

 Ponto A* Ponto B Ponto C  Ponto D  Ponto E 

Período Diurno 88,6  89,9 105,1 95,2  85,7 

Período Noturno 86,7  89,8  92,8 91,4  84,9 

Fonte: Autores (2015). 

 

Quadro 3 – Percentagem do nível excedente em relação ao padrão estabelecido pela ABNT.  

 Ponto A* Ponto B Ponto C  Ponto D  Ponto E 

Período Diurno 61 % 38 % 62 % 46 % 32 % 

Período Noturno 73 % 49 % 55 % 52 % 42 % 

Fonte: Autores (2015). 

Níveis de ruído a partir de 45 dB podem ser nocivos à saúde humana. A partir de 55 

dB a fonte sonora pode ser considerada incômoda. Emissões entre 60 e 75 dB produzem 

estresse físico e podem geraraumento da pressão sanguíneae doenças circulatórias, como 

enfarte do miocárdio, além de úlceras estomacais. A fadiga auditiva, um déficit provisório na 
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audição, manifesta-se a partir de ruídos de 75 a 80 dB. Observou-se que, em certas atividades, 

como as de longa duração e que requerem contínua atenção, níveis acima de 90 dB afetam 

desfavoravelmente a produtividade e a qualidade do produto. A perda auditiva definitiva pode 

ocorrer em caso de ruído intenso ou prolongado (mais de 85 dB durante oito horas por dia, 

durante vários anos). O nível de ruído de 100 dB pode causar o “trauma auditivo” e a 

consequente surdez; o de 120 dB, além de lesar o nervo auditivo, provoca zumbido constante 

nos ouvidos, tonturas e aumento do nervosismo; e o ruído de 140 dB pode destruir totalmente 

o tímpano (MATOS, 2010). 

 

3.2. DADOS REFERENTES ÀS ENTREVISTAS 

Os resultados das entrevistas realizadas com as perguntas do questionário, 

apresentados a seguir, nos permitem criar uma noção a respeito da percepção da população 

belenense acerca da poluição sonora na capital. 

 

Figura 4 – Gráfico relativo à pergunta I: “O quanto a poluição sonora lhe afeta no dia a dia? ” 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Figura 5 – Gráfico relativo à pergunta II: “Qual tipo de ruído mais lhe afeta? ” 

 

Fonte: Autores (2015). 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

405 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

Figura 6 – Gráfico relativo à pergunta III: “Qual a sua opinião em relação à quantidade de áreas verdes 

em Belém? ” 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Figura 7 – Gráfico relativo à pergunta IV: “Qual alternativa controla de maneira mais efetiva a 

poluição sonora? ” 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

As respostas dos entrevistados comprovam que o impacto causado pelo excesso de 

ruídos é prejudicial à saúde humana e interferem negativamente em suas atividades diárias, 

como visto nas respostas mostradas no gráfico da Figura 4, onde 96% dos entrevistados se 

sentiam afetados de alguma forma pela poluição sonora, e na Figura 6, onde 78% dos 

entrevistados julgaram que a capital poderia ter maior quantidade de áreas verdes, que ajudam 

a amenizar os ruídos. Na pergunta referente ao gráfico mostrado na Figura 5, trânsito, música 

alta e obras foram as reclamações mais frequentes, porém dentro do quesito “outros”, foram 

citadas fontes de ruído como fábricas e carros-som. No que se refere à Figura 7, a maioria dos 

entrevistados opinou em relação à educação, fiscalização e maior rigidez nas punições como 

melhores formas de controle do problema, e entre as respostas enquadradas no quesito 

“outros”, pode-se citar a utilização de rotas alternativas no trânsito e a divulgação dos 

prejuízos da poluição sonora. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

406 

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

ISSN 2316-7637 

 

O ruído atrapalha diferentes atividades humanas, independentemente de os níveis 

sonoros serem potencialmente agressivos aos ouvidos ou não. Ele pode, em alguns 

indivíduos, causar estresse e, com isso, interferir na comunicação oral, perturbar o sono, o 

descanso e o relaxamento, impedir a concentração e aprendizagem e, o que é considerado 

mais grave, criar estado de cansaço e tensão, que pode afetar significativamente o sistema 

nervoso e cardiovascular. Outros efeitos à saúde que valem a pena ser citados são que o 

mesmo tem reflexos também na capacidade de concentração, perda de reflexos, irritação 

permanente, insegurança, impotência sexual, dores de cabeça, fadiga, loucura, distúrbios 

cardiovasculares e hormonais, gastrite, disfunção digestiva e aumento da frequência cardíaca 

em seres humanos (MATOS, 2010). 

 

3.3. DADOS REFERENTES ÀS ESTATÍSTICAS DA DEMA 

O crime de poluição sonora é o que figura com maior expressão dentre os 

procedimentos de polícia judiciária instaurados pela Divisão Especializada em Meio 

Ambiente. A seguir estão registrados o número total de denúncias dos anos de 2012 e 2014, 

bem como os cinco bairros de onde mais vieram essas denúncias e horário em que elas mais 

ocorrem.  

 

Quadro 4 – Número de denúncias e horário de pico de 2012 e 2014. 

 Nº de denúncias Horário de pico 

2012 5.304 20:00 a 21:59 

2014 2.459 20:00 a 21:59 

Fonte: Autores (2015). 

 

Quadro 5 – Cinco bairros da capital com maiores números de denúncias em 2012 e 2014. 

2012 2014 

Icoaraci Icoaraci 

Pedreira Marambaia 

Marambaia Marco 

Guamá Pedreira 

Marco Guamá 

Fonte: Autores (2015). 
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É importante ressaltar, porém, que o ano de 2014 apresenta um número total de 

denúncias significativamente menor por que o Centro Integrado de Operações ficou 

igualmente responsável por receber e averiguar tais denúncias. Percebe-se, através dos 

quadros 4 e 5, que a maior parte das denúncias ocorria do período de 20:00 às 21:59 em 

ambos os anos e, além disso, os bairros com maior número de denúncias em 2012 e 2014 

foram os mesmos, estando apenas em ordem diferente. Essa é uma estatística de grande valia, 

pois localiza o problema, o que ajuda na sua solução. 

Tendo em vista o bem estar da população da cidade de Belém, algumas soluções 

públicas podem ser propostas, tais como: o deslocamento do tráfego pesado e do tráfego aéreo 

para longe dos centros urbanos e de lazer, a elevação ou rebaixamento dos traçados de ruas 

muito movimentadas, construção de novos aeroportos longe dos centros urbanos, rotas de 

tráfego aéreo em direções pré-determinadas com o objetivo de reduzir a quantidade de ruídos 

perto dos aeroportos, aumento da quantidade e da densidade da vegetação destinada à 

proteção acústica, a criação e um posterior incentivo do uso de transporte público movido à 

energia elétrica (FELLENBERG, 2012). Algumas soluções pertinentes obtidas na pesquisa 

foram: aumento da sinalização em vias, melhoria na infraestrutura dos órgãos de fiscalização, 

aumento das penas previstas em lei para as infrações relacionadas aos níveis sonoros, redução 

quantitativa de alguns focos de poluição desnecessários, aumento de campanhas de 

conscientização com enfoque no aumento da paciência. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Os dados demonstram que os níveis sonoros apresentados pela poluição sonora da 

cidade estão significativamente acima dos níveis regulamentados por lei e da manutenção das 

saúdes coletiva e individual. Logo, a poluição sonora é um problema muito presente na vida 

dos habitantes da cidade, e que gera graves empecilhos no cotidiano dos cidadãos e danos 

graves à saúde. Sendo assim, a melhora do acesso à informação e da participação social pode 

promover mudanças de atitude, favorecendo o desenvolvimento de uma consciência 

ambiental coletiva, um importante passo na direção da consolidação da cidadania (GUERRA 

e CUNHA, 2005). 
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RESUMO  

 

A pegada de carbono (PC) surgiu com o intuito de administrar as emissões de gases de efeito 

estufa (GEE) e é uma das várias formas de se medir seus impactos. Este trabalho objetiva 

avaliar a contribuição da cultura agrícola de soja para o balanço de emissões e as mudanças 

climáticas globais e regionais através da estimativa de pegada de carbono no município de 

Belterra, Pará. A estimativa foi calculada levando em consideração as pegadas de carbono 

individuais do uso de fertilizante, eletricidade para irrigação, das emissões de N2O e advindas 

do uso de agrotóxicos. A estimativa foi feita para o período de 2002 a 2013, período em que 

se iniciou a presença de dados oficiais a respeito da produção de soja em Belterra. Analisando 

os resultados referentes à Pegada de Carbono anual, percebe-se que desde 2009 ela vem 

obtendo valores mais constantes em virtude, principalmente, da área plantada de soja no 

município também se manter constante.  

 

Palavras-chave: Indicador ambiental, mudanças climáticas, atividade agrícola.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Indicadores de sustentabilidade. 
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1. INTRODUÇÃO  

 As alterações climáticas, como o aumento de temperatura, é um dos temas com grande 

influência no setor agroindustrial dado o fato de que essa é uma das atividades econômicas 

mais sensíveis à sua variação, podendo resultar em stress hídrico e incidência de pragas e 

doenças, realidade percebida na quantidade e qualidade da produção agrícola de muitas 

regiões produtoras (GROSSI et al., 2010). 

 A pegada de carbono (PC) ganhou grande visibilidade acadêmica ao apresentar 

resultados eficazes no que dizem respeito à administração de emissões de gases de efeito 

estufa (GEE), se tornando uma importante ferramenta para se medir seus impactos. Sua 

importância é apontada principalmente pela sua estimativa gerada a fim de diminuir níveis de 

poluição e servir como um indicador de sustentabilidade de atividades econômicas ao 

conseguir quantificar o impacto negativo gerado pelas diversas etapas que gerem emissão de 

GEE (CARBON TRUST, 2012; PANDEY et al., 2011; HERTWICH & PETERS, 2009). 

 Podendo ser entendido como uma Análise do Ciclo de Vida dos diversos setores da 

produção que gerem impactos e GEE, seus meios de averiguação são diversos (CUCEK et al, 

2012). Sua utilização, ainda, auxiliam governantes e demais tomadores de decisão a 

perceberem de modo mais eficiente as diversas interfaces socioambientais que seus 

empreendimentos ou ações apresentam, contrapondo-se a visão usual de “crescimento em 

desfavor do meio ambiente” (GALLI et al., 2012; MONTIBELLER et al, 2012).  

 Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a contribuição de soja para o 

balanço de emissões e as mudanças climáticas globais e regionais através da estimativa de 

pegada de carbono no município de Belterra, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Segundo Dalfovo et al. (2008) e Ramos et al. (2005), este trabalho se caracteriza como 

descritivo quanto aos seus objetivos, com abordagem quantitativa e apresentando 

procedimentos de coleta na forma de levantamentos.  

A primeira etapa da pesquisa se deu a partir de levantamento bibliográfico. Sua 

importância foi de se conhecer a temática a ser estudada e selecionar um modelo de cálculo 

que pudesse ser utilizado para atingir os objetivos propostos.  
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Como etapa posterior, realizou-se o levantamento de dados em IBGE (2013) para 

delimitação do volume de produção e área plantada de soja no município de Belterra dentre o 

período de 2002 a 2013. Devido à ausência de números referentes a fertilizantes e agrotóxicos 

específicos para a soja no município, optou-se por consultar os valores médios de utilização 

destes produtos em kg/ha no estado do Pará a partir de IBGE (2012). Não foram coletados 

dados mais recentes por ainda não estarem presentes na base de informações do IBGE. 

 

2.2 ÁREA DE ESTUDO 

A escolha da área de estudo ocorreu a partir da constatação de que o município de 

Belterra é o sétimo maior produtor de soja no Estado do Pará, segundo IBGE (2013), 

apresentando produtividade média de 24 mil toneladas no período de 2002 a 2013, com um 

pico máximo de 40,5 mil toneladas no ano de 2008, além de representar 5,7% do total 

produzido no Estado do Pará em 2013. 

 

2.3 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

O modelo de cálculo foi baseado no utilizado por Cheng et al (2011) e se dá a partir da 

utilização da seguinte fórmula: 

 

 

 

Onde: PC é a pegada de carbono total; PCF é a pegada de carbono oriunda do uso de 

fertilizantes; PCI é a pegada de carbono da eletricidade utilizada para irrigação; PCN é a 

pegada de carbono das emissões de N2O; e PCA é a pegada de carbono advinda do uso de 

agrotóxicos. Todos os valores individuais nada mais são do que a multiplicação dos dados de 

entrada pelos fatores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

O cálculo de Pegada de Carbono e intensidade de carbono por quantidade produzida 

de soja para o município de Belterra no período de 2002 a 2013 foram feitos do modo exposto 

na metodologia e são apresentados na Tabela 1 a seguir. 
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Tabela 1 - Estimativa de Pegada de Carbono em Belterra. 

Ano 
Área 

(ha) 

Quantidade 

produzida 

(ton) 

Toneladas 

produzidas 

por 

hectare 

Pegada de 

carbono 

(ton) 

Intensidade 

de carbono 

por 

quantidade 

produzida 

2002 150 450 3 124.1745 0.27594333 

2003 1,400 3,780 2.7 1158.962 0.3066037 

2004 5,000 13,500 2.7 4139.15 0.3066037 

2005 13,500 36,450 2.7 11175.705 0.3066037 

2006 8,000 19,200 2.4 6622.64 0.34492917 

2007 10,000 27,000 2.7 8278.3 0.3066037 

2008 15,000 40,500 2.7 12417.45 0.3066037 

2009 10,150 27,405 2.7 8402.4745 0.3066037 

2010 11,400 30,780 2.7 9437.262 0.3066037 

2011 11,800 31,860 2.7 9768.394 0.3066037 

2012 11,800 31,860 2.7 9768.394 0.3066037 

2013 10,807 29,179 2.700009 8946.3588 0.30660265 

Fonte: Autores (2015), IBGE (2013). 

Analisando os resultados referentes à Pegada de Carbono anual, percebe-se que ela 

vem obtendo valores mais constantes com o passar do tempo em virtude principalmente da 

área plantada de soja no município se manter praticamente a mesma. Infere-se ainda que o 

valor de PC está mais ligado à esta área plantada do que propriamente à produção de soja.  

Comparando com os resultados obtidos por Cheng et al (2011), a intensidade em 

produção média para o período de 2003 a 2007 foi de 0,107 enquanto que, para o mesmo 

período, a média no município de Belterra foi de 0,307. Entretanto, para se obter uma melhor 

conclusão a respeito de tal comparação, dever-se-ia analisar a média de intensidade de 

produção de soja no Brasil como um todo, tal qual foi feito no trabalho do referido autor para 

a China como um todo.  

Se detendo somente na análise da intensidade de carbono na produção no município 

de Belterra em conjunto com a área plantada e produção de soja, temos a Figura 1 abaixo. A 

partir de sua análise, percebe-se a constância da intensidade de produção de carbono com o 

valor 0,306 quando a produção de soja possui valores brutos superiores ao valor de área 

plantada. Os dados de intensidade que destoam dos restantes e que podem ser considerados 

outlier são visualizados no ano 2002 e 2006, anos em que, conforme Tabela 1, apresentaram 

valores de produção diferentes de 2,7 ton/ha. 
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Figura 1 – Área plantada, quantidade produzida e intensidade de carbono. 

 

Fonte: Autores (2015), IBGE (2013). 

Como o intuito de qualquer estudo sobre pegada de carbono é diminuir o seu valor, o 

melhor valor de PC foi alcançado durante a produção do ano 2002, cuja intensidade de 

carbono foi de 0,275 e a produção foi de 3ton/ha. Como a análise dos resultados demonstra 

que o município de Belterra atingiu o feito de conseguir manter a produção de soja a 2,7ton/ha 

na grande maioria dos anos, iniciativas e investimentos locais devem ser feitos para que se 

consiga manter uma produção mais eficiente, conforme aquela alcançada no ano de 2002. 

Desta forma, o município conseguiria diminuir a sua pegada de carbono, mantendo-a para os 

anos subsequentes.  

 

4. CONCLUSÕES  
 

O uso da metodologia proposta se mostra interessante de ser utilizada por governantes 

pelo principal motivo de apresentar custo zero e sem necessidade de fazer análises in loco, 

análise de carbono no solo e de carbono emitido pela conversão de uso do solo para a 

atividade de soja, variáveis estas que são necessárias para o cálculo segundo outras 

metodologias presentes na literatura. 

 Ao se analisar os resultados obtidos através dos indicadores ambientais foi possível 

investigar a realidade local, verificando e comparando o nível de sustentabilidade da emissão 

de carbono pelo setor de soja ao longo de  uma análise temporal. Tal análise apontou a 

oportunidade que o município tem de diminuir o seu valor de intensidade de carbono de 0,306 

(valor averiguado na maioria dos anos) para 0,275 (menor valor verificado, ocorrendo no ano 
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de 2002), bastando ocorrerem iniciativas que tentem reproduzir as mesmas condições de 

produção daquelas realizadas no ano em questão.  

Espera-se que a metodologia aqui apresentada possa ser expandida e detalhada em 

futuros trabalhos visando a tomada de decisão quanto à adoção de alternativas econômicas 

capazes de gerar mais justiça social e equilíbrio ambiental, e que sirva de base para a análise 

de outras áreas com potencial para receber políticas desse tipo. 
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RESUMO  

 

O artigo avalia a quantificação do teor de carbono orgânico em TPI do sítio PA-OR-127 

Cipoal do Araticum, em diferentes escavações. As amostras de solos trabalhadas foram 

coletadas em níveis de 5 cm, retiradas de duas partes da Escavação, a Esc. 27.1, 27.2 e a Esc. 

35 e 36. O processamento das amostras de solo consistiu em organizar, e selecionar as 

amostras para análise, em seguida foram secas ao ar e tamisadas a 2 mm. A quantificação de 

Carbono Orgânico foi realizada pelo método de Walkley-Black Modificado. Na escavação 

27.1 o teor de carbono orgânico atingiu um máximo de 16,4 g.kg-1 nos primeiros 05 cm e um 

mínimo de 0,7 g.kg-1 acima dos 50 cm de profundidade. Diferenciando-se da escavação 27.2 

em que o teor de carbono foi elevado 32,9 g.kg-1 nos primeiros 05 cm de profundidade, 

reduzindo a medida que a trincheira se aproximava do solo original, chegando a 4,3 g.kg⁻¹ a 

partir dos 50 cm de profundidade. Na escavação 35 percebe-se que a quantidade de carbono 

orgânico foi de 21,2 g.kg-1 nos primeiros 05 cm e de 15,6 g.kg-1 nos últimos centímetros, 

enquanto que na escavação 36 houve uma variação de 32,6 g.kg-1 a 0,8 g.kg-1. Os teores de 

carbono orgânico foram mais expressivos nas áreas onde houve uma maior adição de material 

orgânico de origem animal e vegetal, cinzas e carvão vegetal.  

 

Palavras-chave: Terra Preta de Índio. Carvão vegetal. Material orgânico.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A maior parte dos solos agricultáveis na Região Amazônica são ácidos, com baixa 

CTC, consequentemente, com baixa fertilidade e potencial produtivo. O grau de fertilidade do 

solo, por ser considerado baixo, é, portanto, um fator limitante para a produtividade e 

sustentabilidade ambiental e econômica, já que a agricultura de subsistência é fundamental 

aos habitantes locais. Solos afetados pela atividade humana em sítios de assentamento são 

ubíquos na paisagem amazônica. Esses solos, conhecidos como Terra Preta de Índio (TPI) ou 

Terra Preta Arqueológica (TPA), que apresentam horizonte A antrópico, caracterizam-se por 

apresentarem cor escura, restos de material arqueológico (fragmentos cerâmicos e de artefatos 

líticos), grandes quantidades de carvão e altos teores de Ca, Mg, Zn, Mn, P e CO. 

 Em termos de ocorrência, as TPI, em sua maioria estão sobre Latossolos (Oxisols) e 

Argissolos (Ultisols), que são profundos, bem drenados, de textura variando de média a muito 

argilosa e arenosa/média a argilosa/muito argilosa, de baixa reserva de nutrientes essenciais às 

plantas e situados fora do alcance das enchentes periódicas dos cursos de água, na 

denominada terra firme (RODRIGUES et al., 2003). 

O Carbono Orgânico apresenta um papel significativo na formação da terra preta, pois 

está diretamente ligado com a coloração mais escura desse tipo de solo e consequentemente 

com os teores de matéria orgânica, originada, principalmente, pelo  acúmulo de resíduos de 

origem vegetal (folhas e talos de palmeiras diversas, cascas de mandioca e sementes) e de 

origem animal (ossos, sangue, gordura, fezes, carapaças de quelônios e conchas), além de 

uma grande quantidade de cinzas e resíduos de fogueiras (carvão vegetal) (MADARI et al., 

2009). O carbono está presente no solo em grandes quantidades na forma de carvão, gerado 

provavelmente por meio da queima de materiais orgânicos em condições especiais (com 

pouco oxigênio disponível) (MANGRICH et al, 2011). O carvão encontrado na terra preta de 

índio garante a longa retenção do carbono no solo, ao contrário do que deveria acontecer na 

região amazônica, em que a temperatura e a umidade são elevadas e nessas condições ocorre a 

degradação acelerada da matéria orgânica, resultando na perda exagerada de gás carbônico. 

 Nesse contexto, o objetivo foi quantificar o teor de carbono orgânico em TPI do sítio 

PA-OR-127 Cipoal do Araticum, em diferentes escavações.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

 Área de estudo 

O sítio PA-OR-127: Cipoal do Araticum localiza-se em uma área interfluvial de platôs 

entre o baixo Rio Trombetas e o baixo Rio Amazonas, próximo à foz do rio Trombetas 

(Figura 1). Apresenta, praticamente, em toda sua extensão, uma vegetação que se classifica 

como Floresta Ombrófila Densa (Guapindaia, 2008a; Guapindaia, et al., 2010, 2011 2012). 

Devido à localização entre dois platôs, este sítio é cercado por três igarapés: o igarapé 

Araticum, situado ao nordeste do sítio; o igarapé Tucumã, situado ao oeste e o igarapé Cipoal, 

que se situa ao sul. 

Apesar do sítio arqueológico apresentar-se relativamente plano, principalmente, em 

sua parte central, esta área também encontra-se com baixos ondulações visíveis na topografia. 

Na parte central, onde se - encontra terra preta mais profunda, elevações e áreas mais baixas e 

planas são visíveis no relevo. 

            Figura 1. Mapa de localização do sítio PA-OR-127: Cipoal do Araticum.  

 

           Fonte: Guapindaia, 2010. 
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 Amostra 

As amostras de solos trabalhadas foram coletadas no Sítio PA-OR-127: Cipoal do 

Araticum, em 2011. Essas amostras foram coletadas em níveis de 5 cm, retiradas de duas 

partes da Escavação, a Esc. 27.1, 27.2 e a Esc. 35 e 36. O primeiro de cada parte (27.1 e 35) 

foram feitas em áreas planas adjacente aos dos montículos (27.2 e 36). O processamento das 

amostras de solo consistiu em organizar, e selecionar as amostras para análise, triturá-las e 

peneirá-las. Os procedimentos de laboratório foram conduzidos segundo os métodos da 

EMBRAPA (1997).  

 Análise de dados 

A quantificação de Carbono Orgânico foi realizada pelo método de Walkley-Black 

Modificado. Este método se baseia na ação oxidante do dicromato de K (K2CR2O7) sobre a 

matéria orgânica, em presença de ácido sulfúrico (H2SO4) durante reação a quente, e titulação 

do excesso de dicromato com Sulfato ferroso amoniacal [Fe(NH4)2(SO4)2] (SILVA, 2003). 

Para a realização desse método colocou-se em um erlenmeyer de 250 ml 0,5 g de 

amostra de TPI e adicionou-se 10 ml de solução de K2CR2O7 1 N, misturando-se solo-

solução. Em seguida, adicionou-se 10 ml de H2SO4 concentrado, agitando o erlenmeyer por 

um minuto, para garantir a mistura íntima do solo com os reagentes. Ficando em repouso por 

20 a 30 minutos. Fez-se a prova em branco (sem adição do solo). Após o repouso adicionou-

se 3 ml de ácido fosfórico (H3PO4), 50 ml de água destilada e 10 gotas do indicador 

difenilamina a 1%. Terminando estes processos, as amostras são tituladas com a solução de 

sulfato ferroso 1N (SILVA, 2003; EMBRAPA, 1997). O ponto final da titulação é 

reconhecido pela transformação ocorrida no indicador difenilamina, que se oxida até o 

aparecimento da coloração verde forte (SILVA, 2003). Chegando a esta coloração, anotou-se 

o volume gasto na titulação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Na escavação 27.1 o teor de carbono orgânico atingiu um máximo de 16,4 g.kg-1 nos 

primeiros 05 cm e um mínimo de 0,7 g.kg-1 acima dos 50 cm de profundidade (Gráfico 01). 

Nessa escavação foi encontrada uma quantidade de material orgânico relativamente baixo, 

sendo que a maior parte do material arqueológico encontrado situava-se apenas nos primeiros 

níveis, próximo a superfície. Enquanto que na escavação 27.2 o teor de carbono foi elevado 

32,9 g.kg-1 nos primeiros 05 cm de profundidade, reduzindo a medida que a trincheira se 
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aproximava do solo original, chegando a 4,3 g.kg⁻¹ a partir dos 50 cm de profundidade 

(Gráfico 02), apresentando solo mais escuro e maiores quantidade de material (cerâmica e 

carvão) 

Gráficos 01 e 02: Teor de carbono orgânico (g.kg-1) na escavação 27.1 e 27.2, respectivamente. 

Fonte: Autores, 2015. 

Na escavação 35 a quantidade de carbono orgânico foi de 21,2 g.kg-1 nos primeiros 05 

cm e de 15,6 g.kg-1 nos últimos centímetros (Gráfico 03). Enquanto que na escavação 36 

houve uma variação de 32,6 g.kg-1 a 0,8 g.kg-1 (Gráfico 04). 
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 Gráficos 03 e 04: Teores de carbono orgânico (g.kg-1) por nível nas escavações 35 e 36, 

respectivamente.       

                  
 

Fonte: Autores, 2015.                                          

 A diferenças nos teores de carbono orgânico entre as escavações se deu, 

principalmente, pelo fato de que nas escavações 27.2 e 36 estarem em áreas onde houve maior 

deposição de material orgânico e carvão vegetal, enquanto que as escavações 27.1 e 35 

estavam em áreas planas, as quais eram utilizadas como moradias e praças onde eram feito 

alguns rituais. Porém ainda assim foi possível se ter um teor de carbono elevado nessas duas 

áreas, pois nas mesmas eram colocadas fogueiras que serviam para cozinhar alimentos e 

regular a temperatura dentro das moradias. 

 

4. CONCLUSÕES  

 O Carbono Orgânico apresenta um papel significativo na formação da terra preta, pois 

está diretamente ligado com a coloração mais escura desse tipo de solo e consequentemente 

com os teores de matéria orgânica, sendo mais expressivos nas áreas onde há uma maior 

adição de material orgânico de origem animal e vegetal, cinzas e carvão vegetal.  
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RESUMO 

Esta pesquisa investigou o processo do Ecoturismo e de como o Turismo Comunitário 

contribui para o desenvolvimento econômico e social dos artesãos no bairro do Paracuri no 

Distrito de Icoaraci em Belém do Pará. Icoaraci é marcado pela atividade do artesanato, desse 

modo, se fez necessário analisar a importância da atividade dos artesãos, o convívio e a 

organização desse grupo, sua forma de produção e confecção. Buscou-se conhecer os ganhos 

provenientes dessa atividade e também a importância e influência desse artesanato no modo 

de vida da comunidade, assim como sua produção para o desenvolvimento do ecoturismo no 

distrito, compreendendo as preocupações geradas no contexto socioeconômico e dos possíveis 

benefícios econômicos, sociais e culturais para todos os membros da comunidade e entorno, 

tangenciando também os saberes locais referentes à produção artesanal que mantém viva a 

memória indígena, cuja origem remonta à era pré-colombiana.  É uma pesquisa de natureza 

aplicada, com abordagem descritiva do problema, sendo explicativa em decorrência de revelar 

os personagens e sua relação de trabalho, tendo como referenciais teóricos, FANNEL (2002) e 

RODRIGUES (2003) relatores do planejamento do ecoturismo. Utilizou-se dados primários e 

secundários, coletados através de questionários, entrevistas, revisão bibliográfica de órgãos 

governamentais. Apesar de ter um forte apelo cultural, turístico e social, pouco se tem feito 

nos últimos anos por parte dos agentes públicos para a dinamização do ecoturismo de forma 

eficaz, não houve planejamento para o bairro, pois, a pressão por moradia e a ausência de 

ordenamento urbano fazem com que as reservas de argila, matéria prima para a produção do 

artesanato comecem a escassear, logo, a produção das cerâmicas correm grandes riscos de não 

serem repassadas para futuras gerações. 

Palavras-chave: Ecoturismo. Artesanato. Icoaraci. 

Área de Interesse no Simpósio: Ecoturismo 
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1. INTRODUÇÃO 

Distante cerca de 18 km do centro da capital paraense, com aproximadamente 300 

mil habitantes segundo a Prefeitura de Belém, Icoaraci tem peculiaridades que encantam 

moradores e turistas. O distrito se destaca por abrigar um dos principais polos cerâmicos da 

região norte, localizado no bairro do Paracuri, onde se produzem peças em cerâmica, 

mantendo viva a memória indígena, cuja origem remonta à era pré-colombiana, dessa forma 

foi se desempenhando aspectos propícios para o turismo comunitário. Icoaraci está mais ao 

norte de Belém, e o bairro do Paracuri, onde se produz o artesanato, é um dos mais centrais do 

distrito, tal atividade contribui para a sobrevivência de cerca de 320 pessoas, envolvidas 

diretamente entre os seguimentos da produção artesanal, criando uma cadeia produtiva e 

dinamizando o turismo local, ultimamente está sendo desenvolvido com o apoio da Prefeitura 

de Belém estudos para encontrar soluções para as dificuldades de adquirir argila pelos 

artesãos de Icoaraci, que sofrem com os altos preços cobrados pela matéria-prima, nesse 

primeiro momento estiveram presentes representantes da Codem (Companhia de 

Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém), Semma (Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente), Agência Distrital de Icoaraci (ADIC), e os presidentes da Soamir (Sociedade 

Amigos de Icoaraci), Cosapa (Conselho Superior do Artesão Paraense), Coarti (Cooperativa 

dos Artesãos de Icoaraci) e o Sebrae, que traçam um planejamento de Turismo de Belém que 

beneficiando principalmente os artesãos de Icoaraci. 

2. OBJETIVOS 

Analisar a importância da atividade dos artesãos, o convívio e a organização desse 

grupo, sua forma de produção e confecção. Buscou-se conhecer os ganhos provenientes dessa 

atividade e também a importância e influência desse artesanato no modo de vida da 

comunidade, assim como sua produção para o desenvolvimento do ecoturismo no distrito, 

compreendendo as preocupações geradas no contexto socioeconômico e dos possíveis 

benefícios econômicos, sociais e culturais para todos os membros da comunidade. 

3. METODOLOGIA 

É uma pesquisa de natureza aplicada, com abordagem descritiva do problema, sendo 

explicativa em decorrência de revelar os personagens e sua relação de trabalho, utilizando-se 
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dados primários e secundários, coletados através de questionários, entrevistas, revisão 

bibliográfica de órgãos governamentais. 

4. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

Figura 1: Mapa da localização geográfica do Distrito de 

Icoaraci e nele a localização do bairro do Paracuri entre o 

polígono em preto. 

 
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

FENNEL (2002) conceitua ecoturismo como uma forma sustentável de turismo 

baseado nos recursos naturais, principalmente focado na experiência e o aprendizado sobre a 

natureza. Ocorre em áreas naturais, e deve contribuir para a conservação ou preservação 

destas. 

O Turismo de Base Comunitária TBC é aplicado a várias atividades, no que dizem 

respeito a uma comunidade que recebe visitantes a vários níveis. São as visitas a um lugar 

onde a comunidade está envolvida na apresentação dos seus patrimônios como atrações ou 

oferecendo um leque de mercadorias (produtos agrícolas ou artesanato), que constitui o 

elemento “turístico” do conceito. 

Idealmente, o TBC deve contribuir para uma melhor conservação e desenvolvimento, 

trazendo benefícios econômicos, sociais e culturais para todos os membros da comunidade. 

Alguns tipos de turismo particularmente apropriados ao TBC é o ecoturismo, base da nossa 

pesquisa, RODRIGUES reforça a ideia (2003, p. 31), considera ecoturismo uma atividade 

econômica de baixo impacto ambiental, que se orienta para as áreas de significativo valor 

natural e cultural. A experiência possibilita ainda o aprendizado, incentivando o visitante à 

tomada de postura mais responsável em relação à valorização do meio natural e sociocultural. 

O Governo Federal por meio da Embratur define ecoturismo como: 
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Segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural 

e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das 

populações (EMBRATUR, 1994, p. 19). 

 

O intuito de estudar sobre esse assunto é contribuir de alguma forma para a 

diminuição da desvalorização e da falta de reconhecimento desse artesanato que remonta à 

identidade do povo amazônida, além de propor um espaço de continuidade para essa 

atividade, garantindo aos artesãos ganhos mais condizentes com a riqueza e a delicadeza dos 

trabalhos que executam. 

5. GRAUS DE PARTICIPAÇÃO DO ARTESÃO 

Pode-se classificar diferentes graus de participação das comunidades em atividades 

turísticas, em quatro categorias destacamos: 

1. Interação Passiva com Visitantes; 

2. Interação Indireta com Visitantes; 

3. Interação Direta com Prestadores de Serviços  

4. Interação Direta com Visitantes em atividades próprias ou em copropriedade.  

Figura 2: O artesanato em seus vários moldes e modelos de uso ou adereços decorativos. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

Os envolvidos com a produção artesanal estão diretamente envolvidos nessas 4 

classificações, principalmente na Travessa Soledade, ela é a rua mais celebre do bairro do 

Paracuri. É nela que se concentram as casas de produção de cerâmicas que mantém viva a 

produção de peças do artesanato, são cerca de dezenas de lojas e olarias, e algumas casas de 

beneficiamento e aproveitamento da argila, que são compradas do atravessador18 em formas 

de bolotas19, depois são tratadas e amassadas por um equipamento que os próprios artesãos 

                                                           
18 Agente de aquisição da matéria-prima responsável por transporta-la até os artesões. 
19 São as peças de argila. 
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criaram que o chamam de  amassador20, que faz a seleção da argila daquilo que não servirá 

para o produto final, como: galhos, sementes, folhas e raízes que estão entranhados no 

material. 

Figura 3: Processo de retirada das bolotas e beneficiamento da matéria-prima. 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

6. ENVOLVIDOS NO PROCESSO DO ECOTURISMO 

Ecoturismo é provocar e satisfazer o desejo que temos de estar em contato 

com a natureza ou de obter os subprodutos dela adquiri, é explorar o 

potencial turístico visando à conservação e ao desenvolvimento, é evitar o 

impacto negativo sobre a ecologia e a cultura local. (LINDBERG & 

HAWKING, 2002). 

 

Com uma visão mais ampla, Wallace e Pierce (1996) abordam o ecoturismo como 

uma ferramenta para a conservação e o desenvolvimento sustentável, destacando sua atuação 

em áreas onde a população local é solicitada a abrir mão de usos predatórios dos recursos em 

favor de outros tipos de utilização, essa alternativa é praticada entre os artesãos, pois, só 

exploram a argila somente na medida em que precisam inferiores ao que o capitalismo 

considera como industrial. 

 

7. TURISMO COMUNITÁRIO COMO FONTE DE RENDA NO PARACURI 

 

O turismo gera movimentação de divisas e desperta a valorização, a conservação, o 

beneficiamento e o crescimento da autoestima. Contudo, o ecoturismo, na sua essência, 

desperta a comunidade para o aprimoramento da suas competências e habilidades na arte, 

valoriza, preserva, conserva, beneficia e faz crescer a autoestima no local. 

 

                                                           
20 Equipamento criado pelos artesões para filtragem das peças de argila, permanecendo um material mais puro. 
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Tabela 1: Sujeitos, componentes e respectivos fins financeiros na hierarquia de produção 

do artesanato em Icoaraci, bairro do Paracuri. 

 

Fonte:  Arquivo pessoal (2015). 

 

8. ENTENDENDO A PRODUÇÃO 

 

Antes da argila chegar às olarias (local destinado a produção de objetos que utilizam 

o barro ou argila como matéria-prima) barqueiros, saem em canoas para extrair o produto 

nas áreas de várzeas próximas ao canal do Paracuri. Com a argila limpa, o vendedor, então, 

corta e a separa em blocos para oferecer ao comprador. Cada bloco é vendido por até R$ 3,00 

e pode ser usado para a produção de um ou mais produtos, de acordo com o tamanho do 

artigo. 

Figura 3: Amassador de argila, seleciona a argila, separando-a de galhos, 

folhas, sementes e raízes para um melhor aproveitamento do material e 

em seguida a venda do mesmo. 
 

  
Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

O Ecoturismo de base comunitária se faz necessário aliá-lo ao desenvolvimento e 

conservação ambiental, minimizando custos e maximizando benefícios. 

 

AGENTES PRODUTO COBRANÇA (R$) 

COLETOR ARGILA BRUTA 1,00 a 1,50 

Beneficiador Argila Tratada 2,00 a 3,00 

Artesão Peça Final 3,00 a 200,00 

Logistas Peça Final Aprimorada 5,00 a 700,00 

Feiras e Afins Peça Final Sofisticada 10,00 a 800,00 
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Figura 4: As peças ardem ao calor de 800º C. A operação chega a durar 

umas 36 horas. Os desenhos são feitos antes de o barro enrijecer. 
 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2015). 

 

9. ESTRUTURANDO O TURISMO COMUNITÁRIO ATRAVÉS DE 

INFORMATIVO TURÍSTICO  

 

Na última década poucas pessoas tinha o conhecimento da dimensão e a proporção 

que o artesanato de Icoaraci representava e contribuía para a divulgação e perpetuação da 

cultura paraense, de modo para fomentar a interação entre o turista foi lançado o mapa 

turístico de Icoaraci. A publicação foi produzida pela Coordenadoria Municipal de Turismo 

(Belemtur). Nesse instante cerca de cinco mil exemplares foram confeccionados e distribuídos 

em hotéis, pousadas, bares e restaurantes da vila. 

 

Figura 5: Materiais de divulgação do Belemtur. 

 

 Fonte: Arquivo pessoal (2015). 
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Esta foi a segunda edição do mapa produzido pela Belemtur com dados e 

curiosidades de Icoaraci, que enriquecem ainda mais os atrativos turísticos. Com tradução 

para a Língua Inglesa, para atender também os turistas internacionais, o material relaciona, 

ainda, os principais atrativos locais, a Praia do Cruzeiro, assim como a localização de serviços 

públicos, como os de saúde e segurança. 

Esse foi um dos pontos positivos que encontramos em nossa pesquisa, pois através 

desse informativo turístico o visitante passa a ter a real dimensão da importância desse setor 

para o desenvolvimento social, pois o mapa servirá como um guia para os visitantes, já que 

foi pensado para atender as eventuais necessidades do turista e dos principais pontos turísticos 

do Distrito, principalmente se tratando do polo produtor das cerâmicas, o bairro do Paracuri. 

RODRIGUES (1999) acredita que o ecoturismo é um meio de desencorajar atividades mais 

predatórias, em favor de um turismo mais leve e seletivo, com ênfase na natureza ou em seus 

subprodutos. 

 

10. PERIGO ÀS JAZIDAS DE ARGILA NA MICRO BACIA DO PARACURI 

A pressão por moradia e a ausência de ordenamento urbano fazem com que as 

reservas de argila, a matéria prima para a produção do artesanato comece a escassear, 

prejudicando assim toda uma cadeia produtiva da produção do artesanato, precarizando o 

rendimento de dezenas de famílias, logo, também do ecoturismo. 

11. ENTRAVES NA COLETA DA ARGILA 

Os coletores, ou boleiros, como são chamados, encontram diversos problemas, desde 

a coleta em épocas de muita chuva, pois a coleta da argila depende do regime das marés dos 

rios, sobretudo o rio Paracuri, em entrevista, o líder da Associação dos Barreirenses do Bairro 

do Paracuri, John Roosevelt comenta sobre os desafios de organização do trabalho. “Temos 

dificuldades de organização. A valorização de nosso trabalho é precária. Os artesãos pagam 

pouquíssimo por cada tablete de argila, entre R$ 1,00 e R$ 1,50. Temos que ir cada vez mais 

longe para pegá-la. Agora estamos ‘pras’ bandas do Tenoné”. Tenoné é um dos bairros sob 

administração do Distrito de Icoaraci, que tem em sua micro bacia hidrográfica o furo do rio 

maguari, distante do bairro do Paracuri em torno de 8 km. 

 

12. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Com relação às percepções dos turistas em Icoaraci através do bairro do Paracuri, foi 

possível identificar algumas tendências e processos cognitivos relativos aos preceitos do 
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ecoturismo por meio de 153 questionários com perguntas simples e objetivas no ano de 2015 

entre os meses de fevereiro a setembro, através da questão abordada: “Você se considera um 

ecoturista? Porquê? Ou tem a real dimensão da importância do artesanato Icoaraciense? ” Os 

questionários geraram um banco de informações preliminares de 174 respostas onde que 

menos de 10% se consideraram um turista consciente do papel do artesanato icoaraciense para 

a valorização da cultura local entre o período de 8 meses (houve mais de uma justificativa na 

mesma resposta), referentes às justificativas positivas.  

Concluímos que a importância do artesanato para a manutenção da cultura local é 

muito grande e mais ainda, como sustento de muitas famílias. A população paraense que vive 

do artesanato é muito grande, hoje a atividade também é um complemento de renda de quem 

recebe um salário mínimo, isso foi confirmado pelos os artesãos durante a entrevista da 

pesquisa.  

Além disso é preciso que, agora, com o reconhecimento dos gestores públicos e a 

população paraense, sobretudo a belenense de valorizar mais esse artesanato e deem 

condições melhores para os artesãos trabalharem, todos eles precisam ser respeitados. A 

comercialização desses produtos deve ser intensificada através de um projeto em que eles não 

precisem agredir o meio ambiente ou rebaixar os valores das peças comercializadas, para que 

haja venda não só por encomendas, mas sim diretamente para turistas e por outros 

mecanismos que fortaleçam a economia dos artesãos. É preciso também visar a busca de 

estratégias de divulgação do artesanato paraense, pois em 2015 teve um crescimento nas 

vendas, graças à boa divulgação e marketing, fortalecendo também a associação dos artesãos 

de Icoaraci, ampliando as melhorias das condições de trabalho ampliando assim a geração de 

emprego e renda, para que, assim, o artesanato em cerâmica icoaraciense realmente gere 

renda para essa comunidade. 
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 RESUMO   

 

A madeira é considerada um material biológico com funções de sustentação mecânica, 

produzida a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas. Por ser um material orgânico 

resistente, este é utilizado para fins estruturais, construções, fabricação de móveis, entre 

outros. O mau uso e o desconhecimento das propriedades físicas da madeira geram prejuízos, 

como: empenamentos e rachaduras. Dentre as espécies mais utilizadas comercialmente 

encontram-se o Ipê (Tabebuia sp.) e Angelim (Hymenolobium sp.). Por tal fato, essas espécies 

foram escolhidas para o estudo com o objetivo de verificar as variações de volume dos corpos 

de prova nos processos de retração e inchamento da madeira, comparando-os e destacando 

qual dimensão sofreu maior alteração. A partir disso, foram confeccionados seis corpos de 

prova para cada espécie, seguindo o padrão estabelecido pela NBR 7190 de agosto de 1997. 

No fim de cada processo (secagem e saturação), as amostras foram mensuradas com o 

paquímetro digital, pesadas através de uma balança analítica, calculando a densidade 

aparente, densidade básica, umidade e o volume, observando suas variações nas dimensões 

longitudinal, radial e transversal. Obtiveram-se resultados satisfatórios, onde o cálculo da 

variação dos eixosTangencial (T) e a Radial (R) foram fundamentais para a determinação da 

estabilidade dimensional foram possíveis, obtendo o valor de 1,7004 (unidade de medida) 

para o Ipê e 2,0237(unidade de medida) para o Angelim, representando maior estabilidade ao 

Ipê. A partir da análise dos dados, percebeu-se variação nas dimensões das direções 

transversal, tangencial e radial, nos processos de secagem e saturação. Para o Angelim a 

variação foi de 17,2813% já para o Ipê foi de 11,7351%. Isto é devido às condições de 

retração e inchamento que ocorrem em proporções distintas, dependendo das direções de 

ortotropia. Sendo a seção transversal a que sofre maior variação. 

 

Palavras-chave: Retração. Madeira. Volume.  
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1. INTRODUÇÃO  

 A madeira é considerada um material biológico com funções de sustentação mecânica 

produzida a partir do tecido formado pelas plantas lenhosas. Por ser um material orgânico 

resistente, este é utilizado para fins estruturais, de sustentação de construções, para produção 

de móveis e produtos beneficiados. Apresentando complexidade em sua composição, a 

predominância das fibras de celulose e hemicelulose unidas pela lignina é bastante relevante 

para melhor resistência do material (CALIL JUNIOR et al., 2003). 

 Do ponto de vista ambiental, a utilização da madeira é de extrema importância, pois a 

matéria prima pode ser renovável, de tal modo que uma longa espera para obtenção de 

produtos destinados da madeira, ainda seria pouco, quando se comparado a formação de 

outros recursos naturais. A madeira tem, ainda, a vantagem da ciclagem de nutrientes, por ser 

um produto biológico, pelo processo de apodrecimento, de forma natural, sem causar danos 

ambientais, na maioria das vezes. O mesmo não se pode dizer de materiais alternativos a 

madeira, como o plástico (SOUZA et al., 2002). 

 No Brasil, país de grande biodiversidade e riqueza de espécies arbóreas vegetais, 

iniciou os estudos sobre as características mecânicas da madeira apenas no começo do século 

XX. Os resultados obtidos, propiciaram o conhecimento das propriedades de algumas 

espécies florestais, amplamente utilizadas em construção de tetos, móveis, entre outros. Sendo 

assim, ao estabelecer limites de resistência, permitiram atribuir o valor comercial relativo das 

mesmas (SEVERIANO, 2010).  

 O Ipê, identificado apenas pelo gênero (Tabebuia sp.), da família Bignoniaceae é 

considerada uma madeira pesada, com densidades a 12% de umidade de 1050 kg/m3 e 

densidade verde de 1300 kg/m3.É uma madeira com alta resistência a fungos e cupins, 

utilizado na construção civil e naval, dormentes, móveis de luxo, objetos torneados, 

ebanisteria, tacos, assoalhos, cabos de talheres, instrumentos musicais, portas e molduras de 

janelas (CERVI, 2014). Sua trabalhabilidade é ótima, bastante regular para plainar, boa para 

lixar e excelente para tornear e furar (SOUZA etal., 2002). 

 O Angelim, identificado pelo gênero (Hymenolobium sp.), da família Leguminoseae 

Papilionoideae tem seu uso em peças de decoração para exteriores e interiores, escadas, pisos, 

vigas, construção civil e naval, dormentes, estacas, tacos de assoalhos, vigamentos, entre 

outros (CERVI, 2014). Sua densidade é média com densidade a 12% de umidade de 710 

kg/m3para o H. petraeum e de 770 kg/m3 para o H. modestum e densidade verde de 1190 
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kg/m3 em ambas as espécies. Sua secagem é muito rápida em estufa, apresentando pequena 

tendência a torcimento e arqueamento médio (SOUZA et al., 2002). 

 Compreender as propriedades físicas e mecânicas da madeira é de extrema 

importância, pois podem influenciar no desempenho e resistência da madeira usada para 

determinado fim, além da sua utilização racional e correta (CUNHA, 2012). A designação de 

uma madeira para certa aplicação considera características referentes ao seu peso, 

comportamento às condições ambientais, como umidade, e aos limites de resistência 

mecânicas que correspondem aos esforços a que as situações de uso estarão vinculadas 

(ARAUJO, 2007). 

 Para determinar esses usos é fundamental observar as diferenças no arranjo dos 

tecidos, dimensões e espessura da parede celular, haja vista que essas propriedades designam 

valores próprios da massa específica para cada espécie de madeira. Nota-se que a resistência 

da madeira está estreitamente relacionada com a sua massa específica (PALMA, 1994). O teor 

de umidade da madeira possui grande importância, devido sua influencia nas demais 

propriedades desse material. A umidade considerada normal para a madeira é de 15%, quando 

ela atinge a estabilidade com a umidade do ar (MELLO, 2006). 

 De acordo com Lara Palma (1994) pode ser feito, de um modo geral, a classificação 

dos materiais fibrosos de origem natural, como os ortotrópicos. Na descrição de sólidos, a 

ortotropia é referente à estrutura interna de um dado material, o qual é determinado por três 

planos de simetria, sendo assim um material ortotrópico é caracterizado por propriedades 

direcionais, portanto, a descrição se completa com a adoção de um sistema de referência. O 

mais simples é o de coordenadas retangulares, com os eixos coincidindo com as intersecções 

dos planos de simetria da madeira. Na madeira, os eixos coincidem com as direções 

longitudinal, tangencial e radial. 

 Na madeira, a variação dimensional é caracterizada pelas propriedades de retração e de 

inchamento. Em razão da ortotropia, tais fenômenos são referidos às três direções principais, 

os quais são: axial (ou longitudinal), radial e tangencial (GÓES, 2006).Diante do exposto, o 

objetivo do trabalho foi verificar a variação média das secções, identificando a retratilidade e 

inchamento de cada espécie durante os processos de secagem e saturação, bem como a 

densidade e volume da madeira amostrada e comparar esses dados com a literatura. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado com amostras de madeira de Ipê e Angelim doados em 

formatos diversos pelo responsável do laboratório de madeira da Universidade do Estado do 

Pará - UEPA.Localizado na Travessa Enéas Pinheiro, nº 2626, Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia da UEPA. 

A partir dessas amostras de madeiraforam confeccionados os corpos de prova e análise 

da retração e inchamento da NBR 7190 de agosto de 1997, com amostras de dimensões em 

centímetros de 5 (Longitudinal), 3 (Transversal), 2 (Radial). Sendo assim, foram fabricados 

doze corpos de prova, seis para cada espécie, com o lado maior da seção transversal paralelo à 

direção radial.  

Inicialmente os corpos de prova confeccionados foram medidos com paquímetro a 

condições ambientes, para verificar se suas dimensões estão de acordo com a norma ou com 

valores bem próximos do ideal para o experimento, descartando amostras com nós, defeitos 

quanto à disposição dos raios, ataque de patógenos, entre outras distorções que possam 

influenciar nos resultados. 

 Na etapa da secagem, utilizou-se estufa com temperatura de 103ºC variando de 

2ºC para mais ou para menos, de acordo com a norma estabelecida. Foram usadas pinça para 

auxiliar na retirada das amostras da bandeja e balança analítica de precisão para mensuração 

da massa. Todo o experimento foi realizado no período de 2 semanas, com realização de 

procedimentos às 11 horas da Manhã (M), 17 horas da Tarde (T) e/ou 19 horas da Noite (N). 

Foi utilizada a fórmula de SECAGEM para calcular a variação de massa (Vm), a qual foi 

estabelecida pela NBR7190/1997 em menor ou igual a 0,5% entre duas medidas consecutivas, 

indicando o equilíbrio. 

Variação de massa na secagem: VMSe= ((MI – MS)/MI)*100 

Variação de massa na saturação: VMSa= ((MS – MI)/MI)*100 

Onde: MI é a massa inicial da amostra; MS é a massa da amostra na medição posterior. 

 Ao finalizar a fase da pesagem dos corpos de prova, foi realizada a mensuração das 

dimensões através do paquímetro, nas 3 dimensões que compõem a amostra. 

 Para etapa de saturação das amostras, foi utilizado um recipiente contendo água e 

realizada a imersão das amostras. Seguiu o procedimento parecido com o da Secagem, com 

medições periódicas de massa em balança analítica e cálculos segundo a fórmula de 

SATURAÇÃO para determinar a variação da massa, sendo 0,5% ou menos o parâmetro de 

estabilidade e determinando que a amostra está saturada. A partir disso, ocorreu a mensuração 

das dimensões com o paquímetro digital e transferência dos dados obtidos para o Excel. 
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 Os dados coletados foram organizados em planilha no software Microsoft Excel e 

deram subsídio para calcular a variaçãomédia das secções Longitudinal, Transversal e Radial, 

identificando qual apresenta maior variação nos processos de secagem e saturação, 

posteriormente os dados foram comparados com a literatura.  Com a finalidade de detectar as 

propriedades de retração e inchamento das espécies estudadasforam calculados o volume, 

densidade aparente (in natura, a 12% e a 15%) e umidade relativa das amostras, através das 

seguintes fórmulas: 

Media de cada secção da amostra de madeira (M): 

M = (X1+X2+...+XN)/N 

Volume da amostra de madeira (V): 

V = ST*SL*SR 

Variação volumétrica (∆V): 

∆V= (VU – VS)/ VS 

Umidade Relativa (UR): 

UR= ((MIN – MS)/MS)*100 

Densidade Aparente (DA): 

DA = MIN/VIN 

Densidade Aparente a 12% (DA12): 

DA12 = DA+ (DA*((1 – (∆V/UR))*((12 – UR)/100))) 

Densidade Aparente a 15% (DA15): 

DA15= DA+ (DA*((1 – (∆V/UR))*((15 – UR)/100))) 

Percentual de inchamento da secção transversal (IT): 

 IT = ((STU –STS)/STS)*100 

 Onde: X=amostra; N=numero de amostras; ST= secção transversal; SL= secção 

longitudinal; SR= secção radial; VS=volume seco; VU= volume úmido; MIN= massa in natura; 

VIN= volume in natura; MS= massa seca;STU= secção transversal úmida; STS secção 

transversal seca. 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A madeira consiste em um material biológico formado por plantas lenhosas as quais 

apresentam moléculas orgânicas dispostas de tal forma capaz de realizar sustentações 

mecânicas considerado material orgânico resistente.Com o conhecimento dos resultados dos 
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processos realizados durante o estabelecimento dos limites de resistência, permite - se atribuir 

valor comercial das mesmas,pois de acordo com tais valores, pode - se determinar os tipos de 

madeira para determinado emprego e uso destas. 

Os processos de secagem e saturação de amostras de madeira foram concluídos em 10 

dias,obtendo-se os seguintes resultados: A massa natural média (entre as seis amostras) do 

Angelim foi de 25,9645g, enquanto a massa úmida e a seca foram de 32,6793g e 22,3248g, 

respectivamente. Já as amostras da espécie ipê tiveram a massa natural média de 37,1765g, 

massa úmida e a seca foram de 39,0672g e 34,1679g, respectivamente.  

 O valor de teor do volume (natural, seco e úmido) foi embasado na massa, pois 

quando teve duas medidas consecutivas e um (de/a)créscimo de 0,5%, sabe-se que a amostra 

estará seca ou úmida, dependendo da análise. Logo, o volume médio das seis amostras de 

cada espécie está descrito na tabela 01, abaixo:  

Tabela 01: Volume médio das espécies do experimento. 

 

Volumeúmido Volumeseco 

Variaçãovolumétrica 

(%) Umidade in natura 

Médias Angelim 36,2649 30,9225 17,2813 16,3098 

Médias Ipê 32,3935 28,9922 11,7351 8,8042 
Fonte: PANTOJA et al.(2015). 

 Através do volume seco e úmido foi calculada a variação volumétrica do Angelimedo 

ipê obtendo-se valores de 17,2813% e11,7351%, respectivamente e umidade de 16,3098% e 

8,8042%, respectivamente, inferindo que a água presente no interior da madeira influencia no 

seu dimensionamento. 

Os dados de densidade aparente aforam calculados para 12% de umidade no angelim e 

15% de umidade no ipê, para permitir sua comparação com a bibliografia de Andrade (2015), 

conforme é mostrado na tabela 2, onde os resultados encontrados no experimento estão bem 

próximos aos revisados na literatura. 

 

Tabela 02: Tabela com dados de densidade aparente de acordo com a umidade. 

 

Andrade(2015) Pantoja et al. (2015) 

Médias Angelim (12%) 0,76 g/cm3 0,76 g/cm3 

Médias Ipê (15%) 1,01 g/cm3 1,17 g/cm3 
Fonte: Pantoja et al. (2015). 

 O inchamento presente na tabela 3representa a variação entre as amostras secas e 

úmidas, tomando como referencia a secção determinada. Sendo assim pode-se afirmar que a 
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secção que sofre maior variação é a transversal, seguida pela radial e longitudinal, em ambas 

as espécies. 

 

Tabela 03: Variação dimensional das espécies em estudo. 

 

Inchamento 

longitudinal 

Inchamento 

radial 

Inchamento 

transversal 
Relação (T/R) 

Médias Angelim 0,7447 5,2589 10,5982 2,0237 

Médias Ipê 0,3009 4,1420 6,9710 1,7004 
Fonte: Pantoja et al. (2015). 

 A literatura consultada, como Teixeira (2008) e Silvaet al.(2006) afirmam que a maior 

alteração dimensional se manifesta no sentido tangencial aos anéis de crescimento, seguida 

pela dimensão radial, mostrando-se praticamente desprezível no sentido longitudinal. A tabela 

acima nos apresenta os dados da variação dimensional das amostras de madeira, estando de 

acordo com a literatura. 

 A relação entre a variação Tangencial (T) e a Radial (R) é fundamental para o cálculo 

da estabilidade dimensional. Espécies com baixa relação T/R e baixos valores absolutos de T 

e R são às de melhor desempenho relativamente à estabilidade dimensional. Logo, O Ipê tem 

um desempenho melhor se comparado ao Angelim, tendo a relação T/R o valor de 1,7004 

para o Ipê e 2,0237 para o Angelim. 

  

4. CONCLUSÕES  

A partir da análise dos dados obtidos, foi percebido que houve variação nas dimensões 

das secções do corpo de prova, nos processos de secagem e saturação das amostras, onde a 

secção média que sofre maior variação é a transversal, seguida pela radial e longitudinal, em 

ambas as espécies (Angelim e Ipê), comportamento que está de acordo com as literaturas 

revisadas.  

Através da relação T/R foi possível identificar que o ipê apresenta maior estabilidade 

dimensional e tem densidade consideravelmente maior, sendo mais recomendável para usos 

na construção civil (pesada), assoalho e movelaria, apresentando alta qualidade final se bem 

trabalhado e levando-se em conta as direções de ortotropia. Já o angelim apresenta valores 

menores de estabilidade dimensional e densidade sendo mais usado na construção civil (leve) 

e movelaria. 
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RESUMO  

 

O jatobá, além da importância ecológica, apresenta potencial para exploração do caule e dos 

frutos pelas indústrias. Objetivou-se avaliar a influência das fontes de fósforo no crescimento 

inicial de mudas de jatobá do cerrado nas condições edafoclimáticas do município de Capitão 

Poço-PA. O delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC), em 

esquema fatorial 2x2, correspondendo à ausência e presença de P2O5 (0 e 30 g planta-1) e duas 

fontes: Super Fosfato Simples (SFS) e Super Fosfato Triplo (SFT), com 5 repetições. Foram 

realizadas avaliações a cada 30 dias após a emergência, mensurando as seguintes avaliações 

biométricas: altura de planta (AP); número de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC). Os 

dados experimentais foram submetidos à análise de variância e as médias foram comparadas 

pelo teste F (p < 0,05). Observou-se que aos 30 dias houve respostas significativas na 

presença de P2O5 na variável AP com a utilização do STF, enquanto para o NF e DC ambos 

os fertilizantes apresentaram efeitos positivos, exceto na presença de SFT o qual a variável 

DC mostrou resultado inferior. Aos 60 dias tanto na ausência como na presença de P2O5 

houve diferença significativa em todas as variáveis. Para MSPA foi verificado que na 

ausência e presença de P2O5 não houve diferença significativa entre as fontes, enquanto à 

MSR obteve-se melhor resultado na ausência do SFS. A presença de fósforo influenciou 

positivamente as variáveis de crescimento AP, NF e DC. 

  
Palavras-chave: adubação, agricultura.  
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1. INTRODUÇÃO  

O afloramento dos problemas ambientais e a necessidade de recuperação de áreas 

degradadas têm aumentado o interesse sobre o conhecimento das espécies nativas brasileiras. 

“Um dos grandes problemas na recomposição de florestas nativas é a produção de mudas de 

espécies que possam suprir programas de reflorestamento” (CARVALHO FILHO et al., 

2003). 

 Em face disso, é de fundamental importância a definição de estratégias que favoreçam 

a produção de mudas com qualidade, em menor espaço de tempo possível e em condições 

acessíveis aos médios e pequenos produtores rurais (CUNHA et al., 2005). 

Entre as espécies nativas, pode-se destacar o Hymenaea stigonocarpa que apresenta 

menor altura, podendo chegar até 10 metros, enquanto as outras espécies podem chegar a ter 

árvores com até 40 metros. Produz madeira de ótima qualidade, dura e resistente, por isso é 

utilizada na construção civil e naval. Seus frutos possuem alto teor de fibra alimentar e são 

utilizados na alimentação humana e animal. Tem uma produção de resina que é utilizada pela 

indústria farmacêutica, além disso, também são utilizadas na arborização urbana (SOARES et 

al., 2013).  

Conforme Shumacher et al. (2004), a disponibilidade de nutrientes está entre os fatores 

que condicionam o desenvolvimento, proliferação e abundância das espécies florestais. A 

necessidade de adubação procede do fato de que nem sempre o solo é capaz de fornecer todos 

os nutrientes que as plantas precisam para um apropriado crescimento. As características e a 

quantidade de adubos a aplicar dependerão das necessidades nutricionais das espécies 

florestais, da fertilidade do solo, da forma de reação dos adubos com o solo, da eficiência dos 

adubos e de fatores de ordem econômica. 

Entre os nutrientes, o fósforo (P) é um dos que têm merecido maior preocupação, em 

razão da sua baixa disponibilidade natural em solos mais intemperizados, característicos dos 

solos brasileiros. “Assim, a adubação fosfatada é de extrema importância para cultura, pois o 

fósforo é um elemento que tem papel chave em todos os metabólitos relacionados com 

aquisição e utilização de energia” (PRADO et al., 2010).  

“Para que o elemento fósforo esteja disponível para as plantas, são necessárias grandes 

quantidades de fertilizantes fosfatados, pois alguns destes solos podem adsorver expressivos 

teores deste nutriente.” (VALADÃO JUNIOR et al., 2008) 
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Soares et al. (2013) afirmam que com o avanço de áreas degradadas, o reflorestamento 

com espécies nativas pode diminuir o impacto provocado. Mas pouco se sabe das exigências 

nutricionais de tais espécies. Com isso, são necessárias novas pesquisas para melhor 

contribuir na formação de mudas de espécies nativas. 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de diferentes fontes de fósforo no 

crescimento inicial de mudas de jatobá do cerrado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido em casa de vegetação, durante o período de maio a agosto 

de 2014, no setor experimental de produção de mudas da Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA), pertencente ao município de Capitão Poço, Pará, situado nas coordenadas 

geográficas de latitude 1°44'39" Sul e longitude 47°3'26" Oeste, estando a altitude de 73 m. 

As sementes de Hymenaea stigonocarpa foram escarificadas mecanicamente, com 

auxílio de lixa n° 120, lixando as sementes na parte oposta ao hilo, em seguida foram 

colocadas em embebição em água destilada durante 24 horas (SANTOS, 2011). As plântulas 

foram transplantas para vasos de polietileno com capacidade de 5 L, utilizando uma plântula 

por vaso, preenchidos com Latossolo Amarelo distrófico com textura arenosa (EMBRAPA, 

2013). As características químicas e físicas do solo na profundidade de 0-20 cm são as 

seguintes: pH (H2O) = 4,3; MO = 18 g kg -1; P (Melich 1) = 1,3 mg dm-3; Ca2+ (KCl) = 1 

cmolc dm-3; Mg2+ (KCl)  = 0,3 cmolc dm-3; K (Melich 1) = 0,04cmolc dm-3; H + Al = 3,2 

cmolc dm-3; Al3+ = 0,49 cmolc dm-3; CTC = 4,61 cmolc dm-3;V = 30,6 %; m = 25,8 %. A 

análise granulométrica apresentou os seguintes resultados: areia = 733 g kg -1; argila = 177 g. 

kg -1 e silte = 89 g kg -1.  

Para constituir as parcelas experimentais foram usadas 20 plântulas uniformes. O 

delineamento experimental adotado foi inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 

2x2, correspondendo à ausência e presença de P2O5 (0 e 30 g planta-1) e duas fontes de 

fósforo, Super Fosfato Simples (SFS)  (18 % de P2O5) e Super Fosfato Triplo (SFT) (44 % de 

P2O5) aplicados nos vasos no momento do transplantio das plântulas, com 5 repetições. Foram 

adicionados nos vasos 167 g de SFS e 68 g de SFT. Os fertilizantes foram incorporados ao 

substrato utilizado no experimento.  

As variáveis analisadas foram: Altura de planta (AP), medida desde o colo até o ápice 

da planta, número de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC), medido através de um 
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paquímetro. As avaliações iniciaram aos 30 dias após a transplantio, sendo realizadas quatro 

avaliações no total, em um período de 30, 60, 90 e 120 dias.  

Os dados experimentais foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilks (p>0,01) e de 

Levene (p>0,01), para verificação da normalidade e homocedasticidade, utilizando do 

software estatístico SAS (SAS, 2008). Em seguida, realizou-se a análise de variância e as 

médias foram comparadas pelo teste F (p < 0,05) por meio do software Sisvar (FERREIRA, 

2011). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

De acordo com a análise de variância (p<0,05), observam-se respostas significativas 

na presença de P2O5 aos 30 dias após a emergência, nas variáveis Altura de Planta, com a 

utilização do fertilizante Super Triplo e Número de Folha em ambas as fontes fosfatadas. Para 

o Diâmetro do Caule, a ausência de Super Fosfato Triplo apresentou melhor resposta (Tabela 

1).  

“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” 

(CAIONE et al., 2012).  

Em relação às fontes, só houve diferença no Diâmetro do Caule em que o Super 

Fosfato Simples foi o que apresentou melhor resultado (Tabela 1). Esse fato pode estar 

relacionado à alta acidez dos solos da região. Segundo Martins et al., (2010), os solos 

brasileiros, em sua maioria solos oxídicos, devido ao material de origem ser pobre e ao 

elevado grau de intemperismo, possuem uma capacidade máxima de adsorção de fósforo 

muito alta, assim, o solo adquire características de dreno de P. Esta característica diminui o P-

solução, reduzindo assim a absorção do nutriente pela planta. 

 

Tabela 1: Altura de planta (AP), número de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC) do jatobá cultivado 

com ausência e presença de adubação mineral com P2O5, com uso de Super Fosfato Simples (SFS) e 

Super Fosfato Triplo (SFT), aos 30 DAE no município de Capitão Poço, Pará. 

Sistema 
Altura  Número de folhas  Diâmetro 

SFS SFT  SFS SFT  SFS SFT 

 ----- cm -----  --folhas planta-1--  ----- cm ----- 

Ausência 22,87Aa* 21,37 Ba  4,50 Ba 4,10 Ba  0,40 Aa 0,40 Aa 

Presença 26,40 Aa 28,20 Aa  7,60 Aa 8,20 Aa  0,40 Aa 0,36 Bb 
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CV (%) 13,54  11,00  7,02 

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si (p > 0,05) na coluna (maiúsculas) e na linha (minúsculas), 

pelo teste F. 

 

De acordo com a Tabela 2, observa-se que a presença de P2O5 apresentou diferença 

significativa no desenvolvimento das mudas de Jatobá. Quanto aos fertilizantes, não houve 

diferença estatística entre ambos. Com base nos resultados da Tabela 2, fica demonstrada a 

importância da adubação fosfatada para o crescimento inicial do Jatobá-do-Cerrado que ficou 

evidenciada nos primeiros 60 dias, pois o fornecimento de fósforo proporcionou ganhos 

significativos na variável AP, apresentando-se superior em relação à fonte SFS.  

Esse comportamento pode estar relacionado à atividade fisiológica do nutriente. 

Conforme Taiz & Zeiger (2013), o fósforo é integrante de compostos importantes das células 

vegetais, incluindo intermediários da respiração e fotossíntese, bem como nucleotídeos 

utilizados no metabolismo energético das plantas. 

 
Tabela 2: Altura de planta (AP), número de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC) do jatobá cultivado 

com ausência e presença de adubação mineral com P2O5, com uso de Super Fosfato Simples (SFS) e 

Super Fosfato Triplo (SFT), aos 60 DAE no município de Capitão Poço, Pará. 

Sistema 
Altura  Número de folhas  Diâmetro 

SFS SFT  SFS SFT  SFS SFT 

 ----- cm -----  -folhas por planta-  ----- cm ----- 

Ausência 22,87 Ba* 21,27 Ba  6,50 Ba 5,70 Ba  0,40 Ba 0,40 Ba 

Presença 30,60 Aa 31,40 Aa  10,40 Aa 9,00 Aa  0,46 Aa 0,46 Aa 

CV (%) 13,80  25,71  9,01 

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si (p > 0,05) na coluna (maiúsculas) e na linha (minúsculas), 

pelo teste F. 

 

O NF apresentou respostas positivas na presença das duas fontes de fósforo sendo 

assim a disponibilidade de P2O5 favoreceu o crescimento das plantas, uma vez que o nutriente 

promove maior emissão e crescimento de folhas e maior área foliar, sendo que o órgão 

vegetativo é o responsável pelos processos fotossintéticos e trocas gasosas entre a planta e o 

ambiente (PEREIRA et al., 2013), consequentemente, aumenta a produção de fotoassimilados 

para o vegetal.  

A variável DC apresentou comportamento semelhante à variável NF, pois foi 

observado que as plantas adubadas com as fontes de fósforo apresentaram diferença 

significativa nesta variável, sendo que a fonte de fósforo não influenciou o desenvolvimento. 
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Esta variável é de grande importância para o desenvolvimento de plântulas. Souza et al. 

(2006) destacam que o diâmetro do colo é fundamental na avaliação do potencial da muda 

para sobrevivência e crescimento após o plantio.  

Aos 90 DAE a variável AP apresentou resultados semelhantes quando comparada aos 

60 DAE, tanto quanto a presença de adubação fosfatada, nas quais as fontes de fósforo não 

apresentaram diferenças quanto ao crescimento das plantas, enquanto na ausência de 

adubação fosfatada a resposta é significativa, o que demonstra a importância da adubação 

fosfatada (Tabela 3). 

Tabela 3: Altura de planta (AP), número de folhas (NF) e diâmetro do caule (DC) do jatobá cultivado 

com ausência e presença de adubação mineral com P2O5, com uso de Super Fosfato Simples (SFS) e 

Super Fosfato Triplo (SFT), aos 90 DAE no município de Capitão Poço, Pará. 

Sistema 
Altura  Número de folhas  Diâmetro 

SFS SFT  SFS SFT  SFS SFT 

 ----- cm -----  -folhas por planta-  ----- cm ----- 

Ausência 24,25 Ba* 22,65 Ba  7,00 Ba 6,60 Aa  0,45 Aa 0,43 Ba 

Presença 32,60 Aa 32,40 Aa  11,60 Aa 8,20 Ab  0,48 Aa 0,54 Aa 

CV (%) 12,63  17,76  12,68 

* Médias seguidas de letras distintas diferem entre si (p > 0,05) na coluna (maiúsculas) e na linha (minúsculas), 

pelo teste F. 

 

 A variável NF quando avaliada aos 90 DAE (Tabela 3) apresentou diferenças 

estatísticas significativas em ambos os tratamentos, ou seja, foi influenciada tanto pela 

presença de fósforo, em que a fonte SFS proporcionou maior incremento. No entanto a 

variável DC apresentou diferença apenas em um dos tratamentos, a presença de adubação 

fosfatada, obtendo melhor resposta na presença de qualquer fonte de adubação. 

“Dentre as fontes de P solúvel existentes, o superfosfato simples (SFS) e triplo (SFT) 

são as mais utilizadas” (LANA et al., 2004) e, em solos altamente intemperizados, são 

aplicadas doses altas, devido ao processo de adsorção aos argilominerais e óxidos de ferro e 

alumínio. “O SFS tem a vantagem de também adicionar S para o solo e, consequentemente, 

suprir as necessidades das plantas com este elemento. Por outro lado, o SFT apresenta maior 

concentração de P2O5, diminuindo a quantidade bruta a ser aplicada na adubação” (SILVA et 

al., 2010). 
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4. CONCLUSÕES  

 

As doses (0 e 30 g planta-1) e as fontes (Super Fosfato Triplo e Super Fosfato Simples) 

influenciaram significativamente o crescimento de mudas de jatobá-do-cerrado produzidas em 

Latossolo Amarelo distrófico, em que a adubação fosfatada é indispensável para o sistema de 

produção de mudas dessa espécie.  
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RESUMO 

A presente pesquisa busca apresentar alguns dos conceitos mais aceitos e utilizados na 

abordagem do PERT/CPM. Está ferramenta é fundamental para gerenciamento das atividades 

relacionadas a empresas e projetos. Entretanto, ainda é pouco explorado no setor florestal, o 

que pode levar a uma administração, por vezes, equivocada, fazendo com que as atividades 

desse setor tenham falhas ou atrasos e, dessa forma, podendo por em risco uma produção 

eficiente e de qualidade. Por tanto, é fundamental entender como o PERT/CPM pode ser 

aplicado no setor florestal, a fim de impedir essas falhas e otimizar ainda mais a produção. A 

metodologia aplicada foi de revisão bibliográfica, com consulta a periódicos, teses, anuais, 

trabalhos de conclusão de curso e artigos disponíveis principalmente em acervos 

bibliográficos online de universidades brasileiras. O PERT/CPM pode ser representado 

graficamente através de fluxograma e/ou por meio de tabelas que apresentam 

atividades/tarefas necessárias ao cumprimento de um objetivo, organizando os prazos de 

realização de cada atividade/tarefa. Por isso, o PERT/CPM serve as empresas do setor 

florestal como uma ferramenta de planejamento adequada para o cumprimento de metas e 

prazos, onde se identificam atividades que podem apresentar algum problema (atividade 

gargalo) e, dessa maneira, possa se propor ações efetivas para solucionar qualquer problema. 

Palavras-chave: PERT/CPM. Setor Florestal. Gerenciamento. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentro da perspectiva empresarial, tangendo a lógica do mercado financeiro cada vez 

mais rigoroso, a atividade de planejamento se torna imprescindível e fundamental à 

administração das empresas. Com este ponto de vista do processo administrativo, a empresa é 

observada como uma máquina, em que o gerente-de-topo analisava seu desempenho, 

comparava-o ao planejado e tomava estratégias para correções dos rumos (SILVA, 2006). 

Considerando a necessidade de execução de um projeto que esteja relacionada a um 

ordenamento de tarefas que devem ser realizadas em determinado intervalo de tempo, para 

cumprimento de prazo, ARAÚJO (2012) apud MOREIRA (2008) dão enfoque a existência de 

duas técnicas para o planejamento e acompanhamento de projetos: o PERT 

(ProgramEvaluationandReviewTechnique) e o CPM (Critical Path Method). 

Com base nas empresas do setor florestal, o manejo planeja as medidas a serem 

adotadas para alcançar os seus objetivos. O planejamento sem seu devido controle não tem 

sentido, pois a execução divergirá até do melhor plano de manejo. Para um controle eficiente 

necessita-se de um sistema que registre os acontecimentos (contabilidade, registros 

dendrométricos dos talhões, etc.) e de técnicas especificas de controle, como o caso do 

PERT/CPM (SCHNEIDER, 2008). 

Para controle da duração de todas as atividades da empresa florestal, como o 

inventário florestal, o inventário 100%, o planejamento e a abertura das estradas principais, 

secundárias e picadas de arraste, pode ser utilizado o sistema PERT/CPM. Este método é uma 

ferramenta que adequa-se ao planejamento e calendário de todas as atividades de exploração 

florestal, desde a extração até a construção de estradas (BRAZ, 2005). 

O PERT/CPM é uma sequência ordenada de atividades que podem ser representadas, 

em um gráfico, o início e a conclusão de um evento, assim como as demais atividades 

intermediárias. Um determinado evento só poderá ser considerado iniciado quando todas as 

atividades que a ele concorrem forem concluídas. Com isso, as atividades que não são 

executadas dentro do tempo determinado e acabam atrasando o tempo total do 

prosseguimento do projeto são chamadas de atividades “gargalo”, ou críticas (FERNANDES, 

2013).O presente trabalho objetiva conceituar, estudar e analisar a aplicabilidade da 

ferramenta relacionada ao planejamento, o PERT/CPM, ligada ao setor florestal. 
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2. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado por meio de pesquisas bibliográficas com foco em 

trabalhos de PERT/CPM vinculados ao setor florestal, principalmente do Brasil. Para isso, 

utilizou-se por base acervos bibliográficos disponibilizados online da Universidade Federal de 

Lavras, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade de Santa Catarina, 

Universidade Federal de Mato Grosso, Faculdade de Tecnologia de Botucatu e Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária, além de consulta em periódicos e livros, os quais 

tiveram seus conceitos sistematizados, bem como as tabelas e os esquemas ilustrativos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A rede de planejamento é representada graficamente por uma sequência de atividades, 

de forma lógica e praticável, onde é possível observar todas as interdependências existentes 

entre elas, com interesse de se atingir um determinado objetivo. Por intermédio da rede, pode-

se observar o início e a conclusão de um evento e as atividadesde execução do mesmo(BRUM 

et al.,1976; MACHADO et al., 1983). 

Brum et al. (1976)afirmamque, na representação gráfica, as atividades são 

representadas por linhas orientadas (setas, flechas e arcos), e os eventos por círculos (nós ou 

vértices). Machado et al. (1983)representaram de forma gráfica a rede exemplificando seus 

componentes, eventos e atividades, conforme apresentado naFigura 1: 

 

Figura 2 - Representação gráfica das tarefas (A- derruba; B- extração florestal; C- desgalhamento; D-

empilhamento; E- transporte florestal secundário). 

 
Fonte: Machado et al. (1983) 

 

Para Brum et al. (1976), a rede no setor florestal pode ser ilustrada, através de eventos 

sequenciais, onde o evento inicial consistedas operações de preparo do solo para o plantio e o 

evento final, do término do preparo do solo, como ilustrado na figura abaixo: 
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Figura 3 - Representação gráfica das tarefas de preparo do solo e plantio 

 

Fonte: Brum et al. (1976) 

 

O evento consiste no início e no término de uma atividade sendo, geralmente, 

representado por umciclo. As atividades são caracterizadas por eventos consecutivos e ligadas 

por uma linha orientadora. Entre os dois eventos consecutivos sempre existe apenas uma 

atividade que segundo Machado et al. (1983), não consome tempo nem recursos. 

A atividade é a tarefa a ser realizada, onde compreende a mão de obra e equipamentos. 

Brum et al. (1976) exemplifica a atividade na exploração florestal (Figura 3). 

 

Figura 4 - Exemplo de atividade no corte florestal. 

 

Fonte: Brum et al. (1976) 

 

Para controle da duração de todas as atividades da empresa florestal, tais como o 

inventárioamostral, o inventário a 100%, o planejamento e a abertura das estradas principais, 

secundárias e picadas de arraste, pode-se utilizar o sistema PERT/CPM. Este método é uma 

ferramenta que adequa-se ao planejamento e calendário de todas as atividades de exploração 

florestal, desde a extração até a construção de estradas (BRAZ, 2005). 
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3.1. Planejamento de uma Rede PERT/CPM 

Também conhecido como Método do Caminho Crítico, refere-se a um conjunto de 

técnicas utilizado para o planejamento e controle de empreendimentos e projetos (LAUGENI; 

MARTINS, 2005). 

 Tubino (2000) lista algumas habilidades possíveis a serem adquiridas através do 

PERT/CPM: visão gráfica das atividades componentes de um projeto; tempo estimado do 

projeto;visualização das atividades críticas para a conclusão de um projeto; gerenciamento das 

atividades passíveis ou não de sofrerem atraso; e com isto,visualização do tempo de folga 

disponível (nas atividades não-críticas), que pode ser negociado para uma menor aplicação de 

recursos e redução de custos. 

Para Machado et al. (1983), para o planejamento de uma rede de atividades e eventos, 

deve-se conhecer primeiramente os itens que o compõe. Como já foi exemplificado, as 

atividades representama lista de tarefas a serem realizadas. Deve-se também elencar a ordem 

com que as atividades vão se desenvolver, sendo que estas podem ser classificadas como 

antecedentes e subsequentes. Por fim, considera-sea duração das atividades, ou seja, o tempo 

necessário para execução das atividades, as quais devem ser expressas na mesma unidade de 

tempo, ou seja, horas, dias, semanas, meses. 

Para Slack et al. (2002), o planejamento de um projeto envolve cinco passos: identificar 

atividades; estimar tempos e recursos; identificar relacionamentos e dependências; identificar 

limitações de programação; corrigir a programação. 

Ainda segundo Machado et al. (1983), deve-se ainda classificar os tipos de atividades, 

que vêm a ser:  

a. Paralelas: são as atividades que se realizam de forma simultâneas e que independem 

uma da outra. Para uma exploração florestal, por exemplo, temos as atividades de 

motosserrista, de derruba e tora, as quais podem ser feitas de forma simultânea. 

Figura 5 - Atividades paralelas. A. derrubada; B. toragem; C. desgalhamento; D. enleiramento. 

 

Fonte: Machado et al. (1983) 
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b. Dependentes: são atividades dependentes entre si, de forma a se agruparem em 

antecedentes e subsequentes. 

 

Tabela 3 - Exemplo de atividades, com seus respectivos eventos antecedentes e subsequentes, de uma 

rede PERT/CPM. 

Atividades 
Eventos 

Antecedentes Subsequentes 

A - Derrubada e desgalhamento 1 2 

B - Instalação do sistema de cabo florestal 1 3 

C – Extração 2 5 

D –Toragem 5 6 

E – Secagem 6 7 

F - Transporte florestal principal 7 8 

G - Planejamento dos fornos 1 4 

I - Carregamento dos fornos 4 8 

H - Construção dos fornos 8 9 

J - Produção de carvão vegetal 9 10 

L - Atividade fictícia 3 2 

Fonte: MACHADO et al. (1983) 

 
Figura 6 - Exemplo simplificado de uma rede PERT/CPM no planejamento da exploração 

florestal para a produção de carvão. 

 

Fonte: MACHADO et al. (1983) 

 

c. Independentes: geralmente são classificadas também como as atividades paralelas, 

ou seja, sua realização independe da realização de outra atividade. 
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Figura 7 - Atividades independentes em uma rede PERT/COM. A. derrubada; B. toragem; C. 

desgalhamento; D. enleiramento. 

 

Fonte: MACHADO et al. (1983) 

 

d. Condicionantes: Atividades que só podem ocorrer sob determinadas condições ou 

datas. 

 

Figura 8 - Implicações da atividade condicionante em uma rede PERT/CPM. A – conter florestal; B – 

extração florestal; C – planejamento do forno; D – construção de fornos; E – secagem no campo e; F – 

transporte florestal. 

 

Fonte: MACHADO et al. (1983) 

 

3.2. Construção de uma Rede PERT/CPM 

Um projeto é constituído por um conjunto de atividades independentes, mas 

logicamente ligadas, e pode ser representado por meio de uma rede (LAUGENI; MARTINS, 

2005). Tubino (2000) considera que a elaboração dessa rede é o primeiro passo para a 

utilização do PERT/CPM, sendo representadas todas as dependências entre as atividades de 

um projeto. A construção de uma rede, segundo Machado et al. (1983), deve ser precedida de 

certos princípios básicos, que são: relacionar cada atividade com o programa como umtodo; 

identificar as atividades paralelas; identificar atividades consomem tempo/recursos;identificar 

eventos não consomem; um evento só estará concluído quando conhecido suas atividades; 

uma atividade só se inicia quando seu evento inicial é atingido; entre dois eventos sucessivos 

existe só uma atividade; nenhum atraso pode ser desprezado; e verificar a aparição de 

“circuito” na rede. 
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3.3. PERT/CPM no Setor Florestal 

Como já visto anteriormente, o método PERT/CPM é perfeitamente aplicávelao 

planejamento e controle de diversas atividades no setor florestal, desde o nível do 

povoamento florestal até o planejamento florestal a nível regional. As atividades 

correlacionadas são: planejamento do inventario florestal; planejamento da estrutura física da 

empresa florestal; planejamento financeiro; planejamento organizacional e administrativo da 

empresa; planejamento da estrutura de produção florestal; e planejamento das ações 

governamentais (BRUM; ABREU; OLIVEIRA, 1976). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A ferramenta PERT/CPM é um método importante para o silvicultor e para empresas 

do setor florestal, pois esta objetiva a mitigação do tempo e dos custos de execução das 

atividades florestais, e também permite planejar, executar e acompanhar de forma mais 

eficiente e concisa as etapas do projeto, seja este um plano de manejo florestal, plano de 

reflorestamento, Estudo de Impacto Ambiental, Projeto de Recuperação de Áreas Degradas. 

 

5. REFERÊNCIAS 

 

ARAÚJO, T. R.; TARRENTO, G. E.; JOAQUIN JR, C. F.; PIERRE, F. C. Utilização das 

técnicas PERT-CPM para redução do prazo de entrega: estudo de caso em uma 

indústria automobilística.Tekhne e Logos, Botucatu, SP, v.3, n.3, Novembro. 2012. 

 

BRAZ, E. M. Planejamento da exploração em florestas naturais. 1ª ed., dados eletrônicos. 

- colombo: Embrapa florestas, 2005, 29p. 

 

BRUM, E. T.; ABREU, P. S. C.; OLIVEIRA, Y. M. M. Utilidade da rede PERT/CPM no 

setor florestal. Revista Árvore. V. 8, n. 2, p.33-46. Universidade Federal do Paraná- Curitiba, 

1976.    

 

FERNANDES, A. D.; GUIMARÃES, P. P.; BRAZ, E. M.; HOEFLICH, V. A.; ARCE, J. E. 

Alternativas de planejamento para a exploração florestal. FLORESTA, Curitiba, PR, v. 

43, n. 3, p. 339 - 350, jul. / set. 2013. 

 

LAUGENI, F. P.; MARTINS, P. G. Administração da Produção. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 

2005. 

 

MACHADO, C. C. Colheita florestal. 2.ed. atual.eampl. – viçosa, MG, Ed. UFV, 2008. 

501p. 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

458 

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

ISSN 2316-7637 

 

MACHADO, C. C.; BARROS, A. A. A.; VALE, A. B. PERT-CPM: Instrumento do 

planejador da exploração florestal. Viçosa, Minas Gerais, Brasil, 1983.  

 

SCHNEIDER, P. R. Manejo florestal: planejamento e produção florestal. Santa Maria-RS, 

2008, 500p. 

 

SILVA, V. S. M. Manejo de florestas nativas: planejamento, implantação e 

monitoramento. Cuiabá: FENF/UFMT, 2006, 106p. 

 

SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON, R. Administração da Produção. São 

Paulo: Atlas, 2002. 

 

TUBINO, D. F. Manual de Planejamento e Controle da Produção. 2 ed. São Paulo: Atlas, 

2000. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

459 

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

ISSN 2316-7637 

 

MAPEAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E DINÂMICA DO USO TERRA NA 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO UBÁ, MUNICÍPIO DE MOJU, ESTADO DO 

PARÁ 

 

Rita de Cássia de Moraes Franco21; Franciney Carvalho da Ponte ² 

 

¹Geógrafa (UFPA) e Bolsista CNPq. Embrapa Amazônia Oriental 

E-mail: cssiafranco@yahoo.com.br 

²Prof. MSc do curso de geografia da Universidade Federal do Pará. 

fcponte@ufpa.com.br 

 

RESUMO 

A mesorregião do nordeste paraense cuja produção agropecuária respondia por grande parte 

do abastecimento da região metropolitana de Belém tem presenciado uma reconfiguração nas 

suas relações socioeconômicas, originadas principalmente pela intensificação da monocultura 

do dendê ao longo do chamado quadrilátero do dendezeiro (Santo Antônio do Tauá, 

Tailândia, Tomé-Açu e Moju). Assim neste trabalho buscou-se analisar as alterações na 

paisagem através do mapeamento do uso e cobertura da terra, bem como correlacionar as 

classes com maiores alterações às variáveis socioeconômicas responsáveis pela configuração 

atual da paisagem da bacia hidrográfica do rio Ubá. Ao conceber a paisagem como dinâmica, 

tomando em conta as implicações da ação humana no meio físico-natural ao longo do tempo, 

utilizou-se técnicas de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento para mapear, quantificar e 

analisar a dinâmica de uso e cobertura da terra. Utilizando-se do software TerraAmazon 4.4.3 

foram realizadas classificações para o ano 2000 o marco zero da análise (Imagens Landsat 

TM5) e para o ano de 2012 (Imagens do sensor Liss_III) na tentativa de compreender a atual 

configuração da paisagem dentro da bacia. A partir dos dados obtidos foram gerados mapas 

de uso da terra e cobertura vegetal aonde se apresentou uma intensa dinâmica nos usos 

identificados dentro da bacia, bem como processos de transição dos usos aferidos. Como um 

dos principais resultados observados foram identificadas significativas transições de áreas de 

Pastagem, de mosaico de ocupações e de Floresta para a dendeicultura, assinalando assim 

uma forte pressão das grandes indústrias de óleo de Palma sobre a pecuária, sobre os 

pequenos produtores e o mais preocupante, sobre a floresta. Assim estima-se este trabalho 

apenas como um ponto de partida para um estudo mais detalhado dos impactos da 

reconfiguração da paisagem no reordenamento do território e nas relações sociais no nordeste 

paraense. 

  

Palavras-chave: Configuração da Paisagem, Uso da terra, Geotecnologia. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A dinâmica da paisagem reflete as interações existentes entre a organização 

socioespacial e a natureza. Tais interações originam mudanças que estão ocorrendo de 

maneira cada vez mais acelerada e cabe à ciência geográfica a tarefa de analisar as variáveis 

que estão gerando as mudanças e identificar quais processos estão sendo gerados a partir 

disso. Watrin (1996) afirma que “na avaliação dos processos de ocupação da região 

amazônica, a necessidade de estudos de monitoramento da vegetação e de mudanças no uso 

da terra através de ações integradas de investigação, são imprescindíveis”. 

Atualmente, há grande discussão a respeito da dinâmica e da complexidade das 

relações socioeconômicas no nordeste paraense. Inserido neste contexto o município de Moju 

vem apresentando agudas mudanças no uso da terra, na utilização dos recursos hídricos, na 

dinâmica da paisagem e nas relações sociais, originadas principalmente da pressão exercida 

pelo agronegócio, onde tal quadro justificou a realização desta pesquisa.  

O objetivo geral deste trabalho é analisar as alterações da paisagem na bacia do rio 

Ubá, município de Moju-Pa, através do mapeamento da dinâmica do uso da terra e da 

cobertura vegetal, comtemplando os seguintes objetivos específicos: a) qualificar as classes de 

cobertura vegetal e uso da terra; b) Quantificar as unidades de mapeamento a partir de uma 

análise espaço-temporal, com periodicidade de 12 anos; c) Correlacionar os incrementos e as 

perdas de áreas inerentes às classes de uso e cobertura vegetal; d) Analisar as variáveis 

socioeconômicas responsáveis pela configuração atual da bacia.  

 

2 – METODOLOGIA 

2.1 LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Ao analisar o contexto socioeconômico do município de Moju a bacia do rio Ubá 

destaca-se pela expressiva dinâmica de uso e cobertura dentro dos seus limites, tendo como 

principal vetor de reconfiguração da paisagem o cultivo do dendê, assim adotou-se como área 

de estudo a referida bacia. A área estudada apresenta uma extensão de 694,65 km2, sendo 

drenada pelos igarapés Ipitinga, Jambuaçú, Martinho e Maratauá, que são principais 

contribuintes do rio Ubá. 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
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Os resultados do mapeamento do uso e cobertura apresentados neste trabalho foram 

desenvolvidos tendo como base a metodologia do projeto TerraClass. A partir do 

levantamento dos dados secundários e da classificação supervisionada de imagens dos 

satélites Landsat-TM e Liss-III dos anos de 2000 e 2012, subdividindo-se em quatro etapas:  

Na 1° etapa criou-se um banco de dados no programa TerraAmazon 4.4.3 dentro da 

plataforma PostgreSQL, em seguida foram obtidas imagens Landsat-TM e imagens do sensor 

Liss (INPE: www.dgi.inpe.br), para o ano de 2000 (Landsat-TM5) foram utilizadas imagens 

referentes às orbitas ponto 223/61 e 223/62, com resolução de 30 metros, e, para o ano de 

2012 (imagens Liss-III) foram utilizadas as que possuem resolução espacial de 23,5 metros. 

Na 2° etapa a correção geométrica das imagens foi realizada no software TerraAmazon 4.4.3, 

adotando-se o método imagem x imagem, utilizando como base um banco externo contendo 

imagens Landsat-TM do ano de 2000 (GeoCover). Na 3° etapa foram produzidas máscaras a 

partir de dados do desflorestamento divulgados pelo PRODES para os anos de 2000 e 2012 

(site: www.dpi.inpe.br/prodesdigital). Na 4° etapa, utilizando o software TerraAmazon, foi 

realizado o mapeamento das classes de uso e cobertura, inicialmente para o ano de 2000 e 

posteriormente para o ano de 2012. Foram adotadas algumas classes da metodologia do 

projeto TerraClass tais como: Vegetação secundária, Pastagem, Mosaico de ocupações, etc., e 

inserindo ainda a classe Óleo de palma, de acordo com feições características tais como: Cor, 

Tonalidade, Textura e Forma. 

 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A partir da interpretação visual e classificação das imagens Landsat-TM e Liss-3 nos 

anos de 2000 e 2012, foram mapeados os 694,65 km² correspondentes à bacia do rio Ubá. 

Podendo-se extrair informações sobre o processo da dinâmica do uso e cobertura da terra, 

facilitando assim a compreensão da dinâmica da paisagem que configura a área estudada. 

Na análise das áreas mapeadas pelo PRODES como desflorestadas, avaliaram-se 

diferentes classes de usos tais como Área não observada, Área urbana, Desflorestamento, 

Floresta, Hidrografia, Mosaico de ocupações, Óleo de Palma, Outros Pasto limpo, Pasto sujo, 

Reflorestamento, Regeneração com Pasto e Vegetação Secundária. Na tabela (1) tem-se a 

distribuição das classes para cada ano mapeado.  
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TABELA 1: Quantificação das classes de uso e cobertura. 

 

Fonte: Autora (FRANCO, 2015). 

 

Iniciou-se a análise pela classe de floresta, pois a partir de sua supressão surgem as 

demais classes de uso. Em 2000 a área de floresta abrangia uma área de 308,71 km² da bacia 

já em 2012 esta área teve uma perda de aproximadamente 80 km², sendo reduzido a 227,82 

km². No ano base da análise não se encontravam áreas urbanas consolidadas, entretanto, no 

ano de 2012 se apresentou uma área de 4,9 km² com características do padrão de área urbana. 

A dinâmica das duas classes citadas pode ser explicada principalmente pela expansão da 

ocupação do município bem como a dinâmica econômica que se intensificou nesta região com 

a chegada das grandes indústrias da dendeicultura.  

Dentro da proposta de análise, serão avaliadas principalmente as classes com maior 

frequência de ocorrência na área, sendo elas Mosaico de Ocupações, Óleo de Palma, 

Pastagem e Vegetação Secundária. Tais classes foram as que apresentaram maior dinâmica 

entre os anos analisados. 

Durante a análise observou-se que a classe de vegetação secundária foi a que sofreu 

maior dinâmica, apresentando um aumento de 129,12 km² de 2000 a 2012 levando-se em 

conta que a maior parte desta vegetação veio de áreas de pasto sujo, onde a vegetação 

regenerou devido ao abandono do pasto.  

As áreas de mosaico de ocupação apresentaram um aumento de aproximadamente 13 

km², devendo-se isso principalmente ao crescimento populacional na área rural do município, 

onde tal crescimento é da ordem de 27%, o município apresenta ainda a população rural 

superior à população urbana. Assim entende-se que novas áreas foram sendo desflorestadas 

para a abertura de pequenas propriedades que apresentam menos de 10 ha, geralmente 

ocupadas por agricultores familiares. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

463 

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

ISSN 2316-7637 

 

Em sentido oposto as classes acima avaliadas, as classes de pasto limpo e pasto sujo 

apresentaram decréscimo na análise temporal, onde o pasto limpo cedeu 20,6 km² de sua área 

para a produção de óleo de palma e o pasto sujo cedeu 41 km² de sua área para vegetação 

secundária, assim pode-se observar que a atividade econômica da pecuária tem perdido 

espaço dentro do cenário analisado, principalmente pela promessa de lucratividade.  

Assim, ao analisar a tabela (2) referente ao cruzamento dos dados dos anos 2000 e 

2012 teve-se a possibilidade de contabilizar perdas e incrementos das classes com maior 

frequência de alteração. Em classes como floresta, pasto limpo e pasto sujo os percentuais de 

perdas foram respectivamente 26%, 38% e 58%. Sendo assim estas áreas cederam área para 

outros tipos de uso, indicando uma dinâmica expressiva nas classes de pastagem. 

 

Tabela 2: Cruzamento dos dados de 2000 e 2012. 

 

Fonte: Autora (FRANCO, 2015). 

 

Entretanto, pode-se observar que as classes vegetação Secundária e óleo de palma 

apresentaram incrementos com valores percentuais muito altos, da ordem de 208% e 174%, 

seguidos de crescimento relativo das classes mosaico de ocupações e regeneração com pasto 

sendo seguidamente 15% e 6%.  

A partir desta tabela de transição foram produzidos mapas temáticos que 

representassem cartograficamente as transformações ocorridas dentro da bacia, relacionados 

principalmente as transformações na paisagem ocorridas ao longo do tempo. Afinal com a 

diminuição das grandes áreas de pasto e o crescimento da produção do óleo de palma a 

paisagem mudou de forma significativa. 

Assim como o óleo de palma a vegetação secundária também apresentou um 

crescimento que chama a atenção de forma positiva, pois a regeneração de vegetação 
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principalmente em áreas de rios contributos do rio ubá assegura a manutenção da qualidade da 

bacia assim como a redução do assoreamento nos rios da bacia. 

Os dois mapas temáticos de uso e cobertura da terra da bacia do rio Ubá referentes aos 

anos de 2000 e 2012 (figura 01) permitiram correlacionar os incrementos e as perdas das 

classes com as variáveis socioeconômicas responsáveis pela dinâmica da paisagem dentro da 

bacia. 

FIGURA 01: A) Mapa de uso e cobertura da terra ano 2000, e; B) Para o ano de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autora (FRANCO, 2015). 

A quantificação destas classes também pode ser observada nos mapas de incrementos 

e perdas das classes (figuras 02). Onde se pode perceber claramente, as transições das áreas 

das classes entre si, dentro da bacia analisada. 
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FIGURA 02: Incrementos e Perdas De Pastagem, Vegetação Secundária e Óleo De Palma. 
 

 
 

Fonte: Autora (Franco, 2015)
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Ao comparar os mapas pôde-se visualizar que a área florestada sofreu uma diminuição, 

onde apresentou um decréscimo de 80 km², permanecendo apenas nas margens dos rios e 

igarapés, bem como na porção sudeste da bacia. Tais áreas de resistência da floresta encontram-

se sob pressão dos demais tipos de uso, principalmente a produção do dendê, absorvendo 12% da 

floresta. 

O processo inicial de desflorestamento da bacia seguiu os moldes do que aconteceu na 

mesorregião do nordeste paraense, onde a partir das aberturas das rodovias ocorreu um, variável, 

porém intenso processo de ocupação/exploração das áreas de floresta. A malha viária que 

inicialmente foi vetor de degradação, logo se tornou via de escoamento da produção de grandes 

pecuaristas e pequenos agricultores.  

Em 2000, era possível visualizar grande parte da bacia ocupada por áreas de pastagem, 

afinal, a criação de Gado no Pará sempre foi um negócio lucrativo, em 2012 era considerado pelo 

IBGE o 5° maior rebanho do país, justificando assim a supremacia da classe de pastagem na 

região bragantina.  

Entretanto, em 2012 o pasto foi uma das classes que mais cedeu área para as demais, isso 

levanta a hipótese de que com o embargo da carne brasileira no mercado internacional mediante 

epidemia de aftosa e com a crise financeira vivenciada pelos principais importadores, tenha 

ocorrido uma queda no mercado pecuarista da região.  

A classe de vegetação secundária apresentou grande incremento, aumentando sua área em 

cerca de 130 km² o que representa 208% de crescimento ao longo dos 12 anos. As classes que 

mais cederam área para a vegetação secundária foram Regeneração, Pasto Sujo e Mosaico de 

ocupações. 

A classe mosaico de ocupações é uma das classes de maior importância dentro do quadro 

avaliado, sendo esta identificada como pequenas áreas geralmente ocupadas por agricultores 

familiares, que são historicamente responsáveis por fornecer os alimentos que formam a base da 

alimentação regional (farinha, feijão, arroz e outros).  

A expansão do dendê tem impactado significativamente na configuração da paisagem e na 

transformação socioeconômica que a área da bacia tem passado assim, alguns fatores foram 

fundamentais para a expansão da dendeicultura no município e especificamen
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te na bacia analisada. O salto em área mapeada foi de 23 km² em 2000 para 65 km² em 

2012, principalmente ao sul da bacia, onde as empresas mais absorveram áreas, e ainda 

ambicionam aumentar sua produtividade até 2020 segundo dados da revista Repórter Brasil. 

Todavia, apesar da promessa de desenvolvimento da região e principalmente da 

população podem ser contrapostas as seguintes situações: a) a monocultura do dendê tem 

levado à uma pressão alimentar sobre a mesa da população regional; b) a mão de obra local 

absorvida pela dendeicultura devido à falta de qualificação é sempre destinada aos serviços 

penosos; c) as alterações na paisagem são igualmente sentidas nas alterações climáticas, 

principalmente pelo prolongamento da estação seca com altas temperaturas.   

A perda da floresta para produção do dendê, o decréscimo das áreas de pastagem que 

devido ao esfriamento do mercado da pecuária acabam sendo abandonadas e produzindo o já 

citado aumento na vegetação secundária, todos, fruto da produção e reprodução no capital no 

campo, são responsáveis pela reconfiguração da paisagem e também pela reconfiguração das 

relações socioculturais. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A intensidade e periodicidade com que as relações socioambientais vêm se 

transformando no cenário da Amazônia legal tem sido alvo de muitas pesquisas. Durante o 

processo de pesquisa para a definição da metodologia deste trabalho optou-se por adotar a 

bacia hidrográfica como recorte de análise, para representar espacialmente o que tem ocorrido 

em muitos municípios do nordeste do Pará. Escolher esse recorte espacial deveu-se 

principalmente a característica de unidade espacial da bacia hidrográfica reconhecida dentro 

da Geografia física para se trabalhar o planejamento ambiental, uma vez que permite 

reconhecer, quantificar e avaliar seus diversos componentes e os processos integrados que 

nela ocorrem. 

Na área de abrangência da bacia do rio Ubá se encontram as plantações das maiores 

empresas produtoras de dendê. Portanto a partir do mapeamento, da quantificação e da análise 

dos dados foi possível confirmar que esta nova atividade econômica responde pelas maiores e 

mais significativas mudanças no uso e cobertura da terra dentro da bacia. 

Identificou-se principalmente uma diminuição na força da produção pecuarista 

contrapondo-se a um crescimento da dendeicultura. Determinando com isso novas relações 

econômicas, novas interações sociais bem como uma forte pressão sobre os modos de vida 

das comunidades tradicionais (Quilombolas, Camponeses e Ribeirinhos). 
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  Deste modo, ao final entende-se que a dinâmica do uso e cobertura na bacia do rio 

Ubá ao longo dos anos pode ser entendida a partir da expansão da dendeicultura como vetor 

de uma mudança sócio-econômica-ambiental. Assim as políticas de ordenamento na área da 

bacia devem estar voltadas para essa cultura relativamente recente, mas que já foi capaz de 

produzir mudanças estruturais nas relações socioambientais desta área. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BERTRAND, Georges. Paisagem e geografia física global: um esboço metodológico. In: 

Cadernos de Ciência da Terra. n° 13. São Paulo, USP/IG, 1972. 

 

BRIASSOULIS, Helen. Analysis of Land Use Change: Theoretical and Modeling 

Approaches. Regional Research Institute. 2000.   

 

CHRISTOFOLETTI, A. Modelagem de Sistemas Ambientais. São Paulo: Edgard Blücher, 

1999. 

 

ESCADA, M.I.S. Evolução de padrões da terra na região centro-norte de Rondônia. 

Sensoriamento Remoto. INPE, São José dos Campos, 2003. 

 

LUCHIARI, A. Algumas considerações sobre as aplicações dos produtos do 

sensoriamento remoto para levantamento do uso e revestimento da terra. In.: Anais do X 

Encontro de Geógrafos da América Latina, São Paulo, 2005. 

 

SILVA, J. F.; ECKHARDT, R. R.; REMPEL, C. Modelagem dinâmica espacial da 

cobertura florestal nativa do município de Roca Sales - RS. In: Simpósio Brasileiro De 

Sensoriamento Remoto, 16. (Sbsr)., 2013, Foz do Iguaçu. Anais... São José dos Campos: 

INPE, 2013. p. 6703-6710. DVD, Internet. ISBN 978-85-17-00066-9 (Internet), 978-85-17-

00065-2 (DVD). Disponível em <http://urlib.net/3ERPFQRTRW34M/3E7GD64>. Acesso em 

28 de junho de 2015. 

 

VENTURIERI, A.; FUNAKI, R. S.; MEDEIROS, J. S. Mapeamento da Cobertura Vegetal 

e Uso da Terra na Região de Tucuruí Através da Classificação Digital Supervisionada 

de Imagens TM/Landsat. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, 6., Manaus, 

24-29 jun., 1990. Anais. São José dos Campos, INPE, 1990, v. 1, p. 97-102. 

 

WATRIN, Orlando dos Santos. SANTOS, João Roberto. FILHO, Mário Valério. Análise da 

Dinâmica na Paisagem do Nordeste Paraense Através de Técnicas de 

Geoprocessamento. In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Salvador, Brasil, 14-

19 abril, INPE, p. 427-433. 1996 

 

WATRIN, Orlando dos Santos. CRUZ, Carla Bernadete Madureira. SHIMABUKURO, Yosio 

Edemir. Análise evolutiva da cobertura vegetal e do uso da terra em projetos de 

assentamento na fronteira agrícola Amazônica, utilizando geotecnologias. Geografia, Rio 

Claro, v. 30, n. 1, p. 59-76, jan. /abr. 2005. 

 

http://urlib.net/rep/3ERPFQRTRW34M/3E7GD64?ibiurl.language=en


  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

469 

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

ISSN 2316-7637 

 

WATRIN, Orlando dos Santos. MACIEL, Maria de Nazaré Martins. THALÊS, Marcelo 

Cordeiro. Análise espaço-temporal do uso da terra em microbacias hidrográficas no 

município de Paragominas, Estado do Pará. Simpósio Brasileiro de Sensoriamento 

Remoto, Florianópolis, Brasil, 21-26 abril, INPE, p. 7019-7026. 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

470 

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

ISSN 2316-7637 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ESPAÇO RURAL 

 

Rogério Adlan da Silva Mourão 

 

Especialista em Educação para a Gestão Ambiental – NUMA/UFPA, 

adlanrogerio@gmail.com 

 

 

RESUMO 

 

O tema principal abordado neste artigo cuja relevância tem sido percebida em toda a extensão 

da sociedade civil é a questão ambiental e o emprego da educação ambiental no ensino e 

formação dos cidadãos, mais especificadamente seus desdobramentos quanto à problemática 

de sua discussão nos espaços rurais.  A educação no campo ao longo da história serviu 

basicamente como instrumento ineficiente, excludente e antidemocrático de escolarização que 

não leva em conta as características e necessidades próprias ao aluno do campo no seu espaço. 

Um novo modelo de escola rural é necessário e a educação ambiental assume um papel 

imprescindível de valorização do espaço rural, como espaço de inclusão social, a partir de 

uma nova visão de desenvolvimento que se contraponha aos impactos provocados pela 

modernização do campo. A educação ambiental rural, através do trabalho do corpo funcional 

escolar com práticas pedagógicas junto aos alunos, assume o papel de promover atividades 

pedagógicas direcionadas à promoção de um desenvolvimento sustentável no campo com o 

intuito de melhorar de fato a qualidade de vida no meio ambiente escolar assim como no meio 

rural como um todo. 

 

Palavras-chave: Educação. Ambiental. Rural. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por educação ambiental os processos por meios dos quais os indivíduos 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 (Lei 9795/99). 

São objetivos da educação ambiental o desenvolvimento de uma compreensão 

integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 

ecológicos, psicológicos, legais, sociais, econômicos, científicos, culturais, éticos e políticos 

(SANTOS e GALBIATI, 2008). 

Os primeiros registros da utilização do termo "educação ambiental" datam de 1948, 

num encontro da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) em Paris. Os 

rumos da educação ambiental são definidos a partir da Conferência de Estocolmo em 1972, na 

qual se recomendou o estabelecimento de programas internacionais (JACOBI, 2005). 

Diante das recomendações colocadas na Conferencia de Estocolmo, a UNESCO 

promoveu em Belgrado (Iugoslávia), em 1975 um encontro internacional em educação 

ambiental no qual foi lançado o Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA). 

Foram formulados os princípios orientadores e a Carta de Belgrado, que discute a satisfação 

das necessidades e desejos de todos os cidadãos da Terra e ainda propõe a erradicação das 

causas básicas da pobreza, como a fome, o analfabetismo, a poluição, a exploração e a 

dominação, temas que deveriam ser tratados em conjunto (SANTOS e GALBIATI, 2008). 

No Brasil, sua institucionalização ocorreu em 27 de abril de 1999, quando da 

publicação da Lei 9795, que instituiu a Política Nacional de Educação Ambiental, no âmbito 

do Sistema Nacional de Meio Ambiente, antes mesmo da realização da Conferencia das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro (Rio-

92). Durante o evento, foi produzida a Carta Brasileira para Educação Ambiental, pautada em 

seu reconhecimento como um dos instrumentos mais importantes para viabilizar a 

sustentabilidade, sendo essa uma das estratégias de sobrevivência do planeta e de melhoria da 

qualidade de vida humana (ProNEA, 2005). 
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MÉTODO 

 

Adotou-se uma linha ao longo da pesquisa que pretendeu desenvolver elementos 

teóricos conceituais extraídos de pesquisa bibliográfica de forma sistematizada com a revisão 

da literatura para fundamentar o entendimento e compreensão do objeto de estudo Educação 

Ambiental e ampliar o entendimento quanto a sua aplicabilidade em ambientes educacionais 

de zonas rurais. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO DO CAMPO 

 

O conceito de educação ambiental evolui de acordo com o tempo. Historicamente 

esteve ligado aos conceitos ou representações que se atribuíram ao meio ambiente. Nas 

ultimas décadas, vem se consolidando e tornando-se um parâmetro no estabelecimento de 

outro pensar a educação no seu conjunto, haja vista, o número de publicações, projetos, 

experiências e pessoas envolvidas com a temática em todas as esferas (SOARES, 2007). 

A educação ambiental busca a comunhão os princípios fundamentais de participação, 

cidadania, autonomia, familiaridade com a cultura local e sustentabilidade almejando uma 

educação que priorize, em suas bases epistemológicas e metodológicas, a formação de 

homens apitos a enfrentar os desafios socioambientais que em muitos casos são produtos de 

sua própria ação (SOARES, 2007). 

Para Costa Lima (2005) politizar a questão ambiental significa, em primeiro lugar, 

compreender e tratar os recursos naturais como bens coletivos indispensáveis a vida e sua 

produtividade ao acesso a esses recursos como um direito publico e universal. Significa 

reconhecer o meio ambiente como a base da sustentação para as sociedades humanas e não 

humanas. 

Essa sustentação deve ser o eixo principal de atuação da educação ambiental. Para 

isso, a educação ambiental deve buscar, antes de tudo, formas democráticas de atuação 

baseadas em praticas interativas e dialógicas como a solidariedade, a igualdade e o respeito à 

diferença, sempre tendo como meta a geração de novas atitudes e comportamentos em relação 

ao consumo e o estímulo à mudança de valores individuais e coletivos. A dimensão cotidiana 

da educação ambiental leva a pensá-la como somatória de práticas e, consequentemente, 

entendê-la na dimensão de sua potencialidade de generalização para o conjunto da sociedade 

(JACOBI, 2005). 
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A educação ambiental tem o papel importante de facilitar a percepção da necessária 

integração do homem com o meio ambiente de modo que este seja uma relação de harmonia 

consciente do equilíbrio dinâmico da natureza proporcionando, por meio de novos 

conhecimentos, atitudes e valores, a inserção de educando e educador como cidadãos do 

processo de transformação do atual quadro ambiental de nosso planeta (GUIMARÃES 1995).  

Com isso faz-se necessária uma transversalidade que possibilite estabelecer uma 

pratica educativa e uma relação entre os conhecimentos teoricamente sistematizados e as 

questões da vida real. Os temas transversais têm como propósito central aproximar o 

conhecimento escolar, e a escola com um todo, da realidade social e das comunidades, 

tratando das questões que importam ao cotidiano dos alunos e estimulando os professores das 

várias áreas de conhecimento a se envolver com as questões da vida (SOARES, 2007). 

A formação vai além da mera busca didática. Se faz necessária a formação e 

ampliação de rede capacitada a atuar como catalisador de processos educativos que respeitem 

a pluralidade e a diversidade cultural, fortaleçam a ação coletiva, articulem aportes de 

diferentes saberes e fazeres e proporcionem a compreensão individual e coletiva da 

problemática ambiental em toda sua complexidade. Além disso, também devem estar 

qualificados para agir em conjunto com a sociedade e, sobretudo, com os movimentos sociais, 

entendendo a Educação Ambiental como um processo instituinte de novas relações dos 

homens entre si e com a natureza (QUINTAS & GUALDA, 1995). 

Deste modo, para entender a complexidade e grandezas das questões ambientais, é 

primordial proporcionar aos educandos uma variedade de experiências, uma visão abrangente 

que envolva diversas disciplinas, e uma visão contextualizada da realidade ambiental, 

incluindo o ambiente físico, as condições sociais e culturais. 

A educação ambiental deve assim fazer os educandos construírem uma consciência 

global em relação ao meio ambiente numa forma de protegê-lo e ajudá-lo. Dando importância 

a tudo o que se tem aprendido sobre questões ambientais, dando significado para usarem esses 

conhecimentos em outras situações. 

Portanto é necessário relacionar a educação com a vida do aluno, seu meio e sua 

comunidade, esperando que a educação ambiental leve a mudanças na vida destes, que pode 

ter fortes consequências sociais.  

A zona rural assim como a urbana também está vulnerável a sofrer qualquer tipo de 

impactos ambientais negativos geralmente de decorrência da ação humana, pois o homem 

vem agindo sobre o meio a fim de satisfazer suas necessidades e desejos. 
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Segundo Soares (2007), nos últimos anos agravaram o desgaste sócio ambiental no 

meio rural, posto que a introdução da chamada moderna tecnologia na agricultura brasileira, 

encarregada de promover o desenvolvimento no campo presenteou a sociedade em geral com 

problemas como o arrasamento dos solos; o descontrole de pragas e doenças; a contaminação 

dos alimentos; intoxicações humanas e do meio ambiente; concentração de renda, exclusão 

social, desemprego, etc. De modo que, embora outros aspectos ainda que precisem ser 

considerados os citados anteriormente bastam para dar conta do impacto negativo da moderna 

agricultura no espaço rural brasileiro. 

O intenso processo modernizador da agricultura brasileira acarretou impactos 

ambientais e transformações sociais em magnitudes tão amplas que, por si só, justificam a 

revisão de todo o modelo de desenvolvimento imposto ao setor agrícola (CAPORAL e 

COSTABEBER, 2004). 

Diante de tais fatos, a década de 80 foi caracterizada pelo debate político-acadêmico 

onde a noção de desenvolvimento é contraposta à noção de crescimento. Nas palavras de Leff 

(2001), a crise ambiental põe em manifesto o mito do desenvolvimento e mostra o lado oculto 

da racionalidade econômica dominante. 

Assim a escola é tida como lugar privilegiado para a disseminação e construção deste 

novo compromisso.  

O grande desafio, hoje, colocado à educação do campo está na necessidade de 

estimular um processo de reflexão sobre modelos de desenvolvimento rural que sejam 

responsáveis, economicamente viáveis e socialmente aceitáveis, que colaborem para a 

redução da pobreza, para a conservação dos recursos naturais e da biodiversidade, para a 

resolução dos problemas ambientais, fortalecendo as comunidades que vivem no campo, não 

dissociando a complexidade da sociedade e da natureza (ZAKRZEVSKY, 2004). Tal 

obrigação deve-se ao fato de que a escola rural responde pelos quesitos socioculturais e 

valorização do ambiente ecológico rural. 

Assim, a escola possui a incumbência de revelar as causas e efeitos desses fenômenos 

ocorridos no dia-a-dia da vida rural, indicando consequências funestas ao meio ambiente, bem 

como possibilidades de novos caminhos produzidos a partir do ambiente intersocial local, 

anunciando ainda novas atitudes em que a solidariedade institucional seja possível (LEITE, 

1999). 
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Nas palavras de Zakrzevski (2004), apesar das inúmeras tentativas de incorporar a 

Educação Ambiental (EA) nos currículos escolares, hoje ainda são poucas as pesquisas de 

intervenções que buscam promover uma educação ambiental voltada à população do campo.  

Entretanto, a realidade mostra a necessidade de achar um local certo para a Educação 

Ambiental dentro do projeto educativo das escolas rurais, assim como fortalecer e evidenciar 

as relações da EA com outros aspectos da educação no campo. 

A escola rural necessita de uma Educação Ambiental diferenciada que, baseada em um 

contexto próprio, vincule um saber significativo, crítico, historicamente contextualizado, do 

qual se extraem indicadores para a ação, reforçando um projeto-político-pedagógico 

vinculado a uma cultura política libertária, baseada em valores como a solidariedade, a 

igualdade e a diversidade (ZAKRZEVSKY, 2004). 

Assim, através das atividades realizadas com intuito de desenvolver o respeito pelo 

meio ambiente, o cooperativismo, o espírito crítico, as novas atitudes, estará à escola rural 

contribuindo para a valorização do patrimônio cultural e natural local. 

De acordo com Sato (2003), é imperativo acolher e respeitar os múltiplos saberes, sem 

buscar a síntese autoritária, mas acatando a dialética do conflito estabelecida na posição de 

uma educação mais critica e emancipatória. Defende-se que o meio rural precisa de uma 

Educação Ambiental específica, diferenciada, isto é, voltada aos interesses e ao 

desenvolvimento sociocultural e econômico das comunidades tradicionais que moram e 

trabalham no campo. Ela deve ser uma educação que atenda às diferenças históricas e 

culturais, contribuindo para que o povo viva com dignidade e para que, organizados, resistam 

às pressões de uma dita modernidade. 

A educação rural necessita ser reconhecida em suas multiplicidades, necessidades e 

regionalidades. Precisa de um empoderamento social que possibilite suas mudanças e 

evidencie seus compromissos. A formação de um grupo-pesquisador entre a equipe de uma 

universidade e as comunidades rurais pode ser o início de uma Educação Ambiental-

sociopoética. Isso implica dizer que esta Educação Ambiental respeita e valoriza os diversos 

saberes, reconhecendo que todos são iguais por direito. Neste cenário será preciso reivindicar 

uma educação capaz de romper com a lógica da autoritária racionalidade, permitindo que os 

conceitos possam ser construídos através dos afetos, da gratuidade, da emoção, da 

gestualidade e das emoções. 

Certamente o grande mestre Paulo Freire era sábio em nos dizer que é necessário 

temperar nossa racionalidade com boas doses de paixão. A utilização do corpo inteiro 
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possibilitará, assim, novas buscas de significados, essências e imaginações criadoras num 

mundo que, muitas vezes massacrado pelas intolerâncias urbanas, busca desencadear o 

sentido educativo adormecido em cada sujeito. Para além de valores taxiados pelo 

desenvolvimento, a Educação Ambiental no campo deve transcender a simples lógica 

marchetada pelo valor agrícola, mas deve ser comprometida com o empoderamento social. 

Isso possibilitará que diversas vozes expressem a sonoridade do grito da liberdade, buscando 

a responsabilidade ambiental na construção de um mundo que valorize a diversidade 

biológica e a diferença cultural. 

O círculo do conhecimento, popular e acadêmico, tecido na urdidura da trama de uma 

educação do campo, propõe uma rede interconectada entre elos, nós e sentidos sob um 

desenho democrático e descentralizado de um único poder. Ancorada nestes significados, a 

Educação Ambiental deve propor a existência de uma comunidade de aprendizagem, com 

abandono de um “eu-isolado-periférico” para um “nós-coletivo-cooperativo”. A liberação e a 

libertação no interior de um grupo pesquisador reativam as potencialidades e democratiza 

espaços de participação. É o sentido de compreender a memória coletiva da cotidianidade 

rural, marginalizada pelos desmontes econômicos e esquecidos pelas políticas públicas 

voltadas à condição urbana. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

A aplicação de novas propostas pedagógicas na educação no campo é o maior 

desafio da construção de escola democráticas e populares, que trabalhe e assuma efetivamente 

a identidade do meio no qual está inserida pensando e alicerçando um novo projeto de 

desenvolvimento para o campo. 

A escola rural necessita de um modelo pedagógico que acompanha o conjunto de 

transformações que a realidade vem exigindo de cada espaço socioambiental, sendo 

necessário buscar uma forma de educação que supere a organização fragmentada do 

conhecimento em prol de uma sociedade que se vê diante da necessidade de resgatar a 

dimensão humana e promover alternativas que garantam a qualidade de vida coletiva. 

A chave certa para a transformação socioambiental é a sensibilização e reflexão 

promovidas pela Educação Ambiental e a ação da população através do exercício da 

cidadania, isto é, da ecocidadania, que dá de fato e de direito a possibilidade do cidadão se 

mobilizar, reivindicar e transformar equilibradamente o seu meio ambiente de maneira crítica. 
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A escola no espaço rural assume um papel importante na formação desses 

ecocidadãos e pode contribuir na construção de novos valores e ideais. Para que os recursos 

naturais sejam utilizados de forma sustentável garantindo que estes possam ser utilizados 

pelas gerações presentes e futuras é necessária mudança de hábitos e atitudes, formando um 

equilíbrio entre as comunidades e a natureza, resultando em um ganho de qualidade de vida e 

contribuindo para a formação de um futuro de consciência sobre as questões ambientais. 

Se faz necessária uma quebra com uma educação espontaneísta e com ênfase em 

atividades sem conexão com os principais problemas dos entornos escolares e sem interação 

com as comunidades. Assim, tal prática gera tão somente uma sensibilização ambiental dos 

educandos e o conhecimento da negatividade para suas vidas de suas próprias ações, que não 

deixa de ser positivo no processo educacional; entretanto, a Educação Ambiental na escola 

deve visar a conscientização ambiental dos educandos, o que seria o início de uma prática de 

extrema importância para a formação de uma nova forma de agir e interagir das comunidades 

com o meio ambiente. 

Assim, é imperativo demonstrar que as práticas em educação ambiental são 

viáveis mesmo frente às adversidades, sendo realmente possível propagá-las para além das 

salas de aula e espaço físico escolar. A Escola que envolve a comunidade nos trabalhos 

desenvolvidos ganha força e torna a busca pela almejada transformação social e construção de 

uma sociedade mais justa e sustentável menos árdua e onerosa. 
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RESUMO  

 

A espécie Piper divaricatum G. Mayer é uma piperácea encontrada na Amazônia brasileira e 

possuí em seu óleo essencial metabólitos com propriedades antioxidante e fungicida. 

Descobertas recentes apontam que a mesma possuí tolerância in vivo contra o fitopatógeno 

Fusarium solani f. sp. piperis, causador da fusariose em pimenteira-do-reino (Piper nigrum). 

A micropropagação pode se tornar importante para esta espécie devido à mesma possibilitar a 

clonagem e multiplicação de plantas em qualquer época e com boa qualidade fitossanitária. 

Outro fator de relevância é que as sementes desta piperácea levam em torno de dez meses 

para atingir o seu estágio de maturação logo, o objetivo deste trabalho foi estabelecer um 

protocolo para conservação in vitro de P. divaricatum através de sementes visando obter 

estudos mais aprofundados em relação ao metabolismo secundário, bem como sua possível 

utilização em programas de melhoramento. Para o estabelecimento do cultivo in vitro, 

sementes foram inoculadas em meio MS (Murashige e Skoog) e ½ MS (meio Murashige e 

Skoog com a metade da concentração dos sais), acrescido do antibiótico sulfato de 

estreptomicina na concentração de 100 mg/mL-1, após a inoculação as sementes foram 

acondicionadas em estufas incubadoras BOD (demanda bioquímica de oxigênio) com 

temperatura de 25 ± 2 °C e fotoperíodo de 8 horas ou na ausência de luz. Observou-se que 

para emissão de radícula os maiores percentuais são atingidos ao 30° dia em ambos os 

tratamentos nas condições de claro e a partir do 35º dia, para os estádios de emissão de 

hipocótilo com a total formação da plântula. Nas condições de escuro, o percentual de 

sementes responsivas foi maior para o meio ½ MS, demonstrando que os meios de cultivo 

bem como as condições de luminosidade influenciam nos aspectos morfológicos do processo 

de germinação in vitro, podendo apresentar períodos de maior culminância durante os estádios 

de desenvolvimento. 

     

Palavras-chave: conservação. micropropagação. piperaceae 
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1. INTRODUÇÃO  

  A flora brasileira é rica em biodiversidade de espécies, e muitas delas, com grande 

valor econômico tanto no mercado nacional quanto no internacional. A Amazônia é o melhor 

exemplo dessa biodiversidade, embora apresente espécies ainda pouco conhecidas e 

pesquisadas (SANTIAGO, 2003). 

            Atualmente, a grande demanda das pesquisas concentra-se nas atividades biológicas 

dos metabólitos secundários de plantas, os quais são utilizados há séculos na medicina 

popular e nos dias atuais como medicamentos, cosméticos, matéria prima para a química fina 

e ainda mais recentemente como nutracêuticos (BIAVATTI, et al., 2007; BARBOSA-FILHO 

et al.,2008).  

            Nesse contexto, insere-se a espécie Piper divaricatum G. Mayer, uma piperácea 

encontrada na Amazônia brasileira e também conhecida como “pau-da-angola”, “jaborandi-

manso” ou “betre”. Esta espécie também é encontrada na América do Sul nos países Bolívia, 

Brasil (AM, AP, BA, CE, ES, GO, MT, MS, MG, PA, PE, RJ, RO, RR), Colômbia, Equador, 

Guiana, Peru e Suriname (YUNCKER, 1973; GUIMARÃES e GIORDANO, 2004). 

            Descobertas atuais indicam que P. divaricatum possui um elevado potencial fungicida 

in vitro e tolerância in vivo contra o fitopatógeno Fusarium solani f. sp. piperis, causador da 

fusariose em pimenteira-do-reino (Piper nigrum) (MEIRELES, 2014). Estudos feitos com a 

finalidade de produzir e avaliar a atividade antioxidante de metabólitos secundários sob 

diferentes condições de cultivo desta espécie durante 90 dias apontaram que no cultivo in 

vitro de ápices caulinares, os compostos voláteis identificados nas folhas foram metileugenol, 

β-elemeno e E-β-ocimeno, os quais não diferiram do cultivo in vivo, com exceção dos 90 dias 

e detectou-se que a atividade antioxidante das raízes foi bastante expressiva. (CORPES, 

2015). 

            Vários trabalhos descrevem diferentes compostos com atividade antioxidante 

(KOSAR et al., 2005), porém estudos com plantas cultivas in vitro são escassos e também não 

se encontram relatados na literatura estudos a respeito destes compostos em  P. divaricatum. 

Além disso, a utilização das técnicas de cultura de células e tecidos vegetais fornecem plantas 

em qualquer época do ano e constituem uma importante ferramenta para estudos bioquímicos, 

podendo eleger as mesmas como uma alternativa para produzir os correspondentes 

metabólitos secundários in vitro (FUMAGALI et al., 2008). 
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             Dessa forma, frente à carência de estudos com o cultivo in vitro desta piperácea a 

micropropagação pode se tornar viável, uma vez que as sementes levam cerca de dez meses 

para atingir o seu estágio de maturação (CORPES, 2015). Tendo em vista que, a utilização da 

cultura de tecidos para P. divaricatum torna-se uma importante estratégia para sua aplicação 

em programas de melhoramento, juntamente com Piper nigrum para a clonagem e 

multiplicação de plantas. É de extrema importância que sejam desenvolvidos métodos 

alternativos para produção em larga escala desta espécie, visando sua aplicação 

biotecnológica ou até como trato cultural. Neste sentido o objetivo deste trabalho foi 

estabelecer um protocolo para conservação in vitro de P. divaricatum através de sementes 

visando estudos mais aprofundados em relação ao metabolismo secundário bem como sua 

possível utilização em programas de melhoramento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

             Os ensaios de cultivo in vitro foram desenvolvidos no Laboratório de Biotecnologia 

da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, Pará.  

2.1. Coleta do material Vegetal 

             Para a produção de plântulas, frutos de Piper divaricatum G. Mayer, foram coletados 

de plantas cultivadas no banco ativo de germoplasma (BAG) da Embrapa Amazônia Oriental-

Belém/PA em estádio maduro com coloração esverdeada e em seguida estes foram 

conduzidos ao laboratório e submetidos à pré-assepsia que constou de despolpamento manual 

das sementes, lavagem com água corrente, imersão em solução de fungicida Derosal a 0,5% 

(v/v) durante 60 minutos e imersão em rifampicina a 0,1% (v/v) durante 30 minutos. 

             Em câmara de fluxo laminar, as sementes foram submetidas à solução de etanol a 

70% (v/v) por 4 minutos, solução de NaClO a 2,5% (v/v) por 20 minutos e 5 lavagens com 

água destilada estéril, sendo em seguida secas em papel filtro estéril e transferidas para placas 

de Petri esterilizadas, posteriormente houve o semeio in vitro.  

2.2. Ontogênese: Germinação in vitro e formação de plântulas 

             Em câmara de fluxo laminar, as sementes assépticas de Piper divaricatum foram 

semeadas em frascos cilíndricos de 300 mL contendo 30 mL de meio de cultura básico MS 

(MURASHIGE e SKOOG, 1962), com a concentração completa (T1) ou com a metade da 

concentração dos sais , ½ MS (T2), 3% de sacarose, vitamina de MS, 0,2% de Phytagel para 

solidificação do meio de cultura e adição do antibiótico sulfato de estreptomicina na 
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concentração de 100mg/mL. O pH foi ajustado para 5,8 antes da autoclavagem a 121ºC por 

20 minutos e pressão de 1,5 atm.  

            O material inoculado foi acondicionado em estufas incubadoras BOD (demanda 

bioquímica de oxigênio) com temperatura de 25 ± 2 °C e fotoperíodo de 8 horas ou na 

ausência de luz. 

            O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, composto por 10 

repetições para cada tratamento sendo cada parcela composta por 10 sementes, totalizando 

100 sementes por tratamento e 400 sementes no total. Os tratamentos foram dispostos em 

esquema fatorial 2x2 sendo dois meios de cultura, MS e ½ MS e duas condições de cultivo, 

luz e escuro. 

            Os dados foram coletados aos 20, 25, 30, 35 e 40 dias de cultivo e referem-se aos 

estádios de desenvolvimento observados quanto às sementes sem respostas, emissão de 

radícula, emissão do hipocótilo e plântula formada a partir da emissão do epicótilo. A 

avaliação do experimento foi realizada quanto à percentagem de respostas para cada estádio 

de desenvolvimento durante a germinação in vitro de Piper divaricatum, considerando cada 

tratamento as quais foram submetidas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
             A caracterização morfológica de Piper divaricatum foi feita de acordo com as 

primeiras manifestações de germinação e estas se iniciaram entre o 20° e 30º dia após a 

semeadura com o intumescimento da micrópila ao nível de embrião. Posteriormente a radícula 

rompe o tegumento, dando início à germinação ao 25º dia de cultivo, porém, ressalta-se que a 

radícula é emitida em maior quantidade ao 30° dia após o semeio. 

             Aos 35 dias, a raiz começa a apresentar escurecimento em sua coloração, ganhando 

tonalidade levemente amarronzada. Neste período percebe-se o surgimento de raízes 

secundárias e também é possível notar o surgimento de pêlos translúcidos. O ápice para a 

emissão do caulículo ocorre neste período e em seguida surge o hipocótilo que aos 40 dias 

após a semeadura apresentou-se em maior número nas plântulas observadas. O caulículo se 

diferencia do hipocótilo devido ao mesmo apresentar-se curvado e com coloração verde-clara, 

enquanto que o hipocótilo é epígeo, cilíndrico e longo em relação ao epicótilo, cuja coloração 

é verde escura. 

             Em concordância com a classificação de Duke e Polhill, (1981) a espécie apresenta 

germinação epígea, devido aos cotilédones se elevarem acima do substrato e também 

fanerocotiledonar devido aos cotilédones saírem por completo do tegumento. Observar o 
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desenvolvimento da plântula permite diferenciar grupos taxonômicos muito semelhantes entre 

si, bem como auxiliar nos estudos de regeneração e nos trabalhos de melhoramento genético, 

além do reconhecimento das espécies em viveiros de produção e em campo (SILVA et al., 

2008). 

               No que diz respeito aos tratamentos, estes influenciaram nos aspectos morfológicos 

no processo de germinação in vitro apresentando períodos de maior culminância durante os 

estádios de desenvolvimento. De forma generalizada, observou-se que os estádios iniciais da 

germinação, inclusive a emissão da radícula apresentaram percentuais maiores aos 30 dias 

após a inoculação nos tratamentos T1 e T2 nas condições de claro (figura 1 A), sendo um total 

de 89% para T1 e 95% para T2, já nas condições de escuro, houve um percentual de 39% para 

o T1 e 86% para T2 (figura 1 B). 

               Para o estádio de emissão de hipocótilo, os maiores percentuais foram alcançados 

aos 35 dias após o início do cultivo nas condições de claro, sendo um total de 87% para T1 e 

95 % para T2 (figura 1 C), no entanto nas condições de escuro, houve um percentual de 44% 

para T1 e 81% para T2. (figura 1D). Na fase final do processo de germinação caracterizado 

pela emissão do epicótilo com a total formação da plântula, os tratamentos T1 e T2 nas 

condições de claro, possibilitaram os maiores percentuais de germinação para  Piper 

divaricatum, sendo 87% para T1 e  96% para T2 (figura 1E), porém nas condições de escuro, 

houve um percentual de 34% para T1 e 74% para T2 (figura 1F).  

               Aos 40 dias de cultivo in vitro ocorreu a avaliação final para as sementes sem 

resposta, ou seja, aquelas que não entraram em processo de germinação, e percebeu-se que 

nas condições de claro o percentual de sementes sem resposta para T1 foi de 10% e para T2 

foi 5%, porém nas condições de escuridão total, o percentual de sementes sem resposta para 

T1 foi de 33% e para T2 foi 10 %. Estes percentuais nos sugerem que estas sementes, apesar 

de germinarem no escuro, respondem melhor a este processo nas condições de claro e o meio 

em que estas sementes são cultivadas também possuí influência, pois quando as mesmas são 

cultivadas no escuro, T2 (½ MS) é o melhor para o processo de germinação. 

              A resposta ao estímulo luminoso recebe o nome de fotoblastia. As sementes que 

germinam na presença de luz são classificadas como fotoblásticas positivas. As fotoblasticas 

negativas são as espécies que apresentam melhor germinação na ausência de luz. As 

fotoblasticas neutras germinam independente do regime de luz. (KLEIN e FELIPPE, 1991). 

No presente estudo, as sementes de Piper divaricatum apresentaram sucesso na germinação 

quando incubadas tanto na presença quanto na ausência de luz. 
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Figura 1: Estádios de desenvolvimento ao longo de 40 dias após o semeio de Piper divaricatum G. 

Meyer, mostrando em  A - emissão de radícula (claro), B emissão de radícula (escuro); C - emissão de 

hipocótilo (claro), D emissão de hipocótilo (escuro); E - emissão do epicótilo com a total formação da 

plântula (claro), F - emissão do epicótilo com a total formação da plântula (escuro). 

 
 
Fonte: Autores (2015) 

 

4. CONCLUSÕES  

 

              Para o cultivo in vitro de Piper divaricatum através de sementes, constatou-se que as 

condições em que estas são cultivadas podem influenciar nos aspectos morfológicos no 

processo de germinação in vitro, apresentando períodos de maior culminância durante os 

estádios de desenvolvimento. No período em que houve a avaliação das amostras, foi possível 

perceber que os estádios iniciais da germinação, inclusive a emissão da radícula se dão em 
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maior percentual ao 30° dia para os tratamentos T1 e T2 nas condições de claro e a partir do 

35º dia, para os estádios de emissão de hipocótilo e emissão do epicótilo com a total formação 

da plântula. Durante o processo de avaliação das sementes foi possível perceber que nas 

condições de escuro, o meio pode influenciar na resposta destas sementes, e constatou-se que 

para esta situação T2 é o melhor para germinação das sementes desta espécie. 

             Estudos envolvendo o processo de germinação, bem como o cultivo in vitro de Piper 

divaricatum ainda são escassos e o processo de estabelecimento da mesma em laboratório 

torna-se muito importante devido aos metabólitos de interesse encontrados na mesma, bem 

como a possibilidade desta ser utilizada em programas de melhoramento. 
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RESUMO 

A presente pesquisa teve como objetivo levantar a quantidade de resíduos gerados pelo 

consumo de água de coco verde em praças públicas no município de Belém, Pará. A pesquisa 

foi bibliográfica e exploratória com trabalho de campo. O estudo foi realizado na Praça Brasil 

e na Praça Batista Camposno município de Belém, Pará. A amostra foi constituída de 18 

vendedores ambulantes de coco verde, sendo nove na Praça Brasil e nove na Praça Batista 

Campos. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista e questionários 

semiestruturados utilizando-se perguntas abertas e fechadas. Posteriormente, os dados 

coletados foram agrupados, tabulados no programa Excel versão 2010e a partir disto foram 

geradasgráficos e figuras. Os resultados mostraram que semanalmente grande quantidade de 

resíduos é descartada e destinada ao lixão. A maioria dos vendedores possui conhecimento 

sobre os riscos à sociedade e ao meio ambiente quando há a disposição inadequada desse 

material e consideram de suma importância ações voltadas para o aproveitamento dos 

resíduos de coco verde, citando ainda alguns benefícios decorrentes desta prática, entre eles a 

geração de emprego e renda e produção de diversos produtos sustentáveis. A pesquisa 

mostrou que já existem programas voltados para o reaproveitamento de resíduos do coco 

verde no Estado do Pará, porém ainda não existe nenhuma prática voltada para a utilização 

das cascas de coco verde descartadas nas praças públicas de Belém, apontando a necessidade 

de iniciativas voltadas para o aproveitamentodesses resíduos. 

 
Palavras-chaves: Impactos ambientais, Aproveitamento, Geração de emprego e renda 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

Entre as palmeiras tropicais, uma das mais difundidas em todos os continentes é o 

coqueiro (Cocos nucifera L.), originária da Índia e pertencente à família Palmae, uma das 

mais importantes famílias da classe Monocotyledoneae (GOMES, 2003, citado por SILVA, 

2014). O cocotem estrutura formada por um interior oco, onde se encontra o albúmen líquido 

(água), que vai progressivamente se transformando em albúmen sólido (ARAGÃO, 2002). De 

acordo com este autor, o albúmen é envolvido por uma sapucaia, o endocarpo (parte mais 

dura), a que se sucede o mesocarpo (casca) que constitui a maior parte do fruto, e finalmente 

um fino exocarpo, geralmente de cor verde, amarela ou marrom. 

Segundo Silva e Jerônimo (2012), a água de coco é uma bebida refrescante, agradável 

e bastante consumida, não somente por suas qualidades sensoriais, mas também pelas suas 

funções nutricionais, terapêuticas e por apresentar uma composição rica em açúcares e 

sais.Assim, ococo verde apresenta facilidade para comercialização, pelo baixo custo e 

disponibilidade, por isso a presença de muitos vendedores ambulantes em áreas de lazer e 

recreação (SILVA, 2014). 

O problema, no entanto, é que o aumento no consumo da água-de-coco está gerando 

cerca de 6,7 milhões de toneladas de casca/ano, transformando-se em um sério problema 

ambiental, principalmente para as grandes cidades (EMBRAPA, 2015). Dados recentes 

revelam que no Brasil 80% das cascas de coco são descartadas no meio ambiente, na maioria 

das vezes, sem os devidos cuidados, ocasionando impactos ambientais (FURTADO; 

GADELHA, 2012).  

Como alternativa, tem-se a possibilidade de aproveitamento dos resíduos do coco, 

em particular de sua casca (MAKISHI; SILVA, 2010). Para estes autores, além de favorecer a 

minimização dos problemas ambientais, essa alternativa revela-se uma importante 

oportunidade à geração de emprego e renda, alavancada pelo ímpar potencial de 

reaproveitamento dos resíduos do cocoem diferentes setores industriais. Segundo Bitencourt 

(2008), existem projetos direcionados para o reaproveitamento ou reciclagem da casca de 

coco que desenvolvem um trabalho voltado não só para a problemática do meio ambiente, 

mas também com questões que envolvem a inclusão social. 

Nesta perspectiva, o presente estudo  teve como objetivo levantar a quantidade de 

resíduos gerados pelo consumo de água de coco verde em praças públicas na cidade de 

Belém, Pará. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Tipo de pesquisa 

 O artigo foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica, por meio de consultas 

a revistas, livros, artigos, dissertações e teses. Além disso, essa pesquisa foi exploratória e 

com trabalho de campo.  

 Área de estudo 

 Este estudo foi realizadonas Praças Brasil e Batista Campos, localizadas nos bairros do 

Umarizal e Batista Campos,respectivamente, nacidade de Belém, Pará. Nestas Praças 

seconcentram o maior número de vendedores ambulantes de água de coco,e maior população 

consumidora devido as intensas práticas de recreação e lazer (Figura 1). 

Figura 1 ̶Mapa de localização da Praça Brasil e da Praça Batista Campos. 

 

Fonte: Edkeyse Dias Gonçalves (2015). 

 Amostra 

 A amostra foi constituída de 18 vendedores ambulantes de coco verde, sendo nove na 

Praça Brasil e nove na Praça Batista Campos.  
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 Coleta de dados  

 A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas, utilizando-se questionários 

semiestruturados contendocincoquestões abertas e fechadas. A coleta ocorreu durante o mês 

de agosto de 2015 em duas praças de Belém – Praça Brasil e Praça Batista Campos. 

 Análise de dados 

Os dados coletados através dos 18 questionários foram agrupados e tabulados no 

programa Excel versão 2010, no qual foram gerados gráficos e figuras para melhor 

visualização dos resultados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos dados obtidos através das entrevistas, os resultados apresentados no 

Gráfico 1 mostram que a média de venda semanal por barraca deste produto é de 855 

unidades na Praça Brasil e 614 na Praça Batista Campos.  

Atualmente, existem nove pontos de venda na Praça Brasil e 23 na Praça Batista 

Campos. Considerando que cada produto possui em média 1,5kg e que 80% desses produtos 

são descartados, são gerados semanalmente uma média de 9.234kg de resíduos de casca do 

coco verde na Praça Brasil e 16.946kg na Praça Batista Campos.  

Gráfico 1 ̶  Quantidade de venda média semanal de coco verde por barraca. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Outra questão investigada no presente estudo refere-seà coleta das cascas do fruto e 

seu destino final.Os resultados mostram a inexistência de trabalhos voltados para 

oaproveitamento ou reciclagem desse material, poiso resíduooriginadonessas praças é 

coletado diariamente por caminhões de lixo e designados ao lixão.Este resultado corrobora 

com osdados expostos pelo Ministério das Cidades, apontando que poucas cidades (cerca de 

40%) cumpriram a lei de resíduos sólidos, que passou a vigorar em 04 de agosto de 2014. 

Esta lei obriga todos os municípios brasileiros a daremo descarte adequado para o lixo, 

reduzindo, reutilizando e/ou reciclando-o; sendo sua escória (rejeito) disposta de forma 

adequada em locais específicos (BARBOSA, 2014). 

 Diante disso, Passos (2005) destaca que conhecer a quantidade do resíduo originado e 

como é feita a sua disposição final é importante para que se dimensionem os possíveis 

impactos que possam ser causados. Este autor afirma que, como as cascas de coco verde 

compõem osResíduos Sólidos Urbanos (RSU) e são destinadas da mesma forma, estão 

submetidas a todos os processos de decomposição que ocorrem noRSU.  

Quanto aos riscos à saúde pública e ao meio ambiente quando há a disposição 

inadequada dos resíduos do coco, os resultados mostraram que 56% dos vendedores possuem 

conhecimento sobre alguns impactos causados sobre a sociedade e ao meio ambiente citando 

problemas como: a proliferação de insetos, poluição e o surgimento de doenças; 44% dos 

entrevistados mostraram desconheceros riscos da disposição inadequada destes resíduos, 

evidenciando a necessidade de desenvolver ações de educação ambiental direcionadaspara a 

ampliação da compreensão desta temática (Gráfico 2). 

Gráfico 2  ̶Conhecimento dos riscos à saúde pública e ao meio ambiente quando há a disposição 

inadequada de resíduos do coco. 

 

Fonte: Autores (2015). 
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Nesse contexto, Rosa et al. (2009) ressaltam que ao serem destinados aos aterros e 

vazadouros, estes resíduos como toda matéria orgânica, são emissores potenciais de gases 

estufa, e, contribuem para que a vida útil dos aterros diminua, para a proliferação de vetores 

transmissores de doenças, mau cheiro, possível poluição de solo e de corpos d'água, além da 

inevitável destruição da paisagem urbana.  

Finalizando as perguntas, os entrevistados foram questionados se consideravam 

importante a reciclagem destes resíduos e por quê.As respostas indicaram que a maioria dos 

vendedores acha importante a reciclagem deste material, devido ao seu grande potencial de 

aproveitamento. AFigura 2 mostra alguns benefícios do aproveitamento e/ou reciclagem da 

casca do coco citadas pelos vendedores. 

 

Figura 2 ̶Benefícios do reaproveitamento e ou reciclagem da casca do coco. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 Martins et al. (2013) reforçam que mesmo após consumida a água e o albúmen, a 

casca do coco descartada pode ser aproveitada como fonte de energia, sendo queimada para a 

produção de carvão, carvão desodorizante e carvão ativado. Podendo extrair suas fibras que 

servem na fabricação de uma diversidade riquíssima de artigos como vestuário, tapetes, 

sacaria, almofadas, colchões, acolchoados para a indústria automobilística, escovas, pincéis, 

capachos, passadeiras, tapetes, cordas marítimas, cortiça isolante, cama de animais. 
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No Pará, o Programa Pobreza e Meio Ambiente na Amazônia (POEMA), da 

Universidade Federal do Pará, Secretaria da Agricultura do Pará, com apoio da Daimler AG e 

da UNICEF e auxiliado pela empresa Mercedes-Benz do Brasiltem como meta a promoção do 

desenvolvimento sustentável da região amazônica e vem desenvolvendo tecnologias 

ecológicas utilizando componentes oriundos das fibras do coco para fabricação de bancos, 

encosto de cabeça e pára-sol dos chassis de ônibus dos produtos da marca Mercedes-Benz 

(PIMENTEL et al., 2010). 

Assim, o reaproveitamento de resíduos aparece nos dias atuais como questão 

fundamental na melhoria do meio ambiente, tanto na redução do desperdício de recursos 

naturais, quanto na minimização dos impactos ambientais gerados pela disposição final desses 

resíduos (MARTINS et al., 2000 citado por PEREIRA, 2012). 

4. CONCLUSÕES 

A partir do estudo foi possível perceber que uma grande quantidade de resíduos deste 

fruto é descartada semanalmente e destinada ao lixão, contribuindo para a redução da vida útil 

desses locais, para a proliferação de insetos e doenças, a poluição visual e a possível 

contaminação do lençol freático. 

A pesquisa mostrou que muitos vendedores possuemconhecimento sobre os riscos à 

sociedade e ao meio ambiente quando ocorre disposição inadequada desse resíduo, porém 

existe a necessidade de ações de educação ambiental visando ampliara compreensão desta 

temática.Notou-setambém que os vendedores de água de coco possuem consciência acerca da 

importância do aproveitamento deste material, citando ainda alternativas de produtos 

sustentáveis e benefícios socioambientais proporcionados por essa prática. 

Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que apesar de já existirem projetos 

voltados para o aproveitamento das cascas de coco verde, nenhum deles contempla o 

reaproveitamento ou reciclagem dos resíduos de coco descartados nas praças de Belém. Este 

contexto aponta a necessidade de iniciativas públicas e privadas para a criação de projetos 

voltados para o reaproveitamento desses resíduos. 
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RESUMO 

 

O processo didático pedagógico no Ensino-aprendizado da disciplina de Ciências tem sido 

amplamente discutido nos últimos tempos por estudiosos da área de educação, atualmente o 

docente da disciplina pode contar com um leque de opção de recursos pedagógicos que torne 

o ensino de Ciências atrativa para o aluno com proposito de tornar as aulas mais dinâmicas. 

Essa pesquisa teve como objetivo levantar e identificar os recursos pedagógicos utilizados 

pelos docentes de Ciências da escola pública no ensino fundamental II da rede estadual do 

município de Benevides/PA. Foram entrevistados docentes, assessoria pedagógica e os alunos 

do 6º ano do ensino Fundamental, através de questionários direcionados para cada categoria.  

Foram listados dez recursos pedagógicos presentes nas escolas desses o que tiveram maior 

percentual foram o quadro branco e o livro didático com 100 %, seguido por revistas e vídeos 

com 75 %. Quanto ao uso dos recursos por professores 100% utilizam Datashow, quadro, 

livro didático, fotocopias e vídeos. Verificou-se que o único recurso inserido na lista das 

escolas foi o experimento com percentual de 50% de uso pelos professores. De acordo com os 

professores a não utilização dos recursos presentes nas escolas se deve, a carga horaria 

insuficiente, dificuldade de acesso, excesso de alunos e ausência do apoio pedagógico. Os 

alunos 100% responderam que os recursos mais utilizados pelos professores são quadro, livro 

didático e fotocópias e que 75 % estão desmotivados. Os professores não têm buscados 

recursos variados para dinamizar suas aulas, percebe-se a ausência da assessoria pedagógica 

na orientação docente em relação ao uso dos recursos, assim como os alunos estão 

desmotivados pelo uso de aulas tradicionais, sendo meros espectadores do processo do 

ensino-aprendizagem. 

 

Palavras – chave: Recursos pedagógicos; Ensino de Ciências; Ensino-aprendizagem 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 
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1.INTRODUÇÃO  

Atualmente, mesmo com tantas inovações e estudos científicos, no que diz respeito 

aos recursos pedagógicos educacionais disponíveis para a prática de ensino de Ciências, 

percebe-se que os educadores, principalmente de escolas públicas, dificilmente utilizam estas 

ferramentas para enriquecer sua prática escolar. 

Segundo Isaias Raw (1991), os docentes sempre falam em “ensinar” e raramente se 

pensa que se trata de “aprender”. Ainda que haja avanços no mundo da educação no que se 

refere a recursos pedagógicos, percebe-se que ainda existem docentes que se preocupam em 

transmitir o conteúdo de forma que alunado apenas memorize, sem despertar neste alvo a 

curiosidade científica.  

A educação contemporânea oferece um leque de recursos pedagógicos, de fácil 

acesso e uso, que possibilitam tornar as aulas de Ciências mais dinâmicas, atrativas e 

significativas aos discentes. 

No atual contexto, existem desafios em relação ao uso dos recursos pedagógicos 

como forma facilitadora de articulação de saberes nos processos de transformações da 

experiência escolar (MARCOLLA, 2004; PORTO, 2006). 

A prática pedagógica tem por objetivo uma constante melhoria da qualidade do 

ensino, isso implica em disponibilidade para a introdução de novos recursos de trabalho e 

possibilidade de incorporação de novos enfoques sobre o processo de ensino-aprendizagem 

gerando novas atividades e/ou estratégias didáticas (CARDOSO, 1991). 

A tecnologia da informação é um recurso riquíssimo a ser utilizado como recurso 

didático para o ensino de Ciências e de outras disciplinas, desde que seja utilizado 

adequadamente. No entanto, muitos docentes não têm o conhecimento de como utilizar este 

recurso, e acaba aplicando-os de forma inadequada, surtindo um efeito não tão favorável aos 

discentes. Também existem muitos outros recursos que vão desde os recursos internos, os 

próprios recursos da escola incluindo o seu espaço formal, até os externos, fora da escola 

(museus, parques ambientais, bosques, etc.). 

Durante vivências de estágio em escolas públicas e privadas, foram observados 

claramente que a prática educativa do docente pouco difere de práticas trabalhadas há 

décadas. O docente ainda permanece com uma visão arcaica de ensino, onde o mesmo fala e o 

discente escuta, e os únicos recursos pedagógicos utilizados durante a observação de estágio 

foram quadro branco, cadernos e livros didáticos. 
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É com base nessa problemática que surgiu a ideia de realizar o presente trabalho. O 

Município de Benevides foi escolhido por se tratar de um município pouco procurado para 

realização de pesquisas científicas, podendo assim tornar este trabalho um dos pioneiros no 

que se refere a Recursos Pedagógicos dentro do referido município, além de permitir a 

contribuição para a provável inovação educacional. 

Dessa forma a pesquisa objetivou levantar e identificar os recursos pedagógicos 

utilizados pelos professores de Ciências das escolas públicas estaduais do ensino fundamental 

II do município de Benevides/PA.  

2.MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Local da realização da pesquisa 

Essa pesquisa foi realizada nas escolas públicas da rede estadual de ensino 

fundamental II do município de Benevides-Pa: Padre Jósimo, Murinin, Irineu Haroldo 

Delgado e João Batista, sendo que as duas primeiras estão localizadas no bairro do Murinim e 

as duas últimas no bairro de Benfica, todas localizadas no município de Benevides/PA. 

Benevides é um município brasileiro do estado do Pará situado na Região Metropolitana 

de Belém. Localiza-se a uma latitude 01º21'41" Sul e a uma longitude 48º14'41" oeste, 

estando a uma altitude de 28 metros. Ocupa uma área de 187.826 Km². Sua população 

estimada em 2014 é de 51.651 habitantes, segundo dados coletados do site oficial do IBGE. O 

município conta com aproximadamente 30 escolas entre estaduais, municipais e particulares 

que atendem desde o ensino infantil até o ensino médio, informação obtida da Secretaria 

Municipal de Educação. 

2.2.A entrevista 

A entrevista foi categorizada com os docentes, assessoria pedagógica e com discentes, 

através de questionário com perguntas abertas estruturadas por categoria. 

2.3. Aos docentes 

Na escolha do docente foi adotado o critério do mesmo estar trabalhando com a turma 

de ciências de 6º ano no momento da pesquisa. Foram utilizados no total quatro docentes que 

atuam nas escolas. Os questionários foram aplicados individualmente estruturados com 

questões referentes ao perfil, formação docente e utilização de recursos pedagógicos. 

2.4. Aos assessores pedagógicos 

A assessoria pedagógica foi escolhida pelo critério de estar atuando como técnico da 

escola no momento da pesquisa. Foram utilizados um total de quatro pedagogos. Assim como 

para o docente, os questionários foram aplicados individualmente estruturados em questões 
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referentes ao perfil, formação profissional e disponibilidade de recursos pedagógicos nas 

escolas. 

3.5.Aos discentes 

Para a escolha dos discentes foram adotados os seguintes critérios: estar cursando o 6º ano do 

Ensino Fundamental no turno da manhã e estar frequentando as aulas de ciências. Foram 

utilizados um total de cinco alunos de cada escola, totalizando 20 entrevistados. Os 

questionários foram aplicados individualmente estruturados em questões referentes ao recurso 

utilizado para facilitar o aprendizado. 

2.5. Análise dos resultados 

Inicialmente os dados coletados a partir dos questionários foram observados e analisados e 

após foram transformados em médias e representados através de gráficos. 

3.RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil da assessoria pedagógica 

De acordo com a análise dos dados coletados foi observado que 75% dos técnicos 

estão na faixa etária de 36 a 40 anos e 25% tem mais de 41 anos e atuam entre 1 a 5 anos. Em 

relação à formação todos declararam serem graduados em pedagogia, cerca de 75% dos 

entrevistados possuem pós-graduação. 

No cenário atual da educação, o técnico pedagógico tem um papel fundamental de apoio ao 

docente para o desenvolvimento da prática pedagógica.  

Inicialmente, o técnico pedagógico apareceu como uma força disciplinadora dentro 

de uma linha de inspecionar, reprimir, checar e monitorar. Essas funções foram 

paulatinamente se modificando, passando por controle comportamental em busca da 

liderança no processo educativo até a superação da simples tarefa de fiscalização 

(SILVA; URBANETZ, 2008, p. 42). 

Além de orientar o docente, o técnico também tem a função de observar como se 

desenvolve o processo de ensino-aprendizado e motivar o mesmo a buscar métodos 

inovadores que contribuam para o enriquecimento da aula. Portanto, o técnico não pode mais 

ser visto como uma figura de fiscalizador do docente e sim como um parceiro, que se 

preocupa com o trabalho de orientação dos professores, corrigindo as falhas que podem 

apresentar e orientando-os sobre os procedimentos considerados mais adequados.  

A coordenação pedagógica certamente obterá sucesso em suas atividades escolares, 

isso se houver parceria com os demais atores da comunidade e o retorno para a comunidade 

também obterá o mesmo sucesso, isso se houver o sincronismo necessário entre si. A 

participação da equipe escolar é de fundamental importância para a construção de um projeto 

político pedagógico, pois: 
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O coordenador é apenas um dos atores que compõem o coletivo da escola. Para 

coordenar, direcionando suas ações para transformação, precisa estar consciente de 

que seu trabalho não se dá isoladamente, mas nesse coletivo mediante as 

articulações dos diferentes atores escolares, no sentido da construção de um projeto 

político pedagógico transformador (ORSOLON, 2002, p. 19). 
Assim os envolvidos poderão explicitar seus compromissos com tal prática político 

pedagógico, apresentado suas necessidades, expectativas e estratégias a serem explicitas no 

decorrer do ano letivo, de forma que aconteça a transformação. 

Perfil do docente 

De acordo com a análise dos dados coletados foi observado que 100% dos professores 

estão na faixa etária acima de 41 anos. Quanto ao tempo de atuação como docente de Ciências 

75% dos entrevistados declaram estar atuando na área no período de 21 a 30 anos e 25% atua 

no período de 1 a 6 anos. Em relação à atuação profissional, 100% afirmam possuir graduação 

em Ciências Naturais, sendo que 75% destes são pós-graduados ou fazem uma pós. 

Nota-se que apesar de a maioria dos docentes possuírem pós-graduação, a prática 

pedagógica não difere daqueles que possuem apenas a graduação. Porém, o resultado obtido 

da análise dos dados coletados constatou que 100% dos docentes estão na faixa etária acima 

de 41 anos e a maioria atua na área a mais de 21 anos, o que pode estar refletindo neste 

cenário tradicionalista. 

Entende-se que para a melhoria do processo-aprendizado está inserida uma reflexão 

sobre a formação inicial e continuada do docente de Ciências Naturais. Assim, supõe-se que 

com uma formação de qualidade e com a ajuda da formação contínua o professor poderá 

contribuir de forma significativa para o ensino-aprendizado.  

Formação continuada do professor na própria escola, incentivar práticas inovadoras, 

ajudá-lo a estabelecer parceria com o aluno, criar oportunidade para o mesmo 

integrar sua pessoa a escola, procurar atender às necessidades reveladas pelo desejo 

do docente, estabelecer parceria deste profissional com a comunidade escolar e 

propiciar situações desafiadoras para o professor são condições importantes para os 

movimentos de mudanças inovadoras na ação do professor, (ORSOLON, 1999). 

Em relação ao uso dos recursos disponíveis na escola 

De acordo com as ideias expostas por Fernandes (1998), o mundo não pode ser 

trazido para sala de aula através dos tradicionais esquálidos desenhos de giz sobre a lousa ou 

leitura de textos didáticos. O autor acredita que não será possível romper a imagem chata da 

disciplina se permanecer norteada pelos livros didáticos que existem no mercado, o que 

dificulta a sedução dos alunos às aulas. 

De acordo com os questionários aplicados aos assessores pedagógicos, os recursos 

mais presentes nas escolas são quadro branco e livros didáticos que estão em 100% delas, as 
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revistas e os vídeos em 75%, o laboratório de informática e os jogos em 50% e o slide 

(Datashow), retro projetor, fotocópias e jornais estão presentes em apenas 25% das escolas. 

Uma das questões que comtempla o questionário faz referência à importância dos 

recursos pedagógicos no ensino aprendizado. Ao se perguntar ao técnico sobre a importância 

da utilização dos recursos pedagógicos para facilitar o processo de ensino aprendizado, 75% 

dos técnicos responderam que todos os recursos listados são importantes para o ensino 

aprendizado, enquanto que 25% optaram por dizer que recursos como quadro interativo, 

fotocópias, retroprojetor, jornais, microscópio, Datashow, experimentos e jogos “NÃO” tem 

importância no processo de ensino aprendizagem. 

Muitos docentes ainda se limitam a utilizar apenas os recursos que as escolas dispõem 

independentemente de sua aula estar ou não surtindo efeitos positivos aos discentes, mas estes 

são casos isolados. Existem muitos outros docentes que buscam melhorar sua prática de 

ensino saindo do muro da escola e trazendo para dentro de sala de aula o desejo pelo saber, a 

sede de conhecimento e o despertar da curiosidade, através de aulas vivas com o auxílio de 

algum recurso. 

Fernandes (1998) declara que para dar vida em suas aulas adotou os slides, um recurso 

considerado “fora de moda” no moderno mundo de vídeo e informática, porém um recurso 

com boas qualidades, que permite uma projeção de alta resolução e com grande aumento, 

enfatizando a beleza das imagens. 

Em relação aos recursos utilizados pelos docentes 

Verificou-se que dos 10 recursos listados pelos professores, os mais utilizados em 

100% foram Datashow, quadro branco, livro didático, fotocópias e vídeos, enquanto que 75% 

utilizam revistas como recurso para o ensino-aprendizado. Observa-se também que os 

experimentos são utilizados por 50% dos docentes, e esse recurso é importante, pois permite 

que os alunos possam participar mais ativamente das atividades. Diante da situação fica claro 

que alguns docentes não se limitam aos recursos da escola. Hoje com o avanço tecnológico e 

com o baixo custo de equipamentos, é comum que os professores tenham alguns instrumentos 

de trabalho como Datashow, computador pessoal, etc. 

Utilizar recursos pedagógicos sem um objetivo a atingir não significa oferecer uma 

aula significativa. Em experiências vivenciadas em estágios e no cotidiano acadêmico 

constatou-se  
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que muitos docentes até utilizam recursos como o Datashow, por exemplo, porém nota-se que 

o docente não atinge o resultado esperado, que é uma aula dinâmica, atrativa e principalmente 

significativa. O Datashow é um recurso tecnológico atual, porém quando utilizado de forma 

adequada surte efeito positivo no aprendizado dos discentes, assim como os computadores no 

laboratório de informática são ferramentas de ensino riquíssimas para utilizar no processo de 

ensino-aprendizado, porém poucos são os docentes que utilizam adequadamente, assim como 

tantos outros. Para o bom uso dos recursos é preciso conhecê-lo e saber manuseá-lo 

adequadamente. 

Para a utilização do recurso pedagógico, é imprescindível que se faça um planejamento que 

tenha como objetivo a organização do ambiente. O recurso quando bem selecionado, poderá 

trazer bons resultados aos discentes nas mais diversas atividades, e desenvolver a reflexão e a 

compreensão (REGANHAN, 2006). 

O laboratório de Informática está presente em 50% das escolas, mas apenas 25% dos 

docentes fazem uso do mesmo. De acordo com a amostra da coleta de dados 50% dos 

docentes justificam a não utilização deste recurso por possuir carga horária insuficiente para 

trabalhar com as turmas. 25% declara não ter acesso ao recurso. Com base na amostra 

constatou-se que não há um planejamento efetivo do docente em relação ao uso deste recurso. 

Uma vez que a aula seja planejada adequadamente para trabalhar com o auxílio de recursos, 

certamente o docente alcançará seus objetivos, independente da carga horária, e o aluno terá 

um aprendizado significativo. 

Schmitz (apud REGANHAN, 2006, p. 25) cita que os recursos contribuem para o 

desenvolvimento da capacidade criativa do aluno, pois, Motivam e despertam o interesse; 

vitalizam a atividade do aluno; favorecendo o desenvolvimento da capacidade de observação; 

dão consistência ao essencial de cada tema; reforçam a aprendizagem, possibilitando uma 

integração das diversas atividades; aproximam o aluno da realidade; visualizam ou 

concretizam os conteúdos da aprendizagem; fornecem material da experiência; ilustram as 

noções mais abstratas; permitem a fixação das aprendizagens; oferecem informações e dados; 

servem para desenvolver o domínio psicomotor; valem para experimentação concreta 

Quanto ao uso das revistas 75% afirmam utilizar e 25% declaram não utilizar por não 

ter acesso. O retroprojetor está disponível em 25% das escolas, dos docentes 25% dizem usar 

o recurso e 75% declaram não ter acesso. Tal recurso está obsoleto, o que provavelmente 

justifica a ausência nas escolas e o desuso pelos docentes. Os jornais aparecem em 25% das 

escolas. 25% dos docentes fazem uso do mesmo, 50% declaram não ter acesso e outros 25% 
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diz que a carga horaria é insuficiente. Muitas instituições de ensino não possuem acesso a este 

recurso, isto porque são produzidos diariamente e de alto custo para as instituições de ensino 

público. 

E quanto ao ambiente não formal, 50% declara que faz uso deste em sua prática de 

ensino, 25% diz não fazer uso devido o número elevado de alunos e outros 25% diz não usar 

por considerar carga horária insuficiente. Os jogos aparecem nas escolas, mas não são 

utilizados pelos docentes. Conclui-se então que os docentes desconsideram importante o uso 

deste. Observa-se também que as escolas não dispõem de um laboratório de Ciências, no 

entanto de acordo com a amostra 50% dos docentes aparecerem utilizando o experimento, 

possivelmente o docente se prevalece de outros meios para trabalhar o recurso com as turmas. 

Apesar de que 75% dos docentes declaram buscar outros recursos além daqueles que 

constam na escola, não foi verificado a inserção de outros recursos, além da experimentação, 

significando que os mesmos não buscam inovar sua atuação docente.  

Entrevista com os discentes 

Constatou-se, a partir da análise da coleta de dados dos discentes, que os docentes 

ainda estão enraizados em utilizar práticas pedagógicas tradicionais. Os recursos mais 

utilizados ainda são os tradicionais quadros brancos, livros didáticos e fotocópias, o vídeo 

aparece em uma pequena porcentagem e os demais recursos nem ao menos aparecem como 

utilizados pelos docentes. 

Verificou-se também que 100% dos discentes afirmam que o professor de Ciências faz 

uso do quadro branco e dos livros didáticos com frequência de uma a duas vezes por semana. 

Sabendo que a carga horária da disciplina de ciências é de 2h/a por semana, percebe-se que a 

frequência de uso deste recurso é constante. 

Conclui-se então que o docente não busca utilizar outros recursos que venham facilitar 

o aprendizado do aluno.  

Mesmo que os docentes se manifestem a favor da importância da diversidade, da 

experimentação e de colocar os alunos em contato o mais próximo possível com os conteúdos 

explorados em aula, muitos relatam indisponibilidade de tempo para o incremento do uso dos 

recursos pedagógicos mais elaborados. Além disso, indicam dificuldades na aplicação de 

modalidades que tenham relação com situações exteriores à escola – ambiente não formal, 

assim como O excesso de alunos, insuficiência de carga horária e o não acesso são os 

principais argumentos utilizados para justificar a não aplicação dos recursos. 

Entretanto verifica-se que existem experiências que contornam essas situações: 
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Apesar das precárias condições apresentadas pela maioria das escolas com relação a 

materiais e espaço para atividades de laboratório, foi verificado que é possível 

contornar todos os problemas ou sua maioria, com um pouco de esforço e com a 

adaptação de ambientes e utilização de materiais simples com baixo custo, 

proporcionando assim, um aprendizado mais eficiente e mais motivador que as 

tradicionais aulas meramente expositivas. (POSSOBOM, 2003, p 121 - 122). 

Porém, é preciso buscar soluções, refletir sobre o assunto e verificar suas possibilidades 

(FERNANDES, 1998). 

4.CONCLUSÃO  

Esse trabalho promoveu a identificação dos recursos disponíveis nas escolas e a 

importâncias da utilização dos mesmos para o aprimoramento dos conhecimentos dos 

discentes. A análise evidenciou que as escolas onde foram aplicados os questionários possuem 

um leque de recursos didáticos que podem contribuir na prática do docente e no aprendizado 

do aluno. Evidenciou também o descontentamento dos discentes em relação às práticas 

docentes. 

Os docentes revelam encontrar barreiras para trabalhar com os recursos, barreiras estas 

que podem ser amenizadas caso o professor tenha compromisso e apoio da comunidade 

escolar e principalmente do governo que pouco incentiva com promoções de cursos de 

capacitação. Atualmente com tantas inovações tecnológicas e o baixo custo de materiais, não 

se pode colocar a culpa de não utilizar recursos em cima somente do governo ou dos gestores 

das escolas, hoje é muito fácil ir em busca dessas inovações e até mesmo de ter acesso a tais 

recursos, muitos deles não precisam nem mesmo de custo financeiro, apenas de criatividade e 

disposição. 

As perspectivas abordadas aqui sobre a utilização dos Recursos Pedagógicos no 

Ensino de Ciências parte do princípio de que a educação promovedora do desenvolvimento 

cognitivo deve proceder não só da aula expositiva, mas também da utilização dos recursos 

disponíveis ao redor para que haja uma aprendizagem dinâmica, atrativa e significativa, 

motivando o discente no despertar do conhecimento. Em particular, as Ciências possuem um 

leque maior de opções de se trabalhar as teorias, agregando-as as práticas na vivência do 

aluno. 

Diante dos resultados obtidos observa-se ainda que grande parte dos docentes ainda se 

prevalece das aulas tradicionais expositivas (quadro negro e livro didático), técnica essa 

fadigadas pelos discentes, haja vista que os mesmos não se sentem motivados para participar 

das aulas, e impede o despertar da curiosidade dos mesmos, uma vez que as ciências naturais 

é uma disciplina que pode ser aplicada técnicas diferencias e diversas para auxiliar no 

processo de ensino aprendizagem. 
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Um dos resultados mais interessantes da pesquisa é a tendência dos professores em 

afirmar que a carga horária é insuficiente para a utilização dos recursos em sua prática de 

ensino. Mais que uma questão de administração do tempo, isto pode evidenciar uma forma 

peculiar de organização da escola pública, vinculada a uma grade horária pouco flexível e a 

espaços físicos bem delimitados, que dificultam muitas iniciativas. 
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RESUMO  

 

A Amazônia brasileira e rica em espécies vegetais, muitas apenas conhecidas no âmbito 

regional, e que embora possuam grande valor nutritivo, encontram-se subaproveitadas 

economicamente. Os frutos de jacaiacá exibem boas características tecnológicas, mostram-se 

com grande potencial de exploração, capaz de colocá-los no mesmo nível de importância de 

outras frutas tradicionais da Amazônia. Esta pesquisa teve como intento, a avaliação da 

qualidade da polpa do fruto jacaiacá, estimando suas proporções de composição físico-

química e nutricional, microbiológica e colorimétrica, considerando sua polpa proveniente da 

união do seu epicarpo e mesocarpo. Os frutos foram coletados no município de são Caetano 

de Odivelas (nordeste paraense) e transportados ao laboratório do Centro de Ciência Naturais 

e Tecnologia CCNT- UEPA. As análises foram realizadas seguindo as metodologias oficiais e 

aceitas internacionalmente. Quanto aos parâmetros nutricionais, o fruto mostrou-se altamente 

nutritivo, com valor energético de 55,71 Kcal/100g, valor de fibras insolúveis de 8,18%, 

valores médios de lipídios de 2,31% e 2,15% de proteína. A caracterização físico-química 

indica fruto de polpa ácida, com valores de pH de 3,47 e seus valores de acidez em ácido 

cítrico ratifica está característica. Os valores de vitamina C de 25,32mg/100g e carotenoides 

expressos em β-caroteno foram de 26,33µg/100g, revelando-se como uma boa fonte em 

compostos antioxidantes. Os frutos apresentaram características cromáticas de tom amarelado. 

Observou-se ainda que não houve contaminação microbiológica no pós-colheita dos frutos 

para o estudo, apresentando valores dentro do estipulado pela legislação vigente. Em suma, os 

frutos de jacaiacá mostraram-se uma excelente alternativa, com características físico-químicas 

e conteúdo nutricional satisfatório, justificando a ampliação dos estudos do fruto.  

 

Palavras-chave: Amazônia. Frutas. Potencial.    
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1. INTRODUÇÃO  

          A região Amazônica possui uma grande quantidade de frutas com aromas e sabores 

diversificados, que apresentam potencialidade econômica e uma perspectiva de valorização 

importante para a região (CAVALCANTE, 2010). Outras espécies mesmo não sendo 

originarias desta composição climática, adaptam-se com considerada facilidade a esta 

biodiversidade. Assim espécies como as representantes do gênero Antrocaryon, tornam-se 

exemplo desta adaptação (SOUSA, 2014).  

          Inúmeras espécies de frutas amazônicas vêm sendo exploradas; seguindo esta vertente, 

o araçá-boi (Eugenia stipitata) e o tucumã (Astrocaryum aculeatum) que aparecem sendo 

exploradas com forte demanda para a produção de polpas (MUNIZ et al., 2006), além do 

camu-camu (Myrciaria dubia), fruta exótica que apresenta boas características tecnológicas e 

nutricionais e que mostra-se com grande potencial econômico, capaz de colocá-lo no mesmo 

nível de importância de outras frutas tradicionais da Amazônia, como o açaí e o cupuaçu 

(INPA, 2013). 

Diante desse quadro, segundo Sousa (2014), os frutos de jacaiacá mostram-se como 

uma nova alternativa de exploração, em bases sustentáveis, a partir do maior conhecimento de 

suas propriedades físico-químicas, nutricionais e maior conhecimento de suas propriedades 

tecnológicas, haja vista que a falta de informações a respeito da composição nutricional de 

muitos vegetais e seus resíduos (epicarpo, mesocarpo e endocarpo) induz ao seu sub-

aproveitamento, ocasionando o desperdício de grandes quantidades de recursos alimentares.  

Neste sentido, são necessárias pesquisas de aspectos de composição da polpa do 

jacaiacá e aspectos microbiológicos, além do processamento que possa agregar valor à 

matéria-prima, transformando-a em alimento elaborado ou fazendo desta uma fonte para a 

indústria de alimentos, valorizando seu potencial para elaboração de produtos (CARVALHO, 

MÜLLER, 2005). 

Perante estes fatores de grande relevância, a presente pesquisa teve como intuito, 

avaliar as características nutricionais e físico-químicas dos frutos, promover o maior 

conhecimento dos aspectos nutricionais, com vista a oferecer agregação de valor aos frutos 

pouco explorados da flora amazônica, e oferecer a comunidade cientifica maiores 

informações da espécie.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Tipo de pesquisa 

            As análises de composição da presente pesquisa foram conduzidas no laboratório de 

ciência e tecnologia de alimentos, no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT-

UEPA) e no laboratório de agroindústria da Embrapa Amazônia Oriental. Visando a busca de 

informações das propriedades nutricionais das frutas regionais a exemplo dos frutos de 

jacaiacá.  

2.2. Amostragem 

           Foram adquiridos frutos de jacaiacá (Figura 1) provenientes do município de São 

Caetano de Odivelas (nordeste paraense), safra 2013. Os frutos foram selecionados e 

submetidos a lavagem em água corrente para retirada de sujidades, em seguida à sanitização 

com imersão em água clorada a 30ppm de cloro ativo por 15 minutos. 

Figura 1: Frutos de jacaiacá (Antrocaryon amazonicum Ducke) 

 
Fonte: Autores (2013) 

Figura 2. Polpa de jacaiacá armazenada em sacos de PEBD 200g. 

 
Fonte: Autores (2013) 

Após o despolpamento e maceração das partes comestíveis (polpa + casca), a polpa 

obtida foi homogeneizada em processor (MUNDIAL PAWER 2I), por dois minutos e 
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acondicionada em sacos plásticos de polietileno de 200g cada e armazenados em temperatura 

de congelamento. 

 

2.3. Coleta de dados 

 A polpa foi submetida às análises de composição físico-químicas (Atividade de água, 

umidade, pH, acidez, cinzas, proteína, lipídeos, açucares totais e não redutores, sólidos 

solúveis), de acordo com metodologia descrita pela AOAC (1997). Determinação de fibra 

bruta segundo Van Soest (1976) e fibra neutra (VAN SOEST, 1963), cálculo de carboidratos 

totais e valor energético, segundo proposto pela RDC n° 360/2003 (BRASIL, 2003), no 

laboratório de tecnologia de alimentos do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia CCNT-

UEPA. 

 Foram realizadas a determinação de vitamina C segundo AOAC (1997) e β-caroteno 

segundo proposto por Godoy & Rodriguez-Amaya (1994). Análise colorimétrica para a 

obtenção das coordenadas L*, a* e b*, variação de ∆E, valor de croma e seu ângulo Hue, 

dado pelas equações 1, 2 e 3 abaixo. Segundo normais internacionais para a mensuração de 

cor definidas pela Commission Internationale d’Eclairage (CIE) em 1931.  

 

                               ΔE* = [(ΔL*)2 + (Δa*)2 + (Δb*)2]1/2 (Equação 1) 

                                       Croma = [ (a*)2 + (b*)2 ]1/2 (Equação 2) 

                                        H= arctan (b*/a*) (Equação 3) 

 

Figura 3. Sistema de coordenadas do CIE 

 

Fonte: Minolta (1998). 

Em adição, foram realizadas análises microbiológicas para os grupos; coliformes totais 

e fecais, salmonella, bolores e leveduras, além da possível detecção de bactérias aeróbias 
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mesófilas, segundo American Public Health Association (VANDERZANT e 

SPLITTSTOESSER, 1992). Os resultados microbiológicos foram comparados com os 

parâmetros de tolerância exigidos pela RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001). 

As análises colorimétricas, físico-química e quantificação de compostos bioativos foram 

realizadas em triplicata (média ± desvio padrão). Os dados foram analisados seguindo os 

parâmetros estipulados por suas metodologias.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Tabela 1. Parâmetros da caracterização físico-química e nutricional da polpa de jacaiacá em base 

úmida 
Parâmetros  Polpa de jacaiacá 

pH 3,47 ± 0,02 

Acidez total (% ácido cítrico) 4,32 ± 0,03 

Sólidos solúveis totais 11,4 ± 0,05 

Umidade (%) 77,61 ± 0,35 

Atividade de água (aw) 0,983 ± 0,05 

Proteína bruta (%) 2,15 ± 0,15 

Lipídios totais (%) 2,31 ± 0,31 

Cinzas (%) 3,04 ± 0,26 

Fibra bruta (%) 8,18 ± 0,73 

Carboidratos  0,13 ± 0,05 

Açucares totais (%) 5,15 ± 0,04 

Açucares não redutores (%) 1,33 ± 0,05 

Valor energético Kcal/100g 55,7 ± 1,54 

Vitamina C (mg/100g) 25,32 ± 0,30 

Carotenoides β-caroteno 

(µg/100g) 

                26,33 ± 0,3 

L* 75,71 ± 0,45 

a* 7,25 ± 0,05 

b* 37,55 ± 0,25 

∆E 7,47 

Croma 38,24 

Hue 79,07 

Fonte: Resultados da pesquisa (2013). 

 

 Em relação ao pH observou para a polpa de jacaiacá, valor de 3,47 ± 0,02, próximos 

ao encontrados por Mattietto e colaboradores (2010) para a polpa de cajá (Spondias mombin 
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L). Revela-se fruto de polpa ácida, e seus valores de acidez em ácido cítrico de 4,32 ± 0,03, 

ratificam esta característica. 

 Quanto ao resultado de sólidos solúveis totais (ºBrix), o valor reportado para a polpa 

de jacaiacá foi de 11,4 ± 0,05, valor este próximo ao encontrado por Carvalho et al. (2011), 

para frutos de cajazeira de diferentes matrizes no estado do Pará. Segundo Lima et al. (2002), 

frutos com valores de sólidos solúveis acima de 8,00 ºBrix podem ser destinados a produção 

de bebidas.  

Os resultados obtidos para o fruto mostraram que a polpa apresenta alto valor de 

atividade de água (aw), valor este já esperado, uma vez que segundo Wiley (1997), a maioria 

das frutas tropicais apresentam elevada atividade de água. Este parâmetro físico-químico 

indica a disponibilidade de água existente para reações de escurecimento, crescimento 

microbiano e hidrólise de compostos químicos (VITALLI, 1987). A umidade por sua vez 

apresentou teor de 77,61 ± 0,35, segundo Hansem (2011), a determinação da umidade está 

relacionada a estabilidade, qualidade e composição nutricional que devem ser mantidas no 

armazenamento até o processamento da matéria prima.  

O conteúdo lipídico da polpa observado foi de 2,31 ± 0,31. A quantificação deste 

macro nutriente é de grande relevância, pois é o macro nutriente de maior valor energético 

(9,0 Kcal) na composição físico-química e/ou nutricional de alimentos. Quanto o valor obtido 

para proteína no presente estudo foi de 2,15 ± 0,15, evidenciando conteúdo protéico próximo 

ao encontrado para outros frutos amazônicos. O fruto não apresentou um conteúdo protéico 

elevado, porém próximo a de outros frutos como o maracujá (2%) e a banana (1,8%) e 

superior à de outros frutos, como o açaí (0,9%) e o araçá (1,0%) (SALUNKHE, BOLIN & 

REDDY, 1991; NEPA-UNICAMP, 2011).  

Constatou-se ainda para análise de resíduo mineral fixo (cinzas), valor de 3,04 ± 0,26, 

de acordo com Gondim et al. (2005), o epicarpo (casca) das frutas apresenta em geral teores 

de nutrientes minerais maiores. O que possibilita explicar tal incremento de resíduo mineral 

fixo na polpa, uma vez que a incorporação da casca a polpa possibilita acréscimo no conteúdo 

de nutrientes. 

Os resultados para o conteúdo de fibra bruta (celulose e lignina) apresentaram médias 

de 8,18%, apresentando um valor elevado. Estes componentes alimentares apesar de não 

apresentarem valor energético são de fundamental importância nos processos metabólicos, 

sendo constituinte de estrutura da parede celular vegetal, não sendo digeríveis pelo sistema 
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orgânico humano, por não apresentar enzimas capazes de hidrolisa-las (BOBBIO; BOBBIO, 

2003) 

Quanto ao resultado de açucares totais, notou-se para a polpa da fruta valor de 5,15 ± 

0,04, próximo aos valores reportados por Mattietto et al. (2010) para a polpa de cajá, valor de 

4,54%. Quanto ao conteúdo de açucares não redutores, a polpa apresentou média de 1,13%. 

Segundo Ferrer (1987), frutas com maiores teores de açúcares redutores (glicose e frutose) 

são preferidas para consumo direto e para a industrialização, uma vez que esses açucares 

conferem sabor adocicado ao produto. O valor energético cálculo para a polpa de jacaiacá foi 

55,71 Kcal/100g, em comparação com frutos da mesma família botânica, observamos que o 

fruto possui valor elevado em relação aos frutos de cajá (26 kcal) e dos frutos de cajá-manga 

(46 kcal) (NEPA-UNICAMP, 2011). 

O conteúdo de vitamina C foram de 25,32 mg/100g, não há relatos do conteúdo de 

ácido ascórbico em frutos de jacaiacá na literatura cientifica, no entanto, o valor reportado na 

presente pesquisa encontrasse próximo aos relatos para frutos de cajá por Salles & Waughon 

(2013), reportam valores de 13,34mg/100g em polpa in natura de cajá. Quanto ao teor de β-

caroteno observado, 26,33 µg/100g para a polpa. Esse resultado possibilita destacar conteúdo 

satisfatório deste pigmento na polpa de jacaiacá e próximo ao relatado para outros frutos 

tropicais. Testes in vitro e in vivo sugerem que os carotenóides em destaque o β-caroteno, são 

excelentes antioxidantes, sequestrando e inativando os radicais livres (MELÍNDEZ –

MARTÍNEZ et al., 2008). 

Quanto às coordenadas de cor analisadas, o valor de luminosidade encontrado foi de 

75.71 ± 0,45, a redução neste parâmetro segundo Chitarra e Chitarra (2005) indica 

descoloração do produto e degradação de pigmentos. Sendo um parâmetro importante de 

conservação do alimento sob congelamento.  Analisando as coordenadas (a*) e (b*) obtidas, 

os frutos apresentam coloração amarelada com leve tendência ao laranja. Quanto ao croma, 

que indica a intensidade e pureza da cor, valores maiores indicam pureza e intensidade 

maiores, para a polpa de jacaiacá o valor observado foi de 38,24. O parâmetro ∆E que indica a 

diferença total da cor, incluído brilho, tom e saturação (MINOLTA, 1998), notou-se para a 

polpa de jacaiacá valor de 7,47. Para o ângulo Hue que indica a tonalidade da cor, o ângulo 

calculado foi de 79,07, indicando tom amarelado para a polpa do fruto jacaiacá. Quanto a 

estas características, são atributos de qualidade, não só servindo como indicador de qualidade 

mais como atributos de aceitação. 
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Tabela 2. Análises microbiológicas para a polpa de jacaiacá no pós-colheita 

 

Análises 

Resultados para os grupos de 

microrganismos e bactérias  

Parâmetros de legislação 

RDC nº 12/ 2001 

Coliformes a 35ºC (NMP/g-1) <3NMP/g-1 >100 NMP/g 

Coliformes a 45ºC (NMP/g-1) <3NMP/g-1 >100 NMP/g 

Salmonella  Ausente Ausente em 25g de amostra 

Bolores e leveduras (UFC/g) 1.1. 103UFC/g Nd 

Aeróbios mesófilos (UFC/g) 0.4.103UFC/g Nd 

NMP/g: Número mais provável, por 100g de amostra. UFC/g: Unidade formadora de colônia. Nd: não determinado.  

Fonte: Resultados da pesquisa (2013). 

 Em relação a contagem de coliformes a 35ºC e 45ºC, observou resultados de 

<3NMP/g-1  para ambos os grupos analisados, encontrando-se dentro do estabelecido por 

legislação. Quanto a contagem de salmonella, foram constatados ausência deste 

microrganismo patogênico em 25g de amostra. No entanto, os resultados de bolores e 

leveduras, detectou-se contagem de 1.1.103 UFC/g e 0,4.103 UFC/g para aeróbios mesófilos. 

A legislação brasileira não estipula padrão microbiológico para bolores e leveduras e aeróbios 

mesófilos. Contudo, a literatura reporta resultados de numerosos estudos que representam 

elevadas contagens para estes microrganismos, demonstrando ser discutível a não adoção 

destes critérios na avaliação da qualidade de sucos, refrescos, néctares e polpas de frutas nesta 

resolução (SEBASTIANY et al., 2009).  

 
4. CONCLUSÕES  
 

           Os frutos de jacaiacá exibem características físico-químicas e nutricionais que 

permitem sua inserção na tecnologia de alimentos, como polpa in natura para processamento 

industrial. Destacando-se quanto ao elevado valor em sólidos solúveis que permite ser 

inserido na indústria de bebidas e polpas. Além disso destaca-se como fonte de vitamina C e 

β-caroteno.  
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RESUMO  

 

Este trabalho procura fazer um estudo sobre desenvolvimento local em projetos de 

assentamentos agroextrativistas (PAE) no território do Marajó, município de Afuá- PAE- Ilha 

Salvador, de como essas populações podem ser retiradas de situação de invisibilidade e de 

extrema pobreza, através do exemplo empírico desta comunidade ribeirinha esta breve analise 

lança o olhar sobre a complexidade dessas populações, freqüentemente esquecidas ou não 

devidamente retratadas na literatura, tampouco nas políticas públicas. A necessidade de 

desenvolver e consolidar a organização social, adequada à realidade local, para, poder garantir 

acesso ás políticas públicas e formular estratégias de desenvolvimento sustentável local. 

Diante disso, o objetivo geral deste trabalho foi analisar as possibilidades de desenvolvimento 

local a luz das experiências de campo, os limites e desafios a partir do Projeto de 

Assentamento AgroextrativistasIlha Salvador. As metodologias utilizadas foram às pesquisas 

bibliográficas e trabalho empírico em campo, por meio da observação e a entrevista informal, 

verificando qual a sua configuração atual e as perspectivas futuras, os resultados demonstram 

que os assentados do PAE têm carência na capacidade de organizar processos de agregação de 

valor dos produtos locais, tanto no planejamento da produção agrícola e o extrativismo de 

uma maneira coletiva como no beneficiamento dos produtos e, principalmente, na 

comercialização sustentável através de canais adequados. Este caminho deve aproveitar o 

potencial do extrativismo dos produtos florestais num marco de manejo sustentável e de 

fomento das principais cadeias de valor identificadas: açaí, palmito e peixe. O Marajó é um 

território de desafios e simbolismos e deve-se levar em conta as importantes carências do 

Marajó referentes ao acesso e as infraestruturas existentes, assim como as fraquezas e 

desigualdades sociais. Por meio da analise desta realidade há possibilidades de estudos 

posteriores em que as comunidades extrativistas ribeirinhas, terão seus modos de vida e sua 

territorialidade assegurados.  

Palavras-chave:Assentamentos Agroextrativistas no Marajó, desenvolvimento local, reforma 

agrária  

 

Área de Interesse do Simpósio: Sociologia Rural 
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1. INTRODUÇÃO  

A Lei 9.985/00, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, define 

extrativismo como sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo sustentável, 

de recursos naturais renováveis. Ademais, Art. 18, da mesma Lei, define que Reserva 

Extrativista 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, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a 

cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade.De 

acordo com o Decreto 6040/07, em seu Art. 3o, inciso I, compreende-se por Povos e 

Comunidades Tradicionais grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como 

tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 

recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 

tradição.A Lei de ATER caracteriza os serviços de ATER como um “serviço de educação não 

formal, de caráter continuado, no meio rural, que promove processos de gestão, produção, 

beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços agropecuários e não 

agropecuários, inclusive dasatividades agroextrativistas, florestais e artesanais”, conforme 

Art. 2°, I compreendendo-se,portanto, a ATER como um processo inserido no contexto do 

desenvolvimento rural. 

Dessa maneira, Guedes(2006) diz que, os principais desafios e preocupações da ATER 

no contexto Amazônico são a valorização do saber local e dos processos participativos para 

que os agricultores tomem as decisões no trabalho de extensão rural, além da opção por uma 

nova matriz tecnológica capaz de garantir as condições de auto-sustento das famílias e de 

preservação dos recursos naturais. Assim sendo, a ATER de acordo com Caporal(2006) pede-

se que contribua para o enfrentamento da crise socioambiental resultante dos modelos de 

desenvolvimento e de agricultura convencionais, implementados nas últimas décadas.Essa 

ATER em ultima analise, deve serde fato, uma ação educativa, democrática e participativa.

  

O território do Marajó é um território em disputa, por um lado os extrativistas, 

ribeirinhos e por outro lado os latifundiários, Haesbaert(2002) sublinha que tal disputa tem 

como chancela as desigualdades de forças que envolvem o domínio ou o controle político-

econômico do espaço e sua apropriação simbólica. Nesse território onde é marcado por um 
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extenso dinamismo é onde se localiza o município de Afuá, e o respectivo Projeto de 

Assentamento Agroextrativista Ilha Salvador, esse território,possui uma população total da 

ordem de 487.161 habitantes (IBGE, 2010). A densidade demográfica do Território ainda é 

considerada baixa, estando hoje no patamar de 4,67 habitantes/Km2, mas houve um aumento 

de 1,02% nesta taxa. 

Não são pouco conhecidos no cenário nacional e internacional os históricos desafios 

por que passam as populações do Marajó. Problemas sociais graves voltados às precariedades 

da saúde, sobretudo dos altos índices de endemias; a falta de comunicação; dificuldades de 

acesso aos locais mais distantes; freqüentes violações de direitos humanos referentes ás 

mulheres, jovens, crianças e adolescentes, idosos; desmatamento, extração e comércio ilegal 

de madeira, dentre tantos outros. Tudo isto se contrasta com a vasta riqueza natural do 

território que possui água, florestas, produção de alimentos nativos e, sobretudo, homens e 

mulheres que todos os dias trabalham por sua sobrevivência e esperança que cada dia será 

melhor que o outro.Afim de descrever a realidade e os principais desafios enfrentados pelas 

151 famílias beneficiários do PAE, não nos deteremos a apresentar extensos dados estatísticos 

oficiais. Eles existem e já se descreve que essas famílias que vivem em situação de 

vulnerabilidade social possuem cara, cor, nome e sabemos onde elas estão. Descreveremos 

apenas algumas informações gerais do PAE Ilha salvador que abriga essas famílias e suas 

comunidades e, também de forma sintética, faremos breve caracterização dos principais 

problemas comuns enfrentadas por essas populações extrativistas. Esse conjunto de problemas 

identificados nessas comunidades e aqui apresentados é resultado do trabalho de extensão 

rural desenvolvido pelas autoras desse artigo no PAE Ilha salvador.  

 

1.1 PAE ILHA SALVADOR 

1.1.1Situação ambiental 

  

Observou-se que no PAE não existe saneamento básico, tais como: abastecimento de 

água potável; a coleta, o tratamento e a disposição final dos esgotos sanitários; a coleta, o 

tratamento e a destinação final do lixo; a drenagem e a disposição de águas pluviais. Os 

resíduos sólidos são queimados a céu aberto, os banheirossãorústico de madeira comum na 

região, tendo como principal problema o despejo dos dejetos nos rios. Observou-se ainda o 

desflorestamento da vegetação ripária, causando assoreamento dos cursos d’água, além de 

que, não há acesso a políticas públicas, não dispõem dos principais serviços básicos, 

resultando em baixa qualidade de vida, saúde precária e degradação do meio ambiente. Um 
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dos desafios é a conscientização das famílias quanto à educação e gestão ambiental, que seria 

um instrumento capaz de minimizar as agressões ambientais de natureza grave e o acesso a 

políticas públicas básicas, visando à melhoria da qualidade de vida e criar mecanismos de 

acesso a tecnologias sociais, a baixo custo para uma destinação adequada dos resíduos sólidos 

e dos dejetos. 

1.1.3 Situação social 

 

 No PAE pesquisadoconstatou-se que a maioria dos entrevistados possuem certidão de 

nascimento, registro geral (RG), CPF, carteira de trabalho e titulo de eleitor. O tipo de 

moradia das unidades familiares é de madeira construída com recursos próprios.Quanto à 

questão da energia elétrica, o sistema utilizado é a energia a diesel através de um grupo 

gerador de 1,5 KvA. Em relação à disponibilidade de água, é captada a partir do rio com 

destino ao consumo humano a qual é tratada com cloro e hipoclorito, ficando apropriada para 

consumo humano. Em relação a rotina de trabalho diária das famílias, as mulheres cuidam dos 

afazeres domésticos por cerca de 03h/dia e nas atividades pesqueiras trabalham cerca de 

01h/dia, conforme a maré. E os homens, trabalham na atividade extrativista com ênfase no 

manejo do açaí por cerca de 06h/dia. 

1.1.4 Situação Econômico Produtivo 

 

No PAE levantou-se que os produtos mais comuns que são: açaí e camarão. Parte 

desta produção é destinada para o autoconsumo e o excedente é destinado para a 

comercialização através dos atravessadores que compram nosseu portos/trapiches dos 

ribeirinhos. Ressalta-se que a renda familiar é complementada pelo acesso as políticas 

públicas sociais, tais como: seguro defeso, bolsa família, bolsa verde e aposentadorias. As 

famílias desse PAEnão acessaram créditos do INCRA.  

 

2. METODOLOGIA  

 Considerando a fundamentação teórico-modo de vida e de território, a metodologia 

desenvolvida foi realizada por meio de pesquisas junto às famílias beneficiarias do PAE Ilha 

Salvador, localizada no município de Afuá-PA. Onde se procurou resgatar a memória local 

para verificar como é percebido o território dos ribeirinhos extrativistas. Para que esta fase se 

comprovasse, foi necessário o trabalho empírico em campo, por meio da observação, 

conforme Oliveira (1996) evidencia, e a entrevista informal, verificando qual a sua 

configuração atual e as perspectivas futuras. De acordo com a chamada pública do INCRA 
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(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) nº 001/2013, o total de famílias nesse 

PAE é de 151, sendo que foram entrevistadas desse total, 25 famílias. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O mapeamento fundiário do município mostra que grande parte de seu território ainda 

está coberto por florestas remanescentes, havendo pequenos focos de desmatamento próximos 

aos rios. Afuá assim como os demais municípios presentes na Ilha de Marajó, é classificado 

em toda sua extensão como uma Área de Preservação Ambiental (APA), devido à 

singularidade e riqueza do ambiente que está inserido. Dentro deste contexto, o município 

deverá investir no manejo florestal diversificado e de baixo impacto - procurando manter o 

desmatamento monitorado e controlado, conciliando atividades extrativistas com a 

tecnificação e agregação de valor na agricultura, e ao fornecimento de incentivos à 

piscicultura e a regulação da pesca artesanal, devido ao potencial hídrico existente.  

Afuá deve também buscar maior regularização ambiental e fundiária, a fim se ajustar 

perante critérios estabelecidos por lei, abrindo portas para alocação de incentivos econômicos 

e fiscais, planos, programas e projetos da União visando ao desenvolvimento econômico e 

social em bases sustentáveis. Quanto à situação econômica e social do município, para uma 

breve síntese, destacamos o PIB per capita e o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 

(IFDM). Em 2009, Afuá apresentou um PIB per capita de R$ 3,1 mil, valor este abaixo do 

PIB per capita do estado do Pará que foi de R$ 8 mil nesse mesmo ano. Quanto ao IFDM, o 

valor obtido foi de 0,470, obtendo desempenho regular em 2009, abaixo do valor estadual que 

foi de 0,597. A análise separada dos três componentes utilizados no cálculo do IFDM 

evidencia que “saúde” teve maior contribuição (0,609), seguido pela “educação” (com 0,480), 

sendo que “emprego & renda” apresentou menor valor, 0,322. (IDESP/IMAZON, 2012). 

O contexto acima citado, ainda que de forma abreviada, representa parte dos imensos 

desafios enfrentados pelas 151 famílias marajoaras, distribuídas em 02 comunidades do PAE 

Ilha Salvador, no município descrito, objetos diretos da chamada pública 001/2013 do 

INCRA. Além dos desafios identificados acima, inicialmente comuns ao território do Marajó 

destaque-se que a realidade e as necessidades são ainda mais adversas no PAE, que, aos olhos 

dos próprios assentados e assentadas, aparecem como entraves principais no acesso a um vida 

digna, mantendo-as em situação de pobreza extrema. 

O Marajó é, sem dúvida nenhuma, uma fronteira do desmatamento e da 

biodiversidade, que, como tem sido apresentado, conta com numerosas características 
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particulares nos diversos âmbitos. Através das informações levantadas no contexto dos 

parceiros e dos atores locais é possível entender quais são os grandes desafios que enfrenta 

esta região com grande significado natural e forte poder simbólico.As populações ribeirinhas 

desse PAE e do seu entorno garantem, através da sua tradicional convivência com a natureza 

e o uso equilibrado dos recursos naturais, em conjunto com os regulamentos legais e 

acompanhamento pelas entidades de apoio, a preservação das florestas. Assim, é possível 

dizer que o manejo sustentável das florestas está diretamente vinculado com desenvolvimento 

sustentável nas comunidades extrativistas da região, as quais têm o perfil e a posição 

estratégica para poder evitar a invasão com práticas predatórias.  

Mas o equilíbrio é delicado e o sistema complexo, pelo que se torna necessário 

trabalhar sistemicamente num contexto abrangente que integre os diversos elementos do 

manejo sustentável da floresta, da agroecologia e do fortalecimento de processos de 

governança local e participação. Do mesmo modo trata-se de uma realidade fortemente 

patriarcal e com pouca participação ativa das mulheres, pelo que se deve trabalhar a 

participação ativa destas nos processos de desenvolvimento. Igualmente, a juventude é chave 

para garantir a sustentabilidade, pelo que a integração dos jovens resulta fundamental para o 

sucesso no médio prazo de qualquer iniciativa. 

4. CONCLUSÕES  

As comunidades destacam a necessidade de desenvolver e consolidar a organização 

social, adequada à realidade local, para, assim, poder garantir um melhor acesso ás políticas 

públicas e formular estratégias de desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo se 

identificam carências na capacidade de organizar processos de agregação de valor dos 

produtos locais, tanto no planejamento da produção agrícola e o extrativismo de uma maneira 

coletiva, como no beneficiamento dos produtos e, principalmente, na comercialização 

sustentável através de canais adequados. Inexiste, efetivamente, uma assistência técnica 

adaptada à realidade local, com visão multiplicadora comunitária e vinculada aos planos de 

manejo gerais e específicos necessários e que se encontram em diversos níveis de realização. 

Este caminho deve-se aproveitar o potencial do extrativismo dos produtos florestais 

num marco de manejo sustentável e de fomento das principais cadeias de valor identificadas: 

açaí, palmito e peixe,  

O Marajó é uma região de desafios e simbolismos que conta com diversas atuações, 

mais ou menos articuladas, através de políticas públicas e programas governamentais e da 
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sociedade civil. Por outro lado, é importante levar em conta as importantes carências de 

Marajó referentes ao acesso e as infraestruturas existentes, assim como as fraquezas e 

desigualdades sociais. O Estado precisa exercer sua função social por meio da criação, da 

implementação e do incentivo de políticas públicas sérias, direcionadas e comprometidas com 

a sociedade, para provisão eficiente dos serviços sociais básicos com vistas a níveis 

adequados e civilizados de relações e desenvolvimento humano. Desta maneira, há a 

expectativa por políticas públicas que contribuam para a incorporação de segmentos excluídos 

dos benefícios do progresso e/ou crescimento econômico. 

Neste sentido, compreendemos que caminhos concretos e exequíveis podem ser 

apontados para o enfrentamento dos problemas anteriormente citados no âmbito do PAE e, 

como o apoio a processos capazes de promover a regularização fundiária das comunidades; 

ampliar a participação comunitária na gestão dos territórios de uso coletivo por meio das 

associações, núcleos de base e dos moradores em geral; elaborar políticas específicas para os 

povos da floresta e das águas, priorizando ações públicas direcionadas à produção extrativista 

como meio de evitar que políticas de transferência de renda, como o Bolsa Verde, resultem 

em acomodação das populações; adoção de uma abordagem específica de ATER para os 

extrativistas, que extrapole o conhecimento científico, acadêmico, agronômico, dialogando 

permanentemente com o conhecimento tradicional e que aborde as múltiplas atividades do 

extrativismo; assegurar ações para otimizar e agregar valor à produção extrativista com 

aquisição de novas tecnologias, certificação orgânica, inserção do produto extrativista no 

mercado como alternativa à abertura de novas áreas, através de uma assistência técnica 

permanente e de qualidade; fomentar o debate da questão de gênero nas comunidades 

extrativistas e para garantir o empoderamento das mulheres;  
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RESUMO 

Este artigo teve como objetivo delimitar o universo dos catadores de lixo no bairro da Terra 

Firme, compreender a história de vida desses catadores e o que significa para esses catadores 

olixo e qual a sua relação de trabalho com esses resíduos. Com essa pesquisa esperamos 

contribuir para que essas pessoas estejam livres de preconceitos e dos rótulos da sociedade, 

que lhes atribuem.Atribuir a esse catador, um sentido no que diz respeito a ser cidadão, de 

direito e de fato e deixando para trás a condição de sujeito excluído, desconstruindo todo esse 

pensamento evisão quema sociedade tem com esse catador. 

 

Palavras-chave:Catador. Resíduos. Lixo. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Esta pesquisa de campo foi realizada de acordo com um tema polêmico, que tem sido 

o foco de muitos debates e motivo de protestos no Brasil, “O lixo como vetor de renda: 

cidadania e exclusão”, mas vamos delimitar nossa pesquisa na região metropolitana de Belém, 

onde uma das capitais mais populosas do Brasil vive um dilema que parece não chegar ao fim, 

algumas pessoas em situação desumanas, onde algumas encontram no lixo uma fonte de 

sustento, outras de renda, sendo humilhadas e esquecidas pelo poder público onde só 

“enxergam” estas em época de campanhas eleitorais, onde parece que estas mesmas pessoas 

esquecidas ganham cidadania, saindo do anonimato. Para isso utilizamos métodos como 

vídeos, entrevistas, depoimentos, pesquisas em livros e colhimento de informações cedidas 

pela Cooperativa CONCAVES no bairro da Terra Firme em Belém, na qual realizamos três 

visitas em dias alternados, sempre pelo horário da manhã e com duração não menor do que 

quatro horas. 

Sabemos que a exclusão social é algo que vem sendo discutido pela sociedade, 

mas o que falar quanto aos “catadores de lixo”, este que por sua vez andam a margem da 

sociedade e que são tão importantes ao meio ambiente e não recebem o devido respeito e 

olhar sensível por esta sociedade consumista, além de terem seus direitos constitucionais (Art. 

5º, Capt. I Título II) violados todos os dias nos motivou a realizar esta pesquisa. 

Nosso principal objetivo é desconstruir este olhar que a sociedade ao longo dos 

anos tem com esse novo “agente” do meio ambiente, mostrar o quanto é importante para a 

sociedade este serviço que o catador faz, mas que é visto com olhares de desprezo e repulso 

por grande parte da população, mostrando também que a falta de educação ambiental gerou 

toda essa problemática do lixo “dando” ao catador um rótulo na maioria dos casos pejorativo 

como, por exemplo, “lixeiro”, como se o catador fosse uma doença transmissível que 

ninguém quer pegar, e isso é causado pelo fato de sua renda estar ligada ao lixo, como se 

fosse uma forma desonesta de viver. 

Ao fim, iremos mostrar como podemos mudar este olhar discriminador da 

sociedade e como reverter essa problemática do lixo em Belém. 
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O LIXO COMO VETOR DE RENDA: CIDADANIA E EXCLUSÃO 

No inicio os primeiros homens eram nômades, mudavam constantemente à 

medida que os alimentosacabavam não criavam animais e não produziam objetos, até mesmo 

suas “roupas” eram de pele de animais caçados. Esses nômades à medida que mudavam 

deixavam nos locais por onde passavam seus lixos depositados na natureza, mas por se 

tratarem de resíduos orgânicos eram logos decompostos. Com o passar do tempo, esses 

nômades começaram a fixar locais de moradia, agora criando animais para consumo e 

produzindo pequenos objetos para seu bem estar e conforto, mesmo assim não se constituía 

um problema para a natureza, pois a soma da população mundial era irrisória se comparada 

com a de hoje, também não existiam maquinas mecanizadas para a produção em larga escala 

de produtos. 

A Revolução Industrial foi um marco na história e o inicio de grandes avanços em 

todos os sentidos, sejam eles bons ou ruins. A produção de materiais para o bem estar social, a 

criação de vacinas, o avanço no transporte, a criação de máquinas para a produção em larga 

escala de alimentos e serviço, são alguns dos benefícios trazidos com o inicio industrialização, 

mas o que dizer quanto às consequências desta chamada “Revolução Industrial”? Como 

mostrado outrora, o “conforto” e a possibilidade de uma “vida melhor” vão trazer para os 

centros urbanos um aglomerado de pessoas que vão residir nesses centros, que não estão 

preparados para tal, causando um desordenado povoamento em locais sem infraestrutura, 

modelando a cidade e aumentando a periferia, deixando muitos em situação de miséria e 

abandono. Nesse momento começava uma problemática que hoje conhecemos bem, a 

exclusão social de pessoas e até famílias inteiras. 

“[...] De um lado, a velha exclusão continua sendo a marca das regiões geográficas 

menos desenvolvidas, diante da permanência da baixa escolaridade, da pobreza 

absoluta no interior das famílias numerosas e da desigualdade nos rendimentos. [...]” 

(PORCHMANN, Marcio. A exclusão social no Brasil e no mundo). 

Mas para podermos entender como isso ficou cada vez mais problemático temos 

que voltar no tempo e analisar como tudo começou. 

Belém não possuía coleta até o final da década dos anos 80, todo lixo 

produzidoera jogado pela população em terrenos baldios, rios e em alguns casos enterrados 

em seus próprios quintais. Em 1991 foi instalado o Aterro Sanitário do Aurá, seu objetivo era 

receber todo lixo coletado pela Grande Belém22, mas que por falta de interesse do poder 

público e até mesmo pela grande quantidade de lixo produzido pela cidade o aterro se tornou 

                                                           
22 Grande Belém: Compreendida pelas cidades de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Barbara do 

Pará 
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um grande lixão, um problema que se tornaria ainda maior com a falta de controle da 

prefeitura e o acesso de pessoas que viram no lixo sua uma chance de “existir”. O que pra 

muitos não tem serventia e é tido como lixo é a base de sustento de famílias inteiras, seja para 

retirar dele o material reciclável e vender ou para retirar dele restos de alimentos para o 

consumo próprio. Esquecidos pelo poder público, esses “lixeiros” como eram conhecidos 

anos atrás (e ainda são em referências pejorativas por muitos) geralmente são pessoas de 

baixa escolaridade e que vivem em periferias da cidade, que não tiveram alternativa se não 

buscar nas “sobras” da sociedade um meio de subsistir, como consequência foram 

“condenados” a viver no anonimato e a margem desta sociedade injusta e cruel. Quem não se 

lembra daquela “batidinha” na garrafa e o grito alto dizendo “garrafeiro”, era assim conhecido 

os catadores da época, trocando algodão doce por garrafas, panelas de alumínio, papelão, 

mostrando seu valor para o meio ambiente, mas que para a população era simplesmente 

aquele velho e conhecido “garrafeiro” que passava em frente das casas trocando algodão doce 

por “objetos” e fazendo a alegria de crianças e alguns adultos. Aos poucos esse personagem 

foi sumindo das ruas, dando lugar agora a um conhecido nosso que não é bem visto pela 

sociedade, mas tem um papel fundamental para o bem estar social que é o catador. 

Muitos catadores por não estarem organizados em cooperativas são explorados 

por empresas e usados por políticos como “slogan” de campanhas eleitorais. 

“Dos respeitados garrafeiros de antigamente a pessoas em situação de exploração, o 

catador no Brasil tem tido pouco respaldo do governo e das empresas. As 

cooperativas são uma saída”. (INSTITUTO DE PROJETOS E PESQUISAS 

SOCIOAMBIENTAIS) 

 

Partindo desse breve histórico, nossa pesquisa de campo procurou desconstruir 

todo esse pensamento e visão que a sociedade tem com esse catador, em Belém, ao longo dos 

anos a cidade produziu muito lixo, sendo estes domiciliar, industrial, hospitalar, público 

dentre outros, e como tudo tem seu tempo, e o homem não se preocupou em dar o devido 

destino a esse lixo, pessoas em situação de miséria, abandono e excluída do meio social viram 

no lixo uma forma de se “manterem” na sociedade.  
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Fonte: Instituto IMAZON 

 

“Há um momento para tudo e um tempopara todo propósito debaixo do céu. 

Tempode nascer, tempo de morrer; [...] Tempo de guardar e tempo de jogar fora.” 

(Eclesiastes três. 1,2,6. Bíblia de Jerusalém). 

 

Como ponto de partida de nossa pesquisa de campo, fomos até a Cooperativa 

CONCAVES, localizada à Passagem Brasília nº 75no bairro da Terra Firme em Belém, 

representando cerca de 30 (trinta) catadores, sendo na sua maioria mulheres que tem a faixa 

etária entre 22 a 75 anos, entre os poucos homens que trabalham na cooperativa a faixa etária 

varia entre 19 a 48 anos. 

No Primeiro dia fomos recebidos pelo seu representante, Jonas de Jesus Fernandes 

da Silva, que muito receptível, nos relatou que foi com muita luta que formaram uma 

cooperativa, viram a necessidade de se organizarem para poderem “reclamarem” seus direitos 

garantidos por lei enquanto cidadãos. 

“A gente foi muita luta pra chegar onde chegou, e não ‘tamo’ ainda lá essas 

coisas, ainda ‘tamo’ se aguentando né... Tem muita coisa que acontece mas porque não é 

cobrado pela sociedade que isso aconteça. Se a sociedade soubesse o lucro que ela ía ter com 

a gente fazendo a coleta dentro do bairro ela não pensaria duas vezes[...]”. (Jonas, 

Cooperativa CONCAVES). 

A cooperativa tem sido a principal fonte de renda dos catadores associados, porém 

os catadores não dispensam uma diária extra em outros serviços para ajudar na renda familiar 

segundo seu representante Jonas de Jesus. Na cooperativa são realizados serviço de coleta das 
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ruas, coletas seletivas, triagem e programas de educação ambiental com moradores da área, 

além de retornar à indústria esse material que é coletado. 

Todo material que chega até a cooperativa é proveniente de parceria com 

empresas e órgãos públicos além de retirarem das ruas dos bairros da Terra Firme e Guamá. 

Podemos notar que as pessoas as proximidades da cooperativa tem cumprido seu papel de 

levar até a cooperativa todo material que pode ser reciclado, quando isso não ocorre, eles 

(catadores) vão até as casas que já selecionaram esse material e levam até a cooperativa. 

“Aqui nas redondezas os moradores são conscientes da importância da reciclagem, muitos 

separam e quando passamos eles nos entregam, outros até trazem até aqui”. (Jonas, CONCAVES). 

 Quando conversamos com a catadora de nome Maria da Páscoa(75 anos), ela nos 

relatou que em media faz duas viagens por dia para coletar das ruas todo material que possa 

ser reciclado pela cooperativa. 

“Em media faço duas viagens no dia, saio de manhã, aí volto meio dia depois saio e volto de 

tarde, só no sábado que faço uma”. (Maria da Páscoa, catadora da CONCAVES). 

Podemos perceber o quanto é necessário a presença do catador para a sociedade, 

um serviço que deveria ser executado pelo poder público em parceria com empresas e a 

própria sociedade é feita por pessoas que vivem a margem de uma sociedade julgadora e 

cruel. 

Jonas também nos informou que são retirados das ruas, empresas e órgãos 

públicos pelos catadores da cooperativa cercade 8 a 12 toneladas por semana, ou seja, são 12 

toneladas de materiais recicláveis que não irão para o lixão do Aurá e muito menos 

depositados em terrenos abandonados e canais espalhados pela cidade, mas retornará para a 

indústria, evitando assim um desgaste maior do meio ambiente. Mesmo com toda essa 

quantidade de material retirado das ruas e afins ainda é pouco, o que vemos são ruas, bueiros 

e canais cheios de garrafas, papel e outros tipos de resíduos sólidos. 

Em 2010 foi aprovado a lei 12.305, que trata do destino correto dos resíduos 

sólidos produzidos por fabricantes, importadores, comerciantes e consumidores e prestadores 

de serviços. A lei diz que não poderão mais funcionar os lixões no Brasil, que segundo a 

Agência Brasil, existem hoje no país cerca de 3.000 lixões, estando em atividade cerca de 

2.906, os quais recebem cerca de 189.000 toneladas de resíduos sólidos por dia, sendo apenas 

1,4% desse material reciclado, outro fato alarmante é que apenas 27% das cidades brasileiras 

possuem aterros sanitários e mais, apenas 14% dos municípios fazem coleta seletiva. Antes de 

tudo precisamos entender qual a diferença entre aterro sanitário e aterro sanitário controlado, 
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no primeiro caso, todo material coletado pela limpeza urbana é levado para o aterro onde são 

jogados sem nenhum projeto de tratamento e sem estrutura para que se implante este projeto, 

no segundo caso, antes de chegar até o aterro sanitário controlado os resíduos passam por um 

processo de triagem, onde são reciclados os materiais que podem ser reutilizados pela 

indústria, sendo levado para o aterro sanitário controlado somente resíduo orgânico e os que 

não podem ser reciclado. Vale ressaltar ainda que para instalar um aterro sanitário controlado 

é necessário realizar um estudo dos impactos ambientais causados no local de sua instalação, 

depois precisa passar por alguns processos para controle principalmente do chorume que irá 

se formar em decorrência da concentração desses resíduos no mesmo local, isso é feito com a 

impermeabilização do local com uma manta no local onde será depositado o lixo, esta manta 

pode ser feito até com argila, ao fim joga – se uma camada de aterro e outro de lixo e assim 

sucessivamente até que seja alcançado o limite do espaço. Neste local não é permitido à 

permanência de pessoas não autorizada, somente pessoal que irá trabalhar para recuperação 

destes resíduos. 

Como contraponto desta situação, pesquisas apontam o lixo como um indicador 

de desenvolvimento de um país, isso porque um país com economia forte consome mais e 

gera mais lixo para o país. Um dos maiores problemas do lixo é que grande parte das pessoas 

pensam que basta jogar o lixo na lata e o problema da sujeira vai estar resolvido. Nada disso. 

O problema só começa aí, e isso tem se tornado o grande problema de países em 

desenvolvimento, principalmente nos países onde não é dada a atenção necessária para esse 

lixo gerado, nesse sistema podemos incluir o Brasil. Mesmo com a lei dos resíduos sólidos 

promulgado em 2010 e sendo dado prazo para que os Estados e municípios se adequassem a 

essa nova lei pouco municípios se emprenharam em executar essa lei. 

Nesse patamar incluímos o lixão do Aurá como um depósito de lixo a céu aberto 

que gera problemas ambientais e sociais tanto para quem mora aos arredores do mesmo como 

para quem reside longe do mesmo. Além dos problemas ambientais e sociais podemos dizer 

que o lixão também trás outros problemas graves, como a exploração do trabalho infantil e o 

tráfico de drogas. Alguns catadores que trabalhavam no lixão do Aurá relataram que saíram 

do local em virtude da falta de segurança e o intenso tráfico de drogas como relata um ex – 

catador do lixão. 

“Trabalhei como catador no lixão do Aurá, mas saí porque tão matando muita gente lá”. (João 

Pereira) 
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Quando tratamos o lixo como cidadania para esses catadores nos deparamos na 

seguinte problemática, o lixo ao mesmo tempo em que dá ao catador uma subsistência, uma 

renda, o exclui da sociedade fazendo com que este catador não possa ter uma cidadania 

exercendo direitos que lhes são garantidos na constituição. O primeiro “julgamento” parte da 

sociedade com o olhar de que este catador é um “lixeiro”, não fazendo acepção do que é lixo e 

o que é catador, simplesmente vêem uma pessoa retirando do lixo algo sem se importar qual a 

importância que este catador tem para ele enquanto cidadão e para a sociedade em que ele 

está incluído. 

“Como tantas outras parcelas da população, eles tem sido estigmatizados por sua 

pobreza e tornam-se indiscriminadamente reconhecidos como classe perigosa, 

que caba por gerar um processo de segregação espacial com a constituição de 

verdadeiros guetos. (Juncáet al. 2000 pag. 31)” 

A cooperativa, como dito outrora é uma saída para que esses catadores trabalhem 

em grupo e organizado, tirando assim essa exposição insegura do catador como agente do 

meio ambiente onde ele sem uma associação ou cooperativa é explorado por empresas 

visando lucro e uma mão de obra barata na coleta desse material reciclável. Para Jonas, o 

problema está na falta de informação que a sociedade tem a respeito desse trabalho que o 

catador faz. Isso não significa dizer que o catador terá sua imagem mudada de imediato, só 

será possível essa mudança em longo prazo quando a sociedade já estiver informada e ter 

passado por uma reeducação. Mas como fazer isso se o poder público não investe neste tipo 

de educação? Daí novamente a importância da cooperativa nesse trabalho. 

“A falta de informação por parte da sociedade é um dos fatores que impedem o desenvolvimento 

das cooperativas”. (Jonas, CONCAVES) 

Podemos notar que não há um interesse por parte da prefeitura o desenvolvimento 

dessas cooperativas, isto porque há um interesse político e econômico envolvendo políticos e 

empresas coletoras desse lixo gerado pela população. Segundo Jonas, há um interesse maior 

por parte de políticos que recebem financiamento de campanhas eleitorais e como garantia 

“entregam” os lixões como pagamento deste financiamento. Isso ocorre porque a população 

não cobra seus direitos e deveres que os governantes assumem quando entram no poder de 

governar uma cidade ou estado, novamente entra em cena a falta de informação da sociedade. 

Fortalecendo este problema que não é só visível em Belém, mas que também tem se 

intensificado em todo o país, o perfil do catador também conta para que a sociedade tenha um 

olhar errado deste profissional, geralmente os catadores são pessoas semianalfabetas, 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

531 

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

ISSN 2316-7637 

 

domesticas, ex – presidiários e desempregados em busca de uma renda para se manterem. 

Outro fato que contribuiu para esse cenário foi à perspectiva de muitos que saíram do campo 

em busca de melhorias tinham com as grandes cidades. 

“[...] milhões de trabalhadores rurais que por um momento viram a cidade como 

a terra prometida se converte em parasita da sociedade humana. Sem que 

desejem estão contribuindo para o aumento dos índices de marginalidades, 

criminalidade, da insegurança, da fome, da pobreza e da miséria dos bairros 

pobres”. (Olinger, 1991 pag.67) 

Esse problema é constantemente notado em bairros periféricos, onde a falta de 

oportunidade é maior. 

Partindo do olhar do catador, nossa pesquisa pode perceber que muitos não se 

sentem bem ao retratar sua vida nesse ambiente. Quando entrevistamos uma catadora nas 

ruas, mãe de 4 filhos, tendo seu primeiro filho aos 16 anos, estudou até a 6ª serie, ela nos 

disse: 

“Quanto ao preconceito e a discriminação que enfrento como catadora, as pessoas me olham de 

lado, não me importo com isso, nem ligo, faço de conta que não vi, toco o barco pra frente”. (Ana Maria Silva) 

Com esse relato podemos perceber o olhar que a sociedade tem para com este 

catador, que acima de tudo é um cidadão. Assim, também ouvimos relatos de pessoas que se 

tornaram catadores por opção e não por necessidade. Muitos viram no lixo uma “fonte 

inesgotável” de lucro, outros viram no lixo uma fonte de sustentar seus vícios, como tem sido 

o caso de muitos viciados que retira do lixo esse material reciclável e vendem para conseguir 

dinheiro e comprar drogas para o consumo. Esse tipo de ação tem se tornado constante, o que 

significou um problema ainda maior para o catador, pois agora sob ameaça destes marginais 

não podem retirar de certos lugares os materiais oriundos a seu trabalho, tendo inclusive sido 

colocado sob suspeita da sociedade, pois muitos moradores não sabem identificar um catador 

de um viciado, assim muitos moradores ficaram com medo de entregar seu material reciclável 

separado aos catadores com o intuito de não terem seus lares roubados. 

Assim, do velho e conhecido “senhorzinho” batendo em uma garrafa e gritando 

“garrafeiro” trazendo a alegria de crianças e até adultos pela troca de garrafas por algodão 

doce, passando pelo tão discriminado “lixeiro” das ruas da periferia e agora agregando seu 

potencial a um marginal, a sociedade rotula o catador com tão pesados nomes que não 

descrevem nem de longe a importância deste para o bem estar social desta sociedade que o 

julga. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

532 

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

ISSN 2316-7637 

 

Em nossa pesquisa, com tantos dados coletados e uma analise minuciosa dos fatos 

percebemos que uma parcela considerável da sociedadevem transformando a imagem do 

catador através dos anos. Mesmo estes se organizando em associações e cooperativas eles não 

tem tido o devido respeito e apoio seja por parte da sociedade, seja por parte do poder público. 

Quando perguntado ao representante da cooperativa sobre a ajuda que eles tem tido da 

prefeitura ele nos relata apenas que não existe. 

“[...] Só de saliva, com muita conversa, eu vou, eu faço, tapinhas nas cotas e acaba nisso [...]” 

(Jonas, CONCAVES) 

Esse tipo de atitude do poder público se agrava ainda mais pela falta de cobrança 

da sociedade em exigir que a prefeitura realize seu trabalho como deveria, agora com a lei dos 

resíduos sólidos já deveria ter sido implantada um projeto com os catadores, que sabemos são 

muitos, para retirar do perfil isolado e coloca–lós no coletivo através de cooperativas, para 

que estes possam desenvolver suas atividades de um modo mais abrangente, ampliando esses 

benefícios que a população de alguns bairros já possui para outros locais também. 

Ainda segundo Jonas, as cooperativas precisam de apoio da prefeitura para que 

estas possam se desenvolver isso poderia acontecer se a prefeitura cedesse equipamentos ou 

até mesmo realizasse campanhas educativas com a população para que esta pudesse entender 

qual a importância da coleta seletiva para o meio ambiente. 

De acordo com nossa pesquisa podemos perceber que o poder público está muito 

distante dessas pessoas, que por falta de oportunidade viram no lixo uma forma de “existir” 

em um mundo cada vez mais capitalista, onde quem tem mais manda mais, onde o status 

representa o caráter do ser humano. Entendemos também que o catador vive excluído da 

sociedade e mesmo quando este já está em cooperativas e associações o mesmo não recebe 

um olhar diferente do que antes. O próprio poder público de uma forma indireta causa a 

exploração da mão de obra desse catador por parte de empresas visando lucro e uma mão de 

obra mais barata. Isso acontece porque ao invés da prefeitura realizar projetos para retirar das 

ruas esse catador e implanta - loem locais menos insalubres, o que acontece é um acordo 

financeiro entre empresas e o próprio poder executivo. Por fim, a cidadania do catador só 

poderá ser alcançada pelos mesmos quando houver toda uma reestruturação da educação, 

crianças desde novas devem ser educadas quanto ao tratamento de resíduos sólidos, as 

prefeituras devem implantar o mais rápido possível aterros sanitários controlados, parcerias e 

ou incentivos devem ser feitos para que as cooperativas possam desenvolver seu trabalho de 

uma forma mais adequada, pois esse trabalho que o catador faz é muito importante para o 
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meio em que vivemos, e com a cooperativa esse trabalho se expande muito mais. Se 

existissem muitas cooperativas como a CONCAVES, que tem uma preocupação não somente 

com o meio ambiente, mas também em educar moradores sobre a importância da reciclagem, 

com certeza não chegaríamos onde estamos. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos que não existe uma preocupação com a educação ambiental e reciclagem, 

também não há um esforço por parte das prefeituras em acabar de vez com os lixões porque 

em muitos casos as empresas que “exploram” o lixo financiam as campanhas eleitorais dos 

que estão no poder. Como consequência disso, não existe uma preocupação em criar e muito 

menos há um incentivo à criação de cooperativas para organizar e retirar deste ambiente 

inadequado, que é o lixão, esses catadores que retiram o sustento de cada dia desses locais. A 

sociedade também contribui para que o catador seja ainda mais esquecido, rotulando o mesmo 

através dos anos com identificações pejorativas e julgando este catador de uma forma em que 

ele não merece, esquecendo o real valor que este tem para com toda uma sociedade. Também 

podemos concluir que o catador quando trabalhando sozinho enfrenta muito mais preconceito 

do que em cooperativas e associações. A cooperativa é uma saída para que esse catador possa 

“exigir” seus direitos e não ficar à mercê de empresas que “exploram” esse catador. Por fim, 

entendemos que é muito complexo tratar do lixo como vetor de renda, pois para podermos 

enxergar o catador com um olhar diferente do que é visto hoje, as pessoas precisam aprender a 

tratar do lixo como um problema de todos e não somente do poder público, passando por 

educação ambiental desde novas, o poder público contribuiria com campanhas e organizando 

muitos catadores que ainda trabalham sozinho em cooperativas, tirando essa sobrecarga da 

prefeitura que não consegue e não faz um trabalho de separação de resíduos sólidos, ciosa que 

é feito há anos pelo catador. A cidadania do catador só está atribuída a ele em época de 

eleição, sendo esquecido o resto dos anos. 
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RESUMO  

 

A perda da qualidade ambiental por ações antrópicas vem estimulando governantes a adotar 

práticas diferenciadas de gestão do meio ambiente. Como iniciativas recentes de âmbito 

global, destacam-se a implantação de unidades de conservação e o REDD – Redução das 

Emissões por Desmatamento e Degradação florestal. Este trabalho objetiva avaliar os 

principais pontos pertinentes na adesão de um projeto de REDD em Unidades de Conservação 

(UC) no bioma amazônico, focando em suas potencialidades, desafios e gargalos a serem 

superados pelos tomadores de decisão. Como resultados, tem-se que o REDD já apresenta 

implantação em alguns estados da Amazônia e no Estado do Pará, há ainda a discussão de 

suas salvaguardas ambientais e aprimoramento do Projeto de Lei de Mudanças Climáticas. 

Como pontos importantes, tem-se que o uso de REDD como alternativa para diminuição do 

desmatamento deve ser efetuado com cautela, devido principalmente à ausência de aspectos 

técnicos e metodológicos estruturados mundialmente e a frequente falta de marco legal 

regulatório em programas. Contudo, o seu maior atrativo é motivação para a conservação da 

floresta atrelada à remuneração financeira aos grupos sociais que empreendam o processo de 

conservação.  

 

Palavras-chave: Instrumentos econômicos, mudanças climáticas, sustentabilidade ambiental.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A natureza como fonte e auxílio à vida se faz presente desde a antiguidade e, desde o 

século XX, a sociedade testemunha uma transformação da economia, orientada pela 

combinação de combustíveis fósseis e novas tecnologias (HELM, 2015). Contudo, tal 

transformação acarreta diretamente em perda da qualidade do meio ambiente, haja vista que 

se utiliza deste como uma fonte (antigamente tida como “inesgotável”) de insumos, matérias-

primas e alimentos (STATON, 2012). Tais fatos vêm despertando a atenção da comunidade 

científica, de membros de Organizações Não Governamentais (ONGs), alguns líderes 

políticos e membros da sociedade civil em todo o Planeta para a necessidade de iniciativas e 

estratégias que visem combater e mitigar os danos ao meio ambiente (SOUSA, 2014). 

 Como iniciativas recentes de âmbito global, destacam-se a implantação de unidades de 

conservação (UC) e o REDD. Visando a conservação de áreas naturais e seus ecossistemas 

devido às suas características especiais, as UCs se caracterizam por espaços 

territoriais instituídos pelo Poder Público, aos qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção da lei (BRASIL, 2000).  

 O REDD – Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação florestal, por sua 

vez, tem como objetivo promover, entre os países em desenvolvimento detentores de florestas 

tropicais, a reduções das emissões de gases causadores do efeito estufa (GEE) oriundas de 

desmatamento e de mudanças do uso da terra, através de compensação financeira 

correspondente às emissões evitadas (SOUSA, 2014). 

 Em 2007, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) reconheceu 

que a redução do desmatamento de florestas tropicais representa uma estratégia importante 

para a redução das emissões globais de carbono. Desde então, projetos de REDD vem 

ganhando espaço central no debate internacional, tornando-se uma relevante estratégia de 

curto e médio prazo para minimizar os efeitos danosos das mudanças climáticas. 

 Tendo por base a riqueza das florestas do Estado do Pará, a grande abrangência de 

suas áreas protegidas e ao mesmo tempo a desigualdade social da população e o histórico de 

práticas predatórias executadas por diferentes atores sociais, projetos de REDD revelam-se 

uma opção interessante de adesão voluntária para governos subnacionais, comunidades rurais 

e produtores rurais detentores de florestas interessados em práticas sustentáveis e rentáveis.  
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 Este trabalho objetiva avaliar os principais pontos pertinentes na adesão de um projeto 

de REDD em Unidades de Conservação (UC) no estado do Pará, focando em suas 

potencialidades, desafios e gargalos a serem superados pelos tomadores de decisão.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

Segundo Pereira (2007) e Neves&Domingues (2007) a pesquisa proposta por este 

trabalho se classifica como aplicada, na medida em que procura solucionar e gerar 

conhecimentos sobre problemas específicos e de caráter local. A abordagem se dará de forma 

qualitativa, que, ainda segundo Neves&Domingues (2007), se dá a partir do entendimento 

prévio de que um enfoque e mensuração numéricos do problema não serão capazes de 

resolvê-lo. 

Do ponto de vista de seus objetivos a pesquisa será de caráter exploratória. Segundo 

Pereira (2007) tal pesquisa procura abordar um determinado problema e explicitar suas 

características ou construir hipóteses a respeito deste. Com relação aos procedimentos 

técnicos, o estudo pode ser classificado como uma pesquisa bibliográfica, já que se valerá de 

materiais já publicados, seja em livros, estudos em forma de artigos ou dissertações, leis e até 

mesmo internet como forma de embasar o trabalho e demonstrar a evolução do tema até o 

momento. 

. 

2.2 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa utilizou o levantamento bibliográfico de fontes secundárias. A importância 

desse passo se mostra pela necessidade de conhecer o tema que se está trabalhando, assim 

como formar um arcabouço teórico, embasar o restante da pesquisa e melhor vislumbrar todas 

as características e dinâmicas envolvendo o objeto e o problema do estudo. Com este 

levantamento procurou-se construir todo o referencial teórico, assim como os principais 

pontos e características de um projeto REDD e de UCs. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

A definição de áreas protegidas incorpora os princípios do desenvolvimento 

sustentável, especialmente quando se busca reverter a perda de recursos naturais e mantiver a 
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qualidade ambiental. A função desses espaços é manter amostras significativas de diferentes 

populações, ambientes e ecossistemas. Além da função de preservação de espaços, a 

implementação de UCs assegura às populações tradicionais a utilização dos recursos de forma 

sustentável propiciando o desenvolvimento de políticas aplicadas às atividades econômicas 

sustentáveis. Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais, e são legalmente criadas 

pelos governos federais, estaduais e municipais, após a realização de estudos técnicos dos 

espaços propostos e, quando necessário, consulta à população (SOUSA, 2014). 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) foi instituído pela lei 9.985, 

de 18 de julho de 2000 e estabelece critérios e normas que possibilitam às esferas 

governamentais federal, estadual e municipal a criação, implantação e gestão de unidades de 

conservação (UCs). O SNUC deve ser entendido como uma ferramenta para o ordenamento 

territorial, foi criado como um instrumento que não apenas incorporou de uma única vez parte 

das áreas protegidas prevista pela legislação brasileira até então, como abriu espaço para que 

novas categorias fossem criadas ou incorporadas a partir de experiências originais 

desenvolvidas no país (MEDEIROS, 2006).  

As preocupações com a conservação da natureza evoluíram, criando-se também tipos 

distintos de unidades de conservação ou categorias de manejo em virtude da existência de 

objetivos diversos de conservação. Juntamente com a preservação do equilíbrio ambiental, 

outras atividades também foram consideradas importantes como as pesquisas e os estudos 

científicos para o desenvolvimento da ciência e da economia, por exemplo, desde que tais 

atividades não coloquem em risco a sobrevivência das espécies existentes naquele 

ecossistema (MILANO, 2001).  

As áreas protegidas são instrumentos eficazes para resguardar a integridade dos 

ecossistemas, a biodiversidade e os serviços ambientais associados. Porém, a criação destas 

áreas não é a garantia que a floresta será preservada. É possível verificar que as diversas 

categorias de UCs e o processo de criação das mesmas refletem uma gama de interesses 

políticos, sociais, econômicos e ambientais, os quais, por sua vez, se manifestam em 

desarticulação na gestão dessas áreas, comprometendo justamente a finalidade de proteção 

das mesmas. 

 

3.2 REDD 

As florestas desempenham um papel vital em qualquer iniciativa de combate às 

mudanças climáticas. As emissões provenientes de mudanças no uso da terra no Brasil são 
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responsáveis por cerca de 75% das emissões totais de GEE deste país (MCT, 2004). Assim, 

toda a emissão proveniente de combustíveis fósseis e fontes emissoras corresponde apenas a 

um quarto das emissões brasileiras, a qual é minoritária se comparada às emissões devidas ao 

desmatamento, queima de biomassa e conversão de ecossistemas naturais para outras formas 

de uso do solo (IPCC, 2007).  

O REDD consiste em trazer a floresta em pé para dentro de um sistema econômico e 

desta forma aumentar as chances de conservação. O REDD+, somado ao REDD, acrescenta a 

necessidade de conservação e manejo e aumento do estoque de carbono (PARKER et al, 

2009). Em geral, os programas REDD+ são vistos como uma oportunidade de canalizar 

recursos e fomentar o desenvolvimento de uma economia verde de base florestal. A ideia 

básica do REDD é simples: os países que estão dispostos e em condições de reduzir as 

emissões por desmatamento deveriam ser recompensados financeiramente por fazê-lo. O 

REDD tem o potencial para produzir grandes cortes nas emissões de GEE a baixo custo e no 

curto prazo e contribuir para a redução da pobreza, ao mesmo tempo em que conserva a 

biodiversidade e dá sustentação aos SAs (ANGELSEN, 2008). 

A motivação para a implantação de projetos REDD é a conservação da floresta 

atrelada à remuneração financeira aos grupos sociais que empreendam o processo de 

conservação. Em geral, os projetos seguem a seguinte organização, segundo Oliveira (2011): 

i) definição da área do projeto; ii) aproximação com os atores locais; iii) formalização; iv) 

validação; v) monitoramento e verificação; vi) geração de créditos de carbono; e vii) 

repartição dos benefícios do projeto. 

Os países que detém grandes extensões de florestas são os mais interessados na 

implantação de programas REDD para que possam obter subsídios para a redução de 

desmatamento e degradação de suas florestas. Porém, é necessário que um mecanismo de 

REDD ofereça incentivos para todos os países detentores de florestas, pois no caso de um 

grupo significativo de países ser excluído, o desmatamento será transferido para aquelas áreas 

e as emissões de GEE e a degradação florestal não serão efetivamente evitadas (PARKER et 

al., 2009). 

 

3.3 REDD NA AMAZÔNIA 

 Devido a essas características, a Amazônia é peça fundamental para o equilíbrio 

climático regional e global, influenciando diretamente na regulação de chuvas regional e 

mitigação do aquecimento global colocando a região e o Brasil em posição de prioridade para 
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receber recursos via REDD, juntamente com países como a Indonésia e a República 

Democrática do Congo (PHELPS et al., 2010). 

Fearnside (2005) afirma que as políticas públicas, apoiando o desenvolvimento de 

infraestruturas de transporte, energia e comunicações, acabam abrindo áreas para conversão, 

colonização e outros usos e que os donos de grandes e médias propriedades são responsáveis 

por 70% do desmatamento da Amazônia. Dentre as pressões de atividades humanas sobre 

UCs na Amazônia, as principais são o desmatamento, a atividade madeireira, a construção de 

estradas e a mineração. O desmatamento causa perda de habitat para muitas espécies e 

desequilibra o ecossistema que a UC pretende preservar. 

Tomando por base este contexto de países desenvolvidos investirem em projetos de 

REDD implantados em países em desenvolvimento e levando em conta o processo de criação 

de UCs no bioma amazônico como uma das principais ações de comando e controle dos 

governantes, uma ação conjunta envolvendo REDD em UCs no Brasil se mostra uma 

alternativa mais do que interessante para otimizar a preservação das florestas nativas de seu 

território. 

Os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Amapá, Mato Grosso e Tocantins 

possuem iniciativas REDD+ em andamento, em diferentes status de discussão ou 

implementação, e através de diferentes estratégias. Acre, Amazonas e Tocantins já possuem 

marcos legais sobre mudanças climáticas ou SAs, sendo que os estados Acre e Amazonas 

possuem regulamentações especificas sobre REDD+. Mato grosso, Rondônia e Amapá estão 

trabalhando na discussão e criação destas regulamentações. O estado do Pará apresenta uma 

lacuna em sua política ambiental e climática no que se refere à um marco regulatório 

específico para a implementação do REDD. O estado possui um projeto de Lei inativo desde 

2009 referente a mudanças climáticas, SAs e REDD+ (SOUSA, 2014). 

No atual contexto, a derrubada da floresta na Amazônia ainda é mais lucrativa do que 

sua preservação. Alterar esta lógica econômica que se sustenta no desmatamento é 

fundamental. Encontrar uma compensação econômica pela decisão de não desmatar e/ou 

preservar florestas pode ser o caminho. Sem isto, áreas florestadas não terão nenhum atrativo 

econômico frente a outros usos da terra (MOUTINHO, 2009). 

 

3.4 SALVAGUARDAS SOCIOAMBIENTAIS 

 A falta de um marco regulatório para o REDD no Brasil e em outros países gera, entre 

outras coisas, críticas a esse tipo de iniciativa. Cabello e Gilbertson (2010) acreditam que 
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programas de REDD podem oferecer a industrias poluidoras uma maneira de evitar a redução 

de suas emissões a baixo custo, permitindo que as mesmas acabem por aumentar suas 

emissões. Na perspectiva de direitos humanos e dos indígenas, os autores afirmam que 

projetos de REDD tem o potencial de colocar em risco as populações que protegem e 

dependem da floresta devido a falta de salvaguardas nacionais ou subnacionais que garantam 

a proteção dos direitos dessas populações.  

 Em resposta às possíveis falhas de projetos de REDD, foram criadas salvaguardas 

socioambientais para iniciativas desse tipo. As Salvaguardas são diretrizes que visam 

minimizar a ocorrência de riscos socioambientais de atividades de REDD+, potencializando 

os impactos positivos e reduzindo os impactos negativos, como a transferência do 

desmatamento para outra região da floresta ou outro país que não contempla um projeto de 

REDD (SOUSA, 2014). 

 As salvaguardas estabelecidas são: 

1. Complementaridade ou consistência com os objetivos de programas 

florestais nacionais e a acordos internacionais relevantes; 

2. Estruturas de governança florestal nacional transparentes e eficazes, tendo 

como objetivo reforçar marcos legais e institucionais existentes de modo a 

apoiar ações de REDD+ e estabelecer mecanismos financeiros transparentes; 

3. Respeito pelo conhecimento e direitos dos povos indígenas e comunidades 

locais, promovendo o seu protagonismo; 

4. Participação plena e efetiva das partes interessadas, em particular povos 

indígenas e comunidades locais, objetivando reforçar as capacidades de 

atores para garantir a governança florestal; 

5. Consistência com a conservação das florestas naturais e diversidade 

biológica (não-conversão de florestas naturais), visando evitar incentivos 

perversos, minimizar impactos negativos e promover co-benefícios 

ambientais; 

6. Ações para enfrentar os riscos de reversões; 

7. Ações para reduzir o deslocamento de emissões, já que as fontes emissoras 

de GEE devem ser monitoradas regularmente, em tempo real, e devem servir 

para balizar ações de comando e controle. 

 A adoção destas salvaguardas nas diversas iniciativas de REDD+ em desenvolvimento 

no país, sejam projetos privados ou programas governamentais, são de extrema importância 
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para a redução dos riscos socioambientais de suas atividades. Este processo, conduzido de 

forma participativa e inclusiva, é fundamental para que o documento de Salvaguardas 

Socioambientais de REDD+ tenha credibilidade, e seja reconhecido como uma legítima 

expressão da sociedade civil. 

 As políticas públicas relacionadas à REDD+ ainda estão em processo de discussão no 

Governo Federal e nos Governos Estaduais do Brasil, mas já há sinais claros de que as 

Salvaguardas Socioambientais de REDD+ serão incorporadas em qualquer legislação que for 

criada a este respeito.  

 

4. CONCLUSÕES  
 

Visto a necessidade cada vez mais premente de conservar e valorar os sistemas 

florestais e os demais serviços ecossistêmicos neles incluídos, tem-se discutido na literatura o 

uso dos instrumentos econômicos para a gestão ambiental a fim de atender os objetivos 

definidos pelas Políticas Públicas de gestão ambiental, entre elas a redução do desmatamento. 

Este é um aspecto relevante para a Amazônia, onde as taxas de desmatamento têm registrados 

altos índices apesar das inúmeras ações de contenção, fiscalização e controle.  

O REDD em unidades de conservação se mostra um mecanismo promissor neste 

bioma, haja vista a sua importância para a dinâmica continental de mudanças climáticas e 

local com os diversos atores sociais nele incluso e que retiram seu sustento a partir do capital 

natural presente em seus ecossistemas.  

Contudo, no tocante ao Estado do Pará, apresenta uma lacuna em sua política 

Ambiental e Climática no que tange um marco regulatório para REDD. A inserção do REDD 

no cenário de medidas de mudanças climáticas deve estimular o meio científico e econômico 

a participar ativamente de proposições de caminhos a serem seguidos para dar continuidade às 

discussões sobre políticas públicas ambientalmente, socialmente e economicamente 

sustentáveis no estado. 
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RESUMO 

A maionese é uma emulsão de óleo e água, obtida a partir de ovos, óleos vegetais, um ou mais 

acidulantes (vinagre ou limão) adicionados de condimentos e alguns outros ingredientes que 

quando adicionados não comprometam a estabilidade do produto.  O objetivo deste trabalho 

foi elaborar uma maionese de milho e coentro produzidas com óleos de girassol e de canola 

buscando melhores características sensoriais. Para as formulações foram utilizadas óleo de 

girassol (F1), óleo de canola (F2), coentro, milho, limão, ovos, sal e mostarda. Os valores 

médios de pH foram de 4,9 para ambas as maioneses. Já acidez titulável e umidade os valores 

encontrados para as formulações F1 e F2 foram de 1,4 e 1,5% (% ácido oleico) e 36,6 e 

35,6%, respectivamente.  Observou-se na análise sensorial que as formulações de maioneses 

tiveram uma boa aceitação por parte dos provadores ficando a média das respostas entre os 

quesitos ¨gostei muito e ¨gostei muitíssimo.Com relação a intenção de compra os resultados 

foram positivos, no entanto, a maionese elaborada com óleo de canola foi a preferida pelos 

provadores. Conclui-se que ambas as formulações de maioneses produzidas com óleo de 

girassol e óleo de canola tiveram aceitação e podem vir a ser mais uma alternativa na 

produção de maioneses.   

 

Palavra-chave: Maionese. Análise Sensorial. Físico-química. 

 

Área de Interesse do Simposio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maionese tem uma textura agradável, macia, um sabor neutro, que se comporta bem 

com muitos ingredientes para temperos. De acordo com a ANVISA (1978), maionese é uma 

emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, adicionada de condimentos e outras 

substâncias comestíveis aprovadas. Deve ter, no mínimo, três gemas de ovos por litro e, no 

mínimo, 65% de óleo vegetal comestível. 

Muitos tipos de óleos vegetais podem ser utilizados para a preparação da maionese 

como, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho e óleo de girassol. O mais comumente 

utilizado no Brasil é o óleo de soja (BRAGANTE, 2009). 

Alguns temperos têm sido usados não somente para melhorar o sabor e odor em 

alimentos e estender o tempo de prateleira, mas também pelas suas propriedades anti-sépticas 

e medicinais. Dentre as mais utilizadas estão o coentro, orégano, salsa, etc. (PASCHOAL, 

1991). 

Os componentes principais que compõe a fabricação da maionese devem atender a um 

critério de qualidade para não comprometer a estabilidade da mesma, física e nem química, 

como também microbiológica (BRAGION, 2008). 

A intenção de adicionar milho à maionese esta relacionado com as qualidades 

nutricionais, aliadas à sua versatilidade de aproveitamento na alimentação humana, ao seu 

baixo custo e facilidade de armazenamento, distribuição e preparação, além de ser um 

alimento seguro e influencia nas características sensoriais do produto (PEPEKA, 2010). 

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma maionese de milho e coentro produzidas 

com óleos de girassol e canola buscando melhores características sensoriais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Foram realizados ensaios preliminares onde foram escolhidas duas formulações de 

maioneses sendo cada uma com diferentes tipos de óleo (girassol e canola) e condimentos 

como coentro, milho e outros componentes obrigatórios na elaboração da maionese como o 

limão, ovos, sal e mostarda. Na tabela 1 estão as formulações de maioneses de óleo de 

girassol (F1) e de canola (F2).  
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Tabela 1-  Formulações de maioneses de milho e coentro com diferentes tipos de óleos refinados. 

Componentes F1 (%) F1 (%) 

Mostarda1 3,87 4,06 

Ovos 19,64 20,04 

Sal2 0,38 0,40 

Limão 1,01 1,16 

Milho3 19,28 20,13 

Coentro 3,16 3,30 

Azeite4 1,40 1,51 

Óleo de canola5 51,21 - 

Óleo de girassol6 - 49,37 

Onde: F1: canola; F2: girassol. 1Marisa®; 2Gama Lopez®; 3Olé®; 4Andorinha®; 5Salada®; 6Salada® 

 

A medida de pH foi realizada diretamente nas amostras de maionese em temperatura 

ambiente utilizando o pHmetro (NI-PHM-005) e a análise de umidade relativa foi realizada 

através do analisador de umidade em infra-vermelho (GEHAKA), ambas foram realizadas em 

triplicata. Os valores médios de acidez titulável foram determinados em duplicata, por meio 

da titulação com álcool etílico absoluto, P.A., em presença do indicador fenolftaleína como 

indicador, conforme descrito pela AOCS (Ca 5a-40, 2004). Resultados obtidos em % de ácido 

oleico. 

A avaliação sensorial das maioneses foi realizada em uma instituição de ensino 

superior com estudantes universitários e funcionários, não treinados de ambos os sexos, 

instruídos para a participação. As amostras foram servidas aleatoriamente aos julgadores em 

copos plásticos, codificadas com 3 dígitos. Foi fornecida Bolacha Hiléia® sem sal e água 

mineral para limpeza do palato entre a avaliação das amostras. 

A aceitabilidade destas amostras foi avaliada pela escala hedônica de nove pontos 

ancoradas nos extremos “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo”, registrando-se as 

respostas de cada atributo, de acordo com a aparência, aroma, sabor, consistência e impressão 

global, além da escala de intenção de compra que variou de “certamente compraria o produto” 

a “certamente não compraria o produto”. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados de pH, umidade e acidez titulável de maioneses de milho e coentro com 

diferentes tipos de óleos refinados estão apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Análises físico-químicas de maioneses de milho e coentro com diferentes tipos de óleos 

refinados 

Análises F1 F2 

Ph 4,9 4,9 

Umidade (%) 36,6   35,6 

Acidez titulável (% ác. Oléico) 1,4 1,5 

Onde: F1: girassol; F2: canola. 

 

Observa-se na Tabela 2 que os valores médios de pH foram de 4,9 para ambas as 

formulações. Segundo Molares-Aizpurúa & Tenuta-Filho (2005), o máximo aceitável para pH 

é de 4,20 para que a maionese mantenha a estabilidade microbiológica, pois o pH baixo pode 

favorecer a oxidação de ácidos graxos. Entretanto o aumento desse valor pode ser explicado 

pela adição do milho nas formulações. 

 Os teores de umidade médios foram de 36,6 e 35,6% para as duas formulações F1 e 

F2, respectivamente. 

 Os valores médios de acidez encontrados foram de 1,4 e 1,5 (%AGL) para as 

formulações F1 e F2, respectivamente. Lembrando que a acidez é um parâmetro de suma 

importância para o aspecto de conservação do produto, pois garante a segurança 

microbiológica durante o tempo de vida útil de produtos estáveis à temperatura ambiente. 

Tanto para os resultados de umidade relativa quanto para o de acidez titulável não foram 

encontrados estudos que os reportassem, por isso não foi possível compará-los. 

Os Gráficos 1 e 2 apresentam às percentagens de preferência dos provadores para cada 

atributo analisado na maionese de milho e coentro com óleos de girassol (F1) e de canola 

(F2).  
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Gráfico 1 - Análise Sensorial de milho e coentro com óleo de girassol. 

 

Escala Hedônica - 1:Desgostei muitíssimo, 2:Desgostei muito,3:desgostei moderadamente, 

4:Desgostei, 5: Indiferente, 6: Gostei, 7: Gostei moderadamente, 8: Gostei muito, 9: Gostei 

muitíssimo. 
 

O Gráfico 1 relata que para maionese elaborada com óleo de girassol, 26% dos 

provadores deram nota 8 (Gostei muito) quanto ao atributo aroma e 36% para impressão 

global. Cerca de 43% dos mesmos, deram nota 9 (Gostei muitíssimo), para o atributo 

aparência e 33% para sabor. Para o atributo consistência, 30% deram nota 7 (Gostei 

moderadamente). 
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Gráfico 2- Análise sensorial de milho e coentro com óleo de canola. 

 

Escala Hedônica - 1:Desgostei muitíssimo, 2:Desgostei muito,3:desgostei moderadamente, 4:Desgostei, 5: 

Indiferente, 6: Gostei, 7: Gostei moderadamente, 8: Gostei muito, 9: Gostei muitíssimo. 

 

O Gráfico 2 mostra que para maionese elaborada com óleo de canola, 26% dos 

provadores deram nota 8 (Gostei muito) quanto ao atributo aroma e 40% quanto à 

consistência. Cerca de 26% dos mesmos, deram nota 9 (Gostei muitíssimo), para o atributo 

aparência, 40% para sabor e 36% para impressão global. 

Observa-se que o produto, em ambas as formulações tiveram, em sua maioria, uma 

boa aceitação. A média mais utilizada no teste, para F1 foi 8, que na escala hedônica 

corresponde a “gostei muito”, e para F2, nota 9 que na escala hedônica corresponde a “gostei 

muitíssimo”. Estes são ótimos resultados, para a maionese, por se tratar de um produto com 

certa restrição de consumo, por ser produzido à base de óleo, que pode conter gorduras 

saturadas, conhecidas por serem maléficas ao organismo. 

O gráfico 3 apresenta o percentual quanto a intenção de compra das duas formulações 

de maionese de milho e coentro com óleo de girassol e canola. 
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Gráfico 3 - Intenção de compra da maionese de milho e coentro com óleo de girassol e canola. 
 

 

Escala de intenção de compra: 1= Certamente não compraria o produto, 2= Tenho duvidas se 

compraria o produto, 3= certamente compraria o produto. 

 

 

Em relação à intenção de compra notou-se que a maionese de milho e coentro, nas 

duas formulações, obtiveram resultados satisfatórios quanto apreciação do produto sendo que 

a F2 obteve melhor resultado onde 63% dos provadores disseram que certamente comprariam 

o produto. 

 

2. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o produto apresentou valores de pH e acidez titulável dentro do 

habitual quando comparados com maioneses tradicionais sob temperatura ambiente e com a 

legislação vigente. Na análise dos atributos sensoriais tanto a maionese elaborada com óleo de 

canola (F1) quanto com óleo de girassol (F2) obtiveram bons resultados assim como no teste 

de intenção de compra. 
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RESUMO 

 

 

O presente estudo teve por objetivo definir o perfil acadêmico, a satisfação dos estudantes e 

suas sugestões de melhoria para o Centro de Ciências Naturais (CCNT) da UEPA. Do número 

de discentes matriculados em 2015 (n = 783) selecionou-se estatisticamente 130 acadêmicos a 

serem entrevistados. Em geral, os acadêmicos do CCNT são jovens que ainda não adentraram 

o mercado de trabalho, com média de 20 anos de idade, e procedem do estado do Pará. Em 

sua maioria, participam de programações socioeducativas e culturais promovidas pelo referido 

centro, porém, não ocorre a participação dos mesmos em grupos de pesquisas e em programas 

de extensão e a principal sugestão corresponde a promoção de eventos multidisciplinares e 

específicos da área de cada curso. A falta de oportunidades desse último quesito é o atributo 

do centro que causa mais insatisfação entre os graduandos entrevistados, enquanto que a 

infraestrutura da sala de aula, atuação docente e dos servidores, qualidade do curso e da 

biblioteca foram avaliados como parcialmente satisfatórios. Sugerem-se pesquisas contínuas 

sobre a referida temática a fim de contribuir com a melhoria da IES e satisfação dos discentes. 

 

Palavras-chave:Educação superior.Satisfação de estudantes. Ensino Superior.  

 

 

Área de Interesse do Simpósio: Políticas públicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação, se entendida como uma forma de prestação de serviço, pode causar 

satisfação ou insatisfação (MOREIRA-JÚNIOR et al., 2015). Dessa forma, a satisfação dos 

estudantes e a qualidade dos serviços prestados são peças chaves para as Instituições de 

Ensino Superior (IES) que desejam sobreviver no mercado educacional (VIEIRA; KUNKEL; 

RIGHI, 2012). 

Nos últimos anos, o Governo por meio de promoção de políticas tem se preocupado 

com a qualidade da educação em relação às estruturas, processos e resultados educacionais 

(DAVOK, 2007). A busca pelo empenho de todos, desempenhar as atividades da melhor 

forma e reconhecer a importância da autoavaliação no ambiente universitário é a chave para 

que o processo de ensino tenha uma melhoria contínua da qualidade (ZANELLA; LOPES; 

SEIDEL, 2009). 

Segundo Drucker (1993) o aprendizado deve ser atrativo e proporcionar uma grande 

satisfação. Nestas condições, o discente estará mais motivado e envolvido no processo de 

aprendizagem e a satisfação particular dependerá da percepção de si mesmo e do ambiente 

(CAMARGOS; CAMARGOS; MACHADO, 2006; BAPTISTA et al., 2014).  

Dessa forma, deve-se buscar sempre alcançar a satisfação dos estudantes, a fim de 

diminuir as barreiras entre suas expectativas e o que a instituição oferece, pois, caso contrário, 

provavelmente o acadêmico terá um menor desempenho e integração, insucesso e, em alguns 

casos, até mesmo o abandono do curso (SCHLEICH; POLYDORO; SANTOS, 2006). Assim, 

identificar a satisfação e a insatisfação dos graduandos quanto aos diferentes atributos da IES 

e seus cursos é indispensável para o gerenciamento eficaz da organização (WALTER; 

TONTINI; DOMINGUES, 2006).  

 Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo definir o perfil dos estudantes 

do Centro de Ciências Naturais (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e avaliar 

a satisfação dos mesmos em relação aos atributos do referido centro, bem como as sugestões 

dos mesmos para a melhoria da IES. 

 

2. METODOLOGIA  

  O Centro de Tecnologia e Ciências Naturais (CCNT) é um setor da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) desde 1998 – ano de fundação do campus – e está localizado na 

cidade de Belém. Na época era ofertado somente o curso de Engenharia de Produção, no ano 

seguinte, em 1999, foram inseridos os cursos de Design, Engenharia Ambiental e Tecnologia 
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Agroindustrial em Alimentos e, mais recentemente, o curso de Engenharia Florestal (CCNT, 

2015). 

  Para a delimitação do número amostral (n) solicitou-se junto a diretoria do Centro de 

Ciências Naturais e Tecnologia a quantidade de discentes matriculados no ano de 2015, o que 

correspondeu a 783 estudantes, distribuídos nos três turnos de funcionamento. 

Posteriormente, o n foi calculado utilizando a priori a equação proposta porBarbetta (2008): 

.
1

2

o

o
E

n   

 

 Neste caso, 2

oE corresponde ao erro amostral tolerável e a margem de erro utilizada 

foi de 8%,obtendo-se como resultado 156on  indivíduos a serem questionados. Após a 

correção do tamanho da amostrapor meio da equação abaixo o resultado foi de n = 130 

indivíduos. 

.
 

o

o

nN

nN
n


  

  

 A coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de questionários estruturados com 

perguntas objetivas e subjetivas a 130 estudantes do CCNT, de forma aleatória. O método de 

amostragem usado o não probabilístico casual, isto é, a amostra foi formada por indivíduos 

que se teve acesso em campo. 

 O questionário contemplava variáveis do estudante, como: gênero, idade, local de 

origem, curso de graduação, participação em grupo de pesquisa, de programa de extensão e 

em eventos socioeducativos e de entretenimento do CCNT, além de uma sugestão para a 

melhoria do espaço. Para a avaliação da satisfação dos discentes entrevistados foram 

utilizados conceitos (ruim, regular, bom, ótimo e excelente) em relação aos seguintes 

atributos: infraestrutura da sala de aula, qualidade do curso, atuação do professor, atuação dos 

servidores, qualidade da biblioteca e oportunidades de programas de extensão. 

 O procedimento de coleta de dados foi realizado no mês de outubro de 2015, no 

período de manhã e tarde, durante a passagem dos estudantes pelos corredores do centro. 

 As respostas das questões subjetivas foram categorizadas para posterior análise. Os 

dados quantitativos foram submetidos à estatística descritiva por meio do programa 

computacional Excel 2010 para a elaboração de gráficos e tabelas.    
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Entrevistaram-se 70 (53,8%) estudantes do gênero feminino e 60 (46,2%) do 

masculino, distribuídos em diferentes faixas etárias de idade, com média de20 anos em 

relação às mulheres e aos homens (Gráfico1). Predominantemente, 92 (70,8%) acadêmicos 

procedem de Belém; 34 (26,1%) de outros municípios paraenses, como: Abaetetuba, Breves, 

Castanhal, Benevides, Mocajuba, Maracanã, Capanema, Tucuruí, Igarapé Açu, Icoaraci, 

Marituba e Santa Izabel; um (0,8%) é oriundo do Rio de Janeiro e três (2,3%) não informaram 

o local de origem. Os cursos de graduação em andamento dos entrevistados são: Engenharia 

Ambiental, n = 55 (42,3%); Design, n = 40 (30,8%); Engenharia Florestal,n = 23 (17,7%); 

Engenharia de Alimentos, n = 9 (6,9%) e Engenharia de Produção, n = 3 (2,3%). 

Figura 1 - Idade dos acadêmicos entrevistados do CCNT, em 2015. 

 
Fonte: Autores (2015). 

  

 No Brasil, até recentemente, o ingresso na maioria das Universidades era por meio 

do “Concurso Vestibular" que, primordialmente, visava ordenar os estudantes, a fim de 

preencher as vagas ofertadas nos cursos oferecidos, avaliar o nível de conhecimentos que eles 

assimilaram durante o ensino médio e sua aptidão para cursaremo ensino superior (MELLO; 

QUINTELLA; MELLO, 2004).Em particular, a Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

apresentava esse processo de seleção dos candidatos aos cursos de nível superior até esse ano 

– 2015 - quando aderiu o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) como porta de acesso ao 

meio acadêmico no âmbito nacional, o que de certa forma pode contribuir significativamente 

com a heterogeneidade do perfil universitário. 
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 A necessidade dos profissionais no mundo contemporâneo de constante 

transformação é o aperfeiçoamento e a capacitação para o mercado de trabalho, o que ocorre, 

em geral, nas Instituições de Ensino Superior - IES(MAINARDES; DOMINGUES, 2010). No 

caso desse estudo, os acadêmicos entrevistados são predominantemente jovens com faixas 

etárias que correspondem àqueles que ainda não adentraram o mercado do trabalho, mas que 

buscam nos cursos ofertados pela UEPA a preparação profissional para tal.  

 Quanto à participação discente em eventos socioeducativos ou deentretenimento no 

referido centro,93 (71,5%) entrevistados já participaram dos mesmos e 37 (28,5%) deles, não. 

Em geral, os participantes mencionaram mais de uma atividade, com predominância de 

eventos acadêmicos que ocorrem no espaço, conforme 64 (61,0%) acadêmicos (Tabela 1).      

Tabela 1 – Participaçãodiscente em eventos do CCNT. 

Evento socioeducativo ou de entretenimento n % 

Simpósio de EA, Semana da Tecnologia e do 

Calouro, Feira Vocacional 

64 61,0 

Oficinas, palestras e minicursos 18 17,1 

Festa junina do CCNT 13 12,4 

Ação de Educação Ambiental nas escolas 6 5,7 

Mostra audiovisual 4 3,8 

Total 105 100,0 

Fonte: Autores (2015). 

 

 Tratando-se da participação dos estudantes entrevistados em programas de extensão, 

verificou-se que grande parte deles, 113(86,9%), não éparticipante, enquanto que a minoria, 

17(13,1%),participa ou participou principalmente de projetos de Educação Ambiental, 

conforme cinco (29,4%) acadêmicos (Tabela 2).Simultaneamente, verificou-se que a maioria, 

111 (85,4%) estudantes, não é integrante de nenhum grupo de pesquisa do CCNT/UEPA e os 

demais, 19 (14,6%), são participantes. 

Tabela 2 – Participaçãodiscente em programas de extensão do CCNT. 

Programa de extensão do CCNT n % 

Projeto de Educação Ambiental 5 29,4 

Natação  2 11,8 

PIBITI 2 11,8 

PIBIC 2 11,8 

Ciências sem Fronteiras 1 5,9 
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Ações de Licenciamento Ambiental 1 5,9 

Feira Vocacional 1 5,9 

Não informaram 3 17,6 

Total 17 100,0 

Fonte: Autores (2015). 

 Nesse sentido, obteve-se que o atributo “Oportunidades de programas de extensão” 

segundo a opinião dos acadêmicos entrevistados é predominantemente concebido como 

“Regular” e “Ruim”, respectivamente (Gráfico 2). Isso pode ser explicado pela falta de 

divulgação do Programa de Extensão Universitária (PROEXT), visto que o mesmo ainda é 

pouco difundido entre os discentes e professores, sendo que estes últimos são os responsáveis 

pela criação e desenvolvimento de projetos. Entre os anos de 2012 e 2014 apenas de um 

programa foi aprovado e neste ano houve a aprovação de um projeto e dois programas, mas 

nenhum pertence ao CCNT (CCNT, 2015). 

Figura 2 – Satisfaçãodos discentes sobre os atributos do CCNT, 2015. 

 
Fonte: Autores (2015). 

 Ressalta-se a importância dos programas de extensão, pois é por meio deles que 

ocorre uma relação direta e contígua do meio universitário com a sociedade, além de auxiliar 

na formação profissional do acadêmico. Para uma IES a principal preocupação a ser sanada 

deve ser a satisfação das necessidades dos estudantes e da sociedade (WALTER; TORNINI; 

DOMINGUES, 2006), o que pode ocorrer por meio da preparação de profissionais 

qualificados para agir em problemáticas sociais, a priori, por intermédio de programas e 

projetos de extensão. 
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 Em evidência na Gráfico 2, a satisfação dos discentes entrevistados sobre os atributos 

do CCNT: infraestrutura da sala de aula, atuação dos professores, qualidade do curso, 

qualidade da biblioteca e atuação dos servidores, foi representada, em sua maioria, pelo 

conceito “Bom”, o que permite inferir que o referido centro parcialmente está correspondendo 

às expectativas dos acadêmicos, mas que precisa ser aprimorado. Assim, considera-se que o 

setor educacional aproxima-se gradativamente de um mercado onde a qualidade dos serviços 

e a satisfação dos clientes são fundamentais para sobrevivência de uma organização 

(WALTER; TONTINI; DOMINGUES, 2005). 

 Como sugestão somente 40 alunos entrevistados opinaram a respeito, principalmente 

a organização de eventos disciplinares ou multidisciplinares, conforme 21 (52,5%) 

entrevistados (Tabela 3), seguida da promoção de programas de governo e de extensão que 

incentivem os estudantes. As ações de EA mencionadas estão relacionadas à sustentabilidade 

e a gestão de resíduos sólidos. A melhoria da infraestrutura corresponde à instalação de RU.  

Tabela 3 – Sugestão dos discentes entrevistados para a melhoria do CCNT. 

Sugestão n % 

Eventos disciplinares ou multidisciplinares 21 52,5 

Programas de Governo e de extensão 10 25,0 

Trabalhar a Educação ambiental 4 10,0 

Programas de estágio eficazes 2 5,0 

Melhoria da infraestrutura  2 5,0 

Projeto de capacitação profissional 1 2,5 

Total 40 100,0 

Fonte: Autores (2015). 

 

 Uma vez identificados os anseios dos discentes pode-se mobilizar a instituição como 

um todo para atender a esses interesses, a fim de influenciar positivamente suas expectativas e 

escolhas profissionais futuras, assim aperfeiçoando o processo de ensino-aprendizagem 

(LAGIOIA et al., 2007). Afinal, o perfil e o desempenho dos futuros profissionais dependem 

daqualidade do curso de graduação, o envolvimento e a satisfação dos mesmos, sendo que 

essa formação profissional competente é uma exigência da sociedade (VIEIRA; MILACH; 

HUPPES, 2008). 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

559 

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

ISSN 2316-7637 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O perfil estudantil desse estudo foi predominantemente jovem, feminino, paraense e 

acadêmico de Engenharia Ambiental que buscam a graduação como preparação profissional. 

Em sua maioria, esses estudantes não são participantes de grupos de pesquisa, mas participam 

de eventos acadêmicos que ocorrem com frequência relativa no referido centro durante o ano 

letivo e que se sugere, conforme os entrevistados, maior ocorrência de eventos 

multidisciplinares e específicos dos cursos de graduação. Os atributos do CCNT propostos 

nesse estudo foram avaliados positivamente pelos estudantes, com exceção das oportunidades 

de programas de extensão, fato que pode refletir a baixa participação discente nesses tipos de 

programas. 

Sugerem-se pesquisas contínuas sobre a satisfação dos discentes com intuito de 

identificar a avaliação, expectativas e sugestões dos mesmos quanto aos atributos do CCNT, 

para que a IES possa se ajustar, conforme suas limitações, às necessidades dos graduandos. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetivou desenvolver duas formulações de maionese, onde se utilizou o 

óleo de canola, adicionando folhas de cipó-d’alho e capim-santo para avaliar seu efeito sobre 

as características físico-químicas e sensoriais da maionese. Foram elaboradas duas 

formulações de maioneses com percentuais iguais de azeite, ovos, mostarda, limão, sal, 

variando apenas a adição das diferentes matérias-primas (C.S) e (F.A), e submetidos a testes 

de aceitação global para os atributos aroma, sabor, aparência, consistência e impressão global, 

por escala hedônica de nove pontos. Também foi avaliada a intenção de compra dos 

provadores em relação às duas formulações com escala de três pontos,verificando o perfil 

alimentar em relação ao hábito de consumo de maioneses, com a participação de 30 

provadores não treinados e de ambos os sexos, e foram caracterizadas físico-quimicamente 

(pH e acidez titulável). Pelos resultados observou-se que a amostra de maionese elaborada 

com o óleo de canola e capim-santo, e óleo de canola e cipó-d’alho obtiveram médias 

superiores a 70% nos requisitos sensoriais aroma e sabor, os quais são importantes na 

identidade e qualidade do produto. Em relação à intenção de compra 40% e 10% dos 

provadores destinaram o índice hedônico (3), que se refere na escala como “Com certeza 

compraria o produto” para a formulação com capim-santo e cipó-d’alho, respectivamente. Os 

produtos apresentaram pH na faixa de 5,0 e acidez titulável de 0,7 a 1,6%. Conclui-se que, 

houve boa aceitação quanto à utilização de óleo de canola nas duas formulações assim como a 

adição de capim-santo no produto, agregando alto valor nutricional sendo economicamente 

viável. 

  

Palavras-chave: Maioneses; Sabores; Análises. 
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1. INTRODUÇÃO 

A maionese é o produto cremoso em forma de emulsão estável, óleo em água, 

preparado a partir de óleos vegetais, água e ovos podendo ser adicionado de outros 

ingredientes desde que não descaracterize o produto e acidificado (ANVISA, 2005). A 

qualidade do lipídio empregado na elaboração de tais produtos pode estimular o 

desenvolvimento de doenças cardiovasculares. O óleo de canola apresenta uma composição 

química muito favorável ao desenvolvimento de produtos ricos em lipídios em virtude do 

baixo teor de gorduras saturadas (6%) e elevado índice de gorduras insaturadas (94%), que 

torna essa matéria-prima bastante viável à elaboração de produtos tipo maioneses. 

As folhas de cipó-d’alho (Bignoniaceae) advêm de uma planta da Amazônia com 

características similares á do alho, entretanto ainda é pouco explorada e aparentemente sem 

valor comercial. 

O capim-santo, também conhecido como capim-limão ou até mesmo capim-cidreira é 

uma planta do tipo herbáceo, da família das gramíneas, natural das regiões tropicais da Índia, 

na Ásia. Essa planta apresenta uma série de benefícios além de ser saborosa. Seus atributos 

medicinais foram comprovados cientificamente, mas atualmente, costuma ser principalmente 

usado como aromatizante para alimentos, bebidas e até mesmo produtos de higiene bucal. 

Visto que a preocupação em consumir alimentos com altos índices de gorduras 

saturadas aumenta gradativamente,o presente trabalho objetivou desenvolver duas 

formulações de maionese, onde utilizou-se o óleo de canola, adicionando folhas de cipó-

d’alho e capim-santo para avaliar seu efeito sobre as características físico-químicas e 

sensoriais da maionese. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A elaboração das maioneses e a determinação de pH, acidez titulável, foram 

realizadas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, 

Salvaterra-Marajó/PA. A aplicação da análise sensorial foi conduzida com 30 provadores não 

treinados de ambos os sexos. O óleo de canola, folhas de cipó-d’alho e o capim santo foram 

adquiridos na feira comercial do município de Salvaterra-Marajó/Pará, assim como os demais 

ingredientes das formulações.  

Foram elaboradas duas formulações de maioneses. As formulações foram 

desenvolvidas através de testes em laboratório. Utilizou-se como base uma formulação 

convencional de maionese, adaptada para utilização de ingredientes utilizados nas duas 

formulações diferentes,como mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 –Formulações de maioneses com óleo de canola, adicionadas de folhas de cipó-d’alho (F.A) 

e capim-santo (C.S). 

Matérias-primas F.A (%) C.S (%) 

Óleo de canola 70,68 80,4 

Azeite extra virgem 11,78 9,1 

Mostarda 5,17 4 

Sal 4,12 3,1 

Suco de limão 1,18 0,9 

Folha de cipó-d'alho 7,07 - 

Capim-santo - 2,5 

 

2.1 AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA 

As análises físico-químicas foram realizadas, em triplicata, para as análises de pH e 

acidez titulável de acordo com os métodos preconizados pelo Instituto Adolfo Lutz. 

 

2.2 AVALIAÇÃO SENSORIAL 

 A análise sensorial foi realizada nolaboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus Salvaterra. O Teste Sensorial aplicado foi o 

de Aceitação Global, onde avaliou-se também a intenção de compra. Para avaliar os 

parâmetros sensoriais do produto foi empregado a escala hedônica estruturada de 9 pontos, 

avaliando aparência, aroma, sabor, consistência e impressão global, onde 9 representava a 

nota máxima “gostei muitíssimo” e 1 a nota mínima “desgostei muitíssimo”. A intenção de 

compra foi avaliada através de uma escala de 3 pontos (3= certamente compraria; 1= 

certamente não compraria). 

O teste foi realizado com 30 provadores não treinados, escolhidos aleatoriamente e 

selecionados quanto à disponibilidade e interesse de participar dos testes, bem como também 

verificar o perfil alimentar destes em relação ao hábito de consumo de maioneses avaliando se 

os julgadores consomem frequentemente, ocasionalmente ou não consomem o produto. As 

amostras foram colocadas em biscoitos (sem sal), e apresentadas aos provadores em 

guardanapos codificados com três dígitos, de forma sequencial e aleatória. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise físico-química das duas formulações de maionese com óleo 

de canola adicionadas de folhas de cipó-d’alho e capim santo estão dispostos na Tabela 2. 
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Tabela 2 –Média e Desvio Padrão (DP) para as análises físico-químicas de maioneses com óleo de 

canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S). 

Determinações F.A C.S 

pH 5,7 ± 0,1 5,8 ± 0,0 

Acidez titulável (%) 1,6 ± 0,1 0,8 ± 0,2 

 

Os resultados da análise sensorial das duas formulações de maionese com óleo de 

canola adicionadas de folha de cipó-d’alho e capim santo estão dispostos na Tabela 3. 

Tabela 3 –Valores médios das notas atribuídas para as duas formulações de maionese com óleo de 

canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S). 

 

Formulação Aparência Aroma Sabor Consistência 

Impressão 

Global 

F.A 7,548 7,032 6, 968 7,986 7,194 

C.S 7,968 7,774 7,433 7,613 7,387 

 

Dentre os 30 julgadores que participaram da análise sensorial de maionese adicionadas 

com diferentes especiarias 67,56% eram do sexo feminino e 32,44% eram do sexo 

masculino.Onde também foi avaliada a frequência que consomem maionese (Figura 1). 

 

Figura 1 –Frequência de consumo de maioneses. 

 

 A Figura 1 mostra que há um elevado consumo de maionese entre o grupo de 

julgadores de ambos os sexos. Visto que 43% consomem maionese frequentemente, seguido 

de 47% que consomem ocasionalmente e apenas 10% que não consomem o produto. 

 Os resultados da avaliação sensorial, para os atributos aparência, aroma, sabor, 

consistência e impressão global, estão representados e descritos nas Figuras 2, 3, 4, 5 e 6. 
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Figura 2 –Histograma dos valores hedônicos do teste de aceitação global de aparência de maioneses 

com óleo de canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S) 

 

Os resultados obtidos para o atributo aparência nas duas formulações de maionese 

indicam que a maionese adicionada com capim-santo foi a que demonstrou maior aceitação 

pelo grupo de julgadores, uma vez que obteve nota 9 na escala hedônica referente a “gostei 

muitíssimo” com 43% da preferência dos consumidores (Figura 2).A aparência foi avaliada 

por todos os consumidores com intensidade inferior a F.A.  

Bruscattoet al. (2004), ao desenvolverem maionese com diferentes tipos de óleos 

vegetais, verificaram que a maionese formulada com óleo de canola obteve 71,43% de 

preferência, enquanto que aamostra elaborada com óleo de soja obteve um percentual de 

28,57% de preferência. Ambas as amostras apresentaram uma aparência semelhante, segundo 

a descrição dos julgadores.  

Figura 3 – Histograma dos valores hedônicos do teste de aceitação global de aroma de maioneses com 

óleo de canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S). 

 

Para o atributo aroma a C.S demonstrou aceitação de 47% concentrado em nota 9 

correspondendo a “gostei multíssimo” enquanto que a F.A obteve 27% de aceitação na 

mesma nota. A grande maioria das notas atribuídas às duas formulações encontram-se na 

áreade aceitação do gráfico (notas 5 a 9), no entanto, a F.A obteve notas 2 e 4 referentes a 

“desgostei muito” e“desgostei ligeiramente”, com relação ao atributo aroma. Tal situação 
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apresenta mais desvantagem para a formulação F.A, umavez que esta obteve percentual maior 

de rejeição, quando comparada a C.S (Figura 3).  

 

Figura 4 – Histograma dos valores hedônicos do teste de aceitação global de sabor de maioneses com 

óleo de canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S). 

 

Em relação ao atributo sabor, a C.S demonstrou aproximadamente 47% de sua 

avaliação concentrada na nota 9. Enquanto que a F.A obteve aproximadamente 20% de sua 

aceitação na nota 8 e 17% em nota 9. Dessa forma, fundamentado no atributo sabor a 

maionese adicionada com capim-santo obteve maior porcentagem de preferência dos 

provadores em relação a maionese adicionada com cipó-d’alho.A Figura 4 demonstra que 

100% das notas atribuídasà maionese adicionada com capim santo foram de 1 a 9 indicando 

que F.A apresentou rejeição quanto ao atributo sabor. Entretanto, a maionese adicionada com 

C.S apesar da grande maioria de suas notas estarem concentradas na zona de aceitaçãodo 

gráfico obteve um percentual de rejeição, com aproximadamente 3% em notas 3 e 4. 

 

Figura 5 –Histograma dos valores hedônicos do teste de aceitação global de consistência de 

maioneses com óleo de canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S). 

 

 Em relação à consistência,a maionese com capim santo foi a que demonstrou maior 

porcentagem de aceitação concentrada na nota 9 com aproximadamente 53% de aceitação 

quanto que a maionese adicionada de folhas de cipó-d’alho (F.A), obteve 43% de aceitação. 
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Mostrando que as duas formulações foram bem aceitas, com porcentagens significativas, pois 

a maionese com óleo de canola apresentou propriedades emulsificante com boa estabilidade, o 

que lhe conferiu uma melhor consistência. 

 

Figura 6 –Histograma dos valores hedônicos do teste de aceitação global de impressão global de 

maioneses com óleo de canola e folhas de cipó-d’alho (F.A) e capim santo (C.S). 

 
 Na Figura 6 observa-se que 100% das notas atribuídas à maionese adicionada de 

capim santo (C.S) encontram-se na zona de aceitação do gráfico, com suas notas nosintervalos 

de 5 a 9. Tal situação não é evidenciada para a maionese adicionada de folhas de cipó de alho 

(F.A) que demonstrou aproximadamente 3% de rejeição, apesar de ter obtido 33% e 20% 

(aproximadamente) de suas notas concentradas nas notas 7 e 8, respectivamente. 

Os resultados do presente trabalho estão condizentes com os de Salgado, Carrer e 

Danieli (2006) que observaram que as notas atribuídas às amostras de maioneses adicionadas 

com manjerona/tomilho foram superiores a 6, o que representana escala hedônica um valor 

considerável. 

INTENÇÃO DE COMPRA 

 Na Figura 7 estão as respostas de intenção de compra de duas formulações de 

maioneses com óleo de canola, adicionadas de folhas de cipó-d’alho e capim santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

568 

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

ISSN 2316-7637 

 

Figura 7 – Intenção de compra de maionese com óleo de canola adicionadas de folhas de cipó-d’alho 

e capim-santo. 

 

Observa-se na Figura 7 que a formulação adicionada de capim santo (C.S) foi a mais 

aceita pelos julgadores para a intenção de compra, recebendo o maior número de indicações 

no atributo “certamente compraria o produto” correspondendo a 40% da resposta dos 

provadores, porém a mesma formulação recebe 40% das respostas dos provadores para o 

atributo “com certeza não compraria o produto”, enquanto que a formulação (F.A) para os 

mesmos atributos recebeu 10% e 27%, respectivamente, obtendo a maior porcentagem para o 

atributo talvez comprasse o produto com 63% da respostas.  

4. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados obtidos, foi possível concluir que a maionese com óleo 

de canola adicionada de capim santo foi a que obteve uma aceitação superior a maionese 

acrescida de folhas de cipó-d’alho em todos os atributos sensoriais avaliados. Contudo, 

pesquisas futuras serão necessáriasa fim de se avaliar as características físico-químicas e 

composição centesimaldas folhas de cipó-d’alho e capim-santo para fins alimentícios.  
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RESUMO  

 

Este estudo teve como objetivo estimar o balanço de radiação em um pomar de 

mangueiras,pertencente ao sítio experimental de estudos costeiros Modesto Rodrigues, 

localizado na vila de Cuiarana, Município de Salinópolis-PA. Para a estimativa do balanço de 

radiação utilizou-se equaçõesrelacionadas com a temperatura do ar (°C), radiação global (Rg), 

saldo de radiação (Rn), balanço de ondas curtas (Boc) e balanço de ondas longas (Bol). 

Nessas equaçõesempregou-se os dados das variáveis que foram coletadas atravésda torre 

micrometeorológica,que se encontra instalada dentro da área de estudo, sendo que alguns 

dados tiveram que ser coletados no abrigo meteorológico do local.Os dados de radiação 

global e do saldo de radiação, mensurados na torre micrometeorológica, obtiveram 

resultadosde maior variação no segundo dia do experimento, devido a atmosfera se encontrar 

com características de nebulosidade acentuada no momento do seu registro, o que implica 

diretamente com o instrumento de leitura e no registro de captação,da radiação total emitida 

naquele dado instante de tempo. Já para os resultados encontrados na estimativa do balanço de 

radiação corresponderam de forma satisfatória para os 3 dias do experimento,pois as 

semelhanças dos dados mensurados em relação ao estimado não apresentou variação 

diferenciada em seus valores, tendo como o segundo dia os maiores valoresde (Boc=16,89; 

Bol= -0,44; Rn= 16,45) em MJ m-2dia-1. A estimativa do balanço de radiação possibilitou 

compreender o comportamento físico na atmosfera local e a sua superfície, pelas variáveis 

utilizadas e características apresentadas ao longo de todo o experimento realizado. 

 

Palavras-chave: Estimativa.Radiação. Balanço.  
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1. INTRODUÇÃO  

 Os fenômenos físicos advindos da atmosfera mais baixa situada próximo a superfície 

da terra e que se estende verticalmente até alguns quilômetros, compreende a área da 

micrometeorologia, sendo de importância peculiar para o conhecimento das variações com a 

altura da velocidade do vento, temperatura e concentração, onde através de modelos 

desenvolvidos sob condições idealizadas torna-se possível o estudo dos fluxos instantâneos de 

momentum, calor e massa (CAMPOS, 2004). 

 A radiação solar ao penetrar na atmosfera sofre vários processos de atenuação e 

absorção que a modificam. Uma fração da radiação incidente é refletida pelas nuvens e 

espalhada pela atmosfera pelo processo de espalhamento. Apenas uma parte atinge 

diretamente a superfície da Terra, enquanto que o restante representa as contribuições difusas 

e térmicas da atmosfera (OKE, 1987; LIOU, 2002). 

 Quando uma rede radiométrica de baixa densidade está inserida em uma rede 

heliográfica mais densa, é possível estimar valores de radiação global para aqueles pontos em 

que somente são disponíveis dados de insolação, levando em conta o comprimento dessas 

variáveis nos poucos pontos em que ambas são sistematicamente medidas (VAREJÃO-

SILVA, 2006). 

 O balanço de radiação representa a energia disponível aos processos físicos e 

biológicos que ocorrem na superfície terrestre. Essa energia é a diferença entre os fluxos totais 

da radiação incidente e a “perdida” (emitida e/ou refletida) por uma superfície, medida, 

normalmente, em plano horizontal. Ao longo do dia, nas horas de brilho solar, o saldo de 

radiação em uma superfície qualquer tende a ser positivo, pois os fluxos incidentes (global e 

atmosférico) são superiores às frações refletidas e emitidas. Por outro lado, durante a noite, é 

comum que esses valores sejam negativos, pois o fluxo incidente passa a ser apenas 

atmosférico e a energia emitida pela superfície, superior a este, resultando em um saldo de 

radiação negativo o (GEIGER,1961; MONTEITH e UNSWORTH, 1990; PEZZOPANE et 

al.,1995). 

 O referente estudo, teve como principal proposta analisar e demonstrar a importância 

das variáveisutilizadas para determinar a estimativa do balanço de radiação no local do 

experimento, e de que forma o comportamento entre a atmosfera e superfície podem interferir 

diretamente em seu resultado. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado no sítio experimental de estudos costeiros Modesto Rodrigues onde 

há a predominância do cultivo de mangueiras da espécie Tommy Atkyns com 

aproximadamente 25,8 hectares, localizado na Vila de Cuiarana (00°39’45”S/47º16’46”O), 

município de Salinópolis, região nordeste do estado do Pará (Fig. 1), pertencente a 

Universidade Federal Rural da Amazônia e Universidade Federal do Pará (UFPA). 

 

Figura 1- Mapa de Localização da Área de Estudo, no Município de Salinópolis-PA. 

 
Fonte: Autores (2015). 
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2.2. Instrumentos meteorológicos utilizados 

Os dados utilizados para a análise do experimento foram coletados através dos 

instrumentos meteorológicos instalados na torre micrometeorológica da área de estudo (Fig. 

2), durante 72 horas (3 dias) em junho/2015. Sendo que na torre, utilizou-se apenas os dados 

relacionados com os instrumentos que supriam a necessidade das variáveis radiação global, 

saldo de radiação, insolação e precipitação: Datalogger (CR1000) – que tem a capacidade de 

registraro instante de tempo programado, relacionados aos instrumentos; Piranômetro, 

Heliógrafo e Pluviógrafo.  

Foram coletados também os dados dos instrumentos contidos dentro do abrigo 

meteorológico: Psicrômetro (conjunto dos termômetros de bulbo seco e bulbo úmido), 

Termômetro de mínima e Evaporímetro de Piche. Foi considerada a máxima temperatura do 

dia em que foi registrada pelo termômetro de bulbo seco, como substituta do Termômetro de 

máxima. E para a medição da pressão atmosférica utilizou-se o Barômetro Aneróide.  

 

Figura 2 - (a) Torre Micrometeorológica, (b) Heliógrafo, (c) Abrigo Meteorológico, (d) Datalogger 

CR100, (e) Pluviógrafo, (f) Barômetro Aneróide. 

 
Fonte: Autores (2015). 
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2.3. Equações utilizadas  

 As equações adotadas tem a base em Mota (1983), Campos (2002), Liou (2002) e 

Varejão-Silva (2006). 

2.3.1. Radiação Global 

Na determinação da estimativa da radiação global, utilizou-se a equação 01. 

  eq. 01 

Onde:Tmíné a Temperatura Mínima do dia (ºC),T21 é a Temperatura das 21:00h local (ºC), Ra 

é aRadiação Extraterrestre (MJ m2dia-1) e Krs é uma constante adimensional = 019. 

2.3.2. Balanço de ondas curtas (Boc) 

O balanço de ondas curtas é definido pela diferença entre a radiação de ondas curtas que 

incide na superfície terrestre (radiação solar global) e a radiação de ondas curtas que é 

refletida (albedo), determinadopela equação 02. 

  eq. 02 

2.3.3. Balanço de Ondas Longas(Bol) 

Defino como a radiação devolvida para a atmosfera em forma de ondas longas podendo 

assumir valores positivos e negativos. Para o Bol utilizou-se a equação 03. 

 eq. 03 

Onde:σé a Constante de Stefan Boltzmann = 0,4903*10-9, Tmáxé a Temperatura Máxima do 

dia (ºK),Tmíné a Temperatura Mínima do dia (ºK),ea é a Pressão Real de Vapor (KPa),Rgé a 

Radiação Global (MJ m2dia-1) eRaé aRadiação Extraterrestre (MJ m2dia-1). 
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2.3.4.Balanço de Radiação 

Na estimativa do balanço de radiação utilizou-se a equação 04. 

 eq. 04 

O saldo de radiação Rn indica se está ocorrendo aquecimento ou resfriamento da 

superfícieterrestre. A radiação solar de onda curta é a fonte primaria de energia do sistema 

Terra-Atmosfera, com comprimentos de onda que variam de 0,1 μm ≤ λ ≤ 4 μm e que 

correspondem às bandas do espectro ultravioleta, do visível e do infravermelho próximo 

(BRUTSAERT, 1975). 

2.4. Estimativa por Imagem de Satélite 

Tendo em vistauma melhor compreensãoda radiação de ondas longas na atmosfera, 

empregou-se a estimativa de radiação de ondas longas,realizada pelas imagens do satélite 

GOES 12 em dois horários de maior percepção na atmosfera,designadopara os 3 dias do 

experimento. As imagens de satélites encontram-se disponibilizadas no site do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, no departamento de Centro de Previsão do Tempo e 

Estudos Climatológicos – CPTEC.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados referentes a radiação global (Rg) e do saldo de radiação (Rn) medidos 

através dos instrumentos instalados na torre micrometeorológica, apresentaram relação 

bastante distinta no decorrer dos 3 dias do experimento, ressaltando que os dados usados para 

gerar as análises foram pontuais, ou seja, registrando conforme a atmosfera se encontrava no 

momento da leitura do aparelho (Fig. 3). 

Figura 3 - Medidas da Radiação Global (Rg) e o Saldo de Radiação (Rn) para os 3 dias do 

Experimento. 

 
Fonte: Autores. 
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Observa-se que o segundo dia foi o queapresentou maior variabilidade.Uma das possíveis 

associações é a alta nebulosidade verificada, ou seja, presença de nuvens que podem ter 

contribuído na atenuação da radiação na atmosfera a se tornar difusa e comprometer a leitura 

do sensor naquele dado instante de tempo.Facco et al. (2009) afirmam que desde que não haja 

sombreamento do fluxo radiante ter-se-á a maiortaxa energética. 

O comportamento da Rg em comparação ao Rn, sempre tende a zero ao final do dia por 

volta das 18:00h local, devido a radiação global ser a energia exercida pelo sol. Assim, como 

não tem-se a presença desta energia durante a noite, a sua variação permanecerá zero, ao 

contrário do Rn que sempre ocorrerá variação, tanto de dia como a noite, assumindo valores 

positivos ou negativos. Onde ao decorrer do dia os seus valores serão positivos por estar 

recebendo energia solar, já durante a noite apresentará valores negativos. Por estar 

devolvendo a energia recebida ao longo do dia, em forma de ondas longas, ou seja, perdendo 

energia para a atmosfera local. 

 

3.3. Estimativa do Balanço de Radiação  

ATabela 1 representa os resultados estimados para o balanço de ondas curtas, balanço de 

ondas longas e o saldo de radiação. Osbalanços estimados se mostraram de maneira 

satisfatória em relaçao as características analisadas ao alongo dos 3 dias do experimento. 

Onde a maior variação entre os balanços estimados se determinou no segundo dia, que 

consequentemente apresentouumaparcela significativa de nebulosidade, na atmosfera local.  

 
Tabela 1 – Balanços Estimados de Boc, Bol e Rn. 

 
Fonte: Autores. 

 

A Fig.4 demonstra a radiação de ondas longas, estimada pelo satélite GOES 12, 

selecionada para os dias do experimento 23/06 a 25/06 das 0245Z (23:45h local) e 1445Z 

(11:45h local). Percebe-se que a emissão de ondas longas durante as 0245Z é menor do que as 

1445Z, devido principalmente a ausência de radiação de ondas curtas na atmosfera, que são 

emitidas pela radiação solar.  

Para o segundo dia do experimento, observou-se queos valores em sua estimativa se 

caracterizaram maiores em comparação ao primeiro e terceiro dia, especificadamente durante 
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o horário das 1445Z. Este resultado pode estar associado com a ocorrência de precipitação 

neste único dia, já que a liberação de radiação de ondas longas para a atmosfera pode 

favorecer a formação de nuvens de caráter precipitante. 

 

Figura 4 - Radiação de OL estimada pelo Satélite GOES 12 nos dias do experimento. 

 

Fonte: Pesquisa CPTEC/INPE. 

 

4. CONCLUSÕES  
 

A presença de nuvens em grandes quantidades pode influenciar na avaliação da radiação 

incidente,não possibilitando o registrocorretoda radiação total emitida pelas atenuações na 

entrada da radiação solar. 

A estimativa do balanço de radiação,pela diferença entre o balanço de ondas curtas e o 

balanço de ondas longas, foisatisfatória em relação as variáveis mensuradas na área de 

estudo.Dadasas características que a atmosfera local apresentou, o valor de maior incidência 

para estimativa foi ocasionado no segundo dia. 

O experimento realizadopossibilitou uma maior compreensãofísicaentre a atmosfera e a 

superfície, reforçando o fato que para a melhor determinaçãoda estimativa do balanço de 

radiação, as variáveis envolvidas devem ser corretamente mensuradas em todo o experimento.  
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RESUMO  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece que 80% da população dos países em 

desenvolvimento dependem da medicina tradicional nos seus cuidados básicos de saúde. O 

presente estudo objetivou identificar o conhecimento etnobotânico e investigar a influência do 

conhecimento científico sobre o conhecimento tradicional referente às plantas medicinais dos 

alunos da Escola estadual de ensino fundamental e médio Eneida de Moraes, localizado em 

Ananindeua - Pará. Para a realização do estudo foi empregada uma abordagem qualitativa e 

de caráter descritivo. Os dados foram coletados no segundo semestre de 2014 com a aplicação 

de um questionário para 74 discentes (do 8º e 9º anos) de tempo integral. O estudo permitiu 

identificar o conhecimento dos discentes sobre plantas medicinais, onde 85,71% deles sabem 

definir o que são plantas medicinais. O total de plantas medicinais citadas foram 13, sendo a 

mais citada o boldo (38%) e com indicação para dor no estômago; 46,43% dos alunos 

afirmam cultivar algum tipo de planta medicinal em sua residência. Tais resultados indicam 

que a escola pode desenvolver o interesse dos estudantes pela preservação da biodiversidade 

local, a partir de atividades com as plantas medicinais, além de orientar para seu uso correto, 

articulando saber popular e conhecimento científico. 

 

Palavras-chaves: Saberes tradicionais. Plantas medicinais. Etnobiologia. 
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1. INTRODUÇAO 

A utilização de plantas para o tratamento da saúde possui registro em diferentes 

épocas da humanidade e permanece até os dias contemporâneos. A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) reconhece que 80% da população dos países em desenvolvimento depende da 

medicina tradicional, ou seja, utilizam práticas tradicionais nos seus cuidados básicos de 

saúde e 85% destes utilizam plantas medicinais ou suas preparações (BRASIL, 2006). 

Mesmo com os avanços da medicina, para uma grande parte da população, o 

tratamento com plantas medicinais ainda constitui a principal alternativa para o tratamento de 

diversas doenças, simbolizando para algumas comunidades o único recurso terapêutico 

existente (MACIEL et al., 2002). Por meio da experiência e da observação, durante longos 

períodos da história o ser humano aprendeu a fazer uso da flora para a cura de seus males 

(MORAES et al., 2010).  

Apesar do uso de plantas medicinais ter sua propagação associada ao conhecimento 

popular empírico, paulatinamente vem sendo reconhecido e incorporado ao saber científico, 

sendo a etnobotânica um dos principais ramos da ciência que tem contribuído para a difusão 

da utilização terapêutica das plantas medicinais (DANTAS; GUIMARÃES, 2007). 

Segundo Aragão (2006), o ser humano, habituando-se cotidianamente a uma vida 

artificial em metrópoles, afastou-se da natureza, esquecendo-a, deteriorando-a, passando a 

considerar-se superior, externo ao reino vegetal. Perante isto, muitas crianças não têm contato 

com as plantas e chegam a não ter quase nenhum conhecimento sobre elas. 

Com isso, o presente trabalho teve por objetivo identificar o conhecimento 

etnobotânico e investigar a influência do conhecimento científico sobre o conhecimento 

tradicional referente às plantas medicinais dos alunos da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio Eneida de Moraes, esse conhecimento é importante tanto para o meio 

ambiente quanto para a saúde, além de ser um conhecimento que é preservado e repassado por 

gerações ao longo dos anos.   

 

2. MATERIAL E METÓDOS  

A investigação é de natureza qualitativa e de caráter descritivo. A coleta dos dados foi 

realizada em uma escola pública no município de Ananindeua-PA, no segundo semestre de 

2014, com 74 estudantes do 8º e 9º ano do Ensino Fundamental. Para coleta de dados foi 

empregado um questionário, composto por 13 questões do tipo fechadas e abertas que 
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buscavam levantar dados sobre conhecimentos de plantas medicinais, fontes de informação 

dos conhecimentos, e plantas mais conhecidas. Os questionários foram respondidos pelos 

próprios discentes na escola após o esclarecimento do objetivo da pesquisa, sendo mantido o 

anonimato dos alunos. Após a coleta de todo o material, procedeu-se a análise dos dados, 

realizando-se inicialmente, a leitura exaustiva dos dados e, em seguida, as questões foram 

analisadas pelo método descritivo, com auxílio do programa software Microsoft EXCEL® 

2007. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Sobre o perfil dos 74 alunos participantes do estudo, os dados mostraram que a faixa 

etária variou de 14 a 18 anos (Gráfico 1.a), sendo 57,14% do sexo feminino e 42,86% do sexo 

masculino (Gráfico1.b). 

Gráfico 1 – Perfil dos alunos entrevistados quanto ao gênero: idade (Figura 1.a) e sexo (Figura 1.b).  

 

                           Gráfico 1.a                                                                 Gráfico 1.b 

 

Fonte: Autores (2014). 
 

Quando questionados sobre seu conhecimento sobre plantas medicinais, 85,71% dos 

alunos sabem definir o que são plantas medicinais e sua aplicação com o tratamento de 

doenças, enquanto 14,29% não o sabem e tão pouco quais os benefícios à saúde. O estudo 

também revelou que mesmo com toda a expansão da tecnologia, os familiares (avós, pais) são 

as principais fontes de informações sobre as plantas medicinais, constituindo a unidade 

primordial dos conhecimentos adquiridos, seguido da escola com 21,43%, o que confere a 

instituição escolar importante papel na disseminação do conhecimento sobre etnobotânica 
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(Tabela 1). Os dados do presente estudo corroboram as considerações de Brasileiro et al. 

(2008) de que o conhecimento de plantas medicinais tem sua base na tradição familiar, a 

comunicação oral é o principal meio de transmissão deste conhecimento é contínua quanto 

aos hábitos e cuidados de saúde com a utilização dessas plantas. 

 
Tabela 1 – Meios de informação onde os alunos conheceram as plantas medicinais. 

 

Meio de informação  Porcentagem (%) 

Escola 21,43 

Televisão 3,57 

Família 42,86 

Amigos 17,86 

Outros  14,29  

Fonte: Autores (2014). 

 

Em relação às plantas medicinais citadas pelos alunos, obteve-se um total de 13 

plantas diferentes. As plantas mais citadas pelos foram: o Plectranthus barbatus Andrews - 

boldo (38%) com indicação para dor no estômago; Aloe arborescens Mill - babosa (18%) 

com ação cicatrizante e para fortalecer os cabelos e o Hedychium coronarium J. Konig - 

gengibre (14%) com indicação para garganta (Gráfico 2). Em relação ao uso dessas plantas, 

em torno de 46,43% dos alunos afirmam fazer uso de alguma dessas plantas uma vez por 

semana e 14,29% afirmam utilizarem alguma dessas plantas medicinais uma vez ao mês.  

 
Gráfico 2 – Relação das plantas medicinais citadas pelos alunos no questionário. 

 
             Fonte: Autores (2014). 
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No que se refere à forma de obtenção das plantas, entre os alunos questionados 

46,43% afirmam cultivar algum tipo de planta medicinal em sua residência. Dentre estes, 

47,06% as cultivam há um período aproximado entre 1 a 3 anos e 35,29% cultivam de 4 a 6 

anos algum tipo de planta medicinal. Outra forma de obtenção dessas plantas é com parentes 

28,57%, seguido de 17,86% que compram as plantas em feiras livres e 7,14% dos alunos não 

sabem dizer onde se obtêm as plantas (Gráfico 3). Esses resultados estão em consonância com 

os estudos etnobotânicos de Almeida et al. (2009) em que também foi constatado que os 

entrevistados obtêm as plantas do cultivo próprio. 

 
Gráfico 3 – Formas de obtenção das plantas medicinais pelos alunos. 

 
                               Fonte: Autores (2014). 

 

Quanto ao entendimento dos alunos sobre plantas medicinais foi observado que 57,14% 

diz que “Se faz remédios caseiro”, “Cura doenças” 25%, e apenas 3,57% afirmam que “Serve 

para manter a saúde” e que “São melhores que remédios de farmácia” 8,15%. Os entendimentos 

dos alunos aproximam-se do conceito proposto pela OMS (2000) que definem as plantas 

medicinais como todas aquelas, silvestres ou cultivadas, que se utilizam como recurso para 

prevenir, aliviar, curar ou modificar um processo fisiológico normal ou patológico, ou como fonte 

de fármacos e de seus precursores. Costa (2008) sugere que os conhecimentos prévios dos alunos 

sejam utilizados como uma ferramenta de mobilização cognitiva e afetiva do aluno, através do 

conflito e da reflexão das concepções prévias, proporcionando uma apropriação do conhecimento 

científico que lhe é apresentado na escola. 
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4. CONCLUSÕES 

A comunidade discente do presente estudo possui um conhecimento prévio no que diz 

respeito a plantas medicinais, apesar de sua idade, e por meio de suas vivências podem se 

constituir em agentes multiplicadores das experiências adquiridas e auxiliando, inclusive, na 

conservação da biodiversidade e do meio ambiente, desde que haja a devida valorização 

desses saberes, articulando-os com o conhecimento científico apresentado na escola.  

Neste sentido, a escola torna-se um local favorável para realização de estudos que 

visam investigar o conhecimento etnobotânico, fornecendo subsídios para implantação de 

programas que agreguem o conhecimento popular ao conhecimento científico. Além de 

resgatar o interesse da preservação da biodiversidade local, pois as atividades com as plantas 

medicinais reforçam sua importância nos cuidados básicos com a saúde e informa o uso 

correto das plantas medicinais com comprovação científica. 
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RESUMO  

 

O objetivo desta pesquisa foi analisar as condições do perfil socioeconômico, a infraestrutura 

produtiva na agricultura familiar e a sua interação com o meio ambiente no município de 

Salvaterra, ilha de Marajó, Pará. A pesquisa foi realizada durante o período de janeiro a maio 

de 2015 no município de Salvaterra-PA, em que se aplicou 30 questionários formados por 34 

perguntas. O questionário foi aplicado em entrevista direta e individual, nas propriedades ou 

residências dos produtores de abacaxi. Constatou-se que 65% dos produtores praticam 

atividades por meio do arrendamento de terras, a produção de abacaxi dá-se em áreas 

inferiores a 5 hectares, 85% das mudas são oriundas do próprio cultivo, e ainda, são 

previamente selecionadas, a maioria dos produtores representado por 90% não recebem 

assistência técnica, treinamento público e nem particular. Os produtores de abacaxi não 

utilizam tecnologias durante todo o ciclo de cultivo e realizam a colheita de forma artesanal, 

55% das embalagens de insumos químicos  são destinados à queima, e 65% dos produtores 

retiram normalmente a vegetação nas proximidades das fontes de água. A ausência de 

assistência técnica, treinamento e o acúmulo de terras arrendatárias, caracterizam uma 

instabilidade para os produtores nessa atividade. Uma pequena parte dos produtores dá 

destino correto ao lixo. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Abacaxi. Diagnóstico.   
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1. INTRODUÇÃO  

O abacaxi (Ananas comosus (L.) merril) pertence à família Bromeliaceae, sendo 

originário da América do Sul, provavelmente das regiões Sul e Sudeste do Brasil, Argentina e 

Uruguai (MELO et al., 2004). O abacaxizeiro é cultivado em quase todos os estados 

brasileiros e, nos últimos anos, a área plantada teve um crescimento significativo. A cultura 

brasileira do abacaxi destaca-se em duas cultivares: a Pérola e a Smooth Cayenne 

(EMBRAPA 2009). 

Segundo Carvalho et al. (2009), o abacaxi “Pérola” é muito apreciado no mercado 

interno devido ao seu sabor exótico e ao alto teor nutricional. Em função da maior parte do 

consumo desse fruto se dá de forma in natura a variação dos preços dos frutos de abacaxi é 

importante, tanto para os consumidores quanto para os produtores.  

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO), no critério de produções alimentícias e commodities agrícolas, em 2011 o Brasil 

destacou-se como o segundo maior produtor mundial de abacaxi (FAO, 2015). 

São raros os estudos voltados para abacaxicultura na ilha de Marajó, essa carência de 

informações dificulta o conhecimento da problemática que esses produtores locais enfrentam. 

Diante deste cenário, objetivou-se analisar as condições do perfil socioeconômico, a 

infraestrutura produtiva na agricultura familiar e a sua interação com o meio ambiente no 

município de Salvaterra, ilha de Marajó, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida no município de Salvaterra, durante os meses de janeiro a 

maio de 2015, com aplicação de 30 questionários em entrevista direta e individual, nas 

propriedades ou residências dos produtores de abacaxi. O questionário foi formado por 34 

perguntas abordando informações sobre o processo produtivo, aspectos socioeconômicos, a 

relação do produtor com o meio ambiente. Para cada pergunta, ofertaram-se várias 

alternativas de respostas, de modo a facilitar a tabulação dos dados, os quais foram analisados 

utilizando estatística descritiva e distribuição de frequência. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Analisando os dados do Gráfico 1, verifica-se que a faixa etária dos produtores de 

abacaxi concentra-se entre 25 a 45 anos, onde no intervalo de 25-35 anos equivale a uma 
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média de  45% e no intervalo de 35-45 anos corresponde a 40%. O nível de escolaridade 

predominante é o ensino fundamental e o ensino médio com 50% e 45%, respectivamente.  

Gráfico 1 – Faixa etária (a) e grau de escolaridade dos produtores de abacaxi (b). 

 

  a                                                                            b 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

A área cultivada pelos produtores de abacaxi (Gráfico 2.a) mostra que a maior 

concentração de área em cultivo encontra-se no intervalo inferior a 2 hectares equivalente a 

60%, o intervalo que compreende de 2 a 5 hectares representam a 30% de área cultivada, a 

partir do intervalo < 2 hectares, obtêm-se uma redução acentuada no percentual do tamanha 

de área plantada. Dessa forma, conclui-se que a maior parte da produção de abacaxi no 

município de Salvaterra, dá-se em áreas inferiores a 5 hectares, e em grande parte por 

pequenos produtores da agricultura familiar. Tal fato evidência que esta classe produtora é 

fragilizada e desassistida e ainda são sujeitos à atuação dos atravessadores, os quais ficam 

com a maior parte do lucro. Aproximadamente 65% dos produtores de abacaxi praticam a 

atividade por meio do arrendamento de terras (Gráfico 2.b), enquanto que 35% detém a posse 

de terras. O processo de arrendamento de terras para cultivo constitui um item dispendioso e 

um obstáculo ao desenvolvimento da produção, caracterizando uma instabilidade de 

permanência dos produtores nessa atividade (BARREIRO NETO et al., 2002).  
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Gráfico 2 – Área cultivada pelos produtores (a) e Regime de posse de terra (b). 

       

                     a                                                                            b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: Autores (2015). 

 

 De acordo com Brito Neto et al. (2008), a reprodução do abacaxi se dá de forma 

vegetativa através de filhotes que são brotados das plantas após a colheita dos frutos e o 

período de ceva das mudas. Em diversos casos, o custo para a aquisição das mudas chega a 

ser 18% do custo de produção de um hectare, quando é no cultivo de sequeiro. Nessa 

pesquisa, o Gráfico 3 mostra que 85% das mudas utilizadas para o plantio são de origem 

própria, enquanto que 15% das mudas para o plantio são oriundas de terceiros, essa 

porcentual representa aqueles produtores que não realiza o plantio de abacaxi no ano seguinte, 

o que obriga adquirir mudas de terceiros. Tais resultados estão em conformidade com os 

obtidos por Brito Neto et al. (2008). 

  As mudas para o plantio requerem um maior cuidado, devem ser previamente 

selecionadas, atentando para o nível de infestação de pragas e doenças. Uma média de 90% 

dos agricultores reconhece a importância de realizar a seleção cuidadosa das mudas para o 

plantio posterior, esse processo de seleção é um fato que acarreta na diminuição dos custos 

com o cultivo de abacaxi. 
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Gráfico 3 – Origem das mudas e a sua seleção utilizadas para o plantio. 

 
                 Fonte: Autores (2015). 

 

A abacaxicultura brasileira tem sido atacada por vários patógenos que apresentam 

influência negativa na produtividade e na qualidade dos frutos. Dentre as ocorrências de 

moléstias enfatizadas no questionário (Gráfico 4), esta a fusariose (Fusarium subglutinans), a 

broca do fruto (Thecla basalides) e a cochonilha (Dysmicoccus brevipes) com 26%, 35% e 

39%, respectivamente. Dos produtores que participaram da pesquisa, 85% relatam que 

enfrentam dificuldades com patógenos em sua atividade produtiva. Esse fato pode ser 

explicado devido ao uso frequente de produtos químicos, resultando em resistência desses 

patógenos ou a falta de conhecimento sobre a importância do uso adequado dos produtos 

químicas, a pesquisa também revelou que 20% dos produtores de abacaxi não utilizam 

produtos químicos para combater pragas e doenças.  

Segundo os dados coletados, assistência técnica e de capacitação mostram-se como 

uma problemática nos últimos anos, onde 90% dos produtores não recebem acompanhamento 

técnico no decorrer do cultivo de abacaxi. Os mesmos relatam que nunca passaram por 

capacitação pública ou privada voltadas para o cultivo do abacaxi. Os dados são coerentes 

com o estudo realizado por Brito Neto et al. (2008) que verificou que no município de 

Itapororoca, nenhum produtor entrevistado recebeu assistência técnica, enquanto que no 

município de São Miguel de Taipu, verificou-se que nenhum produtor já tenha sido 

capacitado, apenas em Santa Rita 80% dos produtores entrevistados receberam assistência 

técnica. 
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Gráfico 4 – Ocorrências de pragas e doenças. 

 
                                                  Fonte: Autores (2015). 

 

 O diagnóstico da densidade do plantio da cultura de abacaxi (Gráfico 5), revelou que 

95% dos produtores utilizam o sistema de plantio em fileiras simples com variação de espaço 

1,00 m x 0,30 m a 1,10 x 0,30 m, resultando numa média 33.800 plantas por hectare e apenas 

5% dos produtores utilizam o sistema de fileiras duplas. O fato de se utilizar o sistema de 

plantio em fileiras simples facilita o processo de implantação da cultura. 

 A nutrição e adubação são fatores de grande relevância no processo produtivo das 

mudas de abacaxizeiro. A maioria dos produtores em torno de 95% realizam 3 adubações 

durante o ciclo da cultura, e apenas 5% dos produtores realizam 2 adubações. Desta forma, 

apenas uma minoria de agricultores não realizam a adubação adequada, consequentemente 

resultará na baixa qualidade do fruto e menores preços. A maioria dos produtores realiza a 

adubação certa que consiste em 3 adubações durante o ciclo de acordo com Brito Neto et al. 

(2008). 

 

Gráfico 5 – Densidade de plantio e quantidade de adubações. 

 
                               Fonte: Autores (2015). 
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 O relacionamento do produtor com o meio ambiente é uma realidade muito importante 

a ser analisada. Desta forma, a pesquisa revelou que 100% dos produtores de abacaxi realizam 

a colheita de forma artesanal. Para Barreiro Neto et al. (2013), a pouca utilização de 

tecnologias é agravada pela falta de acesso ao crédito e as cadeias de comercialização, 

concluindo que os produtores familiares carecem de capacitação para evoluirem da produção 

familiar para o agronegócio.  

 O cultivo de abacaxi é muito dependente dos insumos quimícos, gerando resíduos dos 

mesmos. Avaliando a Tabela 1, verifica-se que apenas 5% dos produtores entregam as 

embalegens destes pesticidas em ponto de coleta público, 55% dos produtores realizam a 

queima, 20% jogam no mato e não há quem reaproveita em casa essas embalagens. Estes 

dados são coerentes com os obtidos por Souza et al. (2010), em doagnóstico realizado para as 

culturas de uva e banana. 

 Em relação à preservação da vegetação nas proximidades das fontes de água (Tabela 

1), 65% retira normalmente a vegetação, consequentimente levando ao desaparecimento das 

matas ciliares, enquanto que 30% evita a retirada para preservar as fontes de água. Souza et al. 

(2010) verificaram que 52% dos citricultores preservam as matas ciliares e 20,4% desse tipo 

de preservação as fontes de água não existem mais. 

  
Tabela 1 – Dados médios das formas do relacionamento do produtor com o meio ambiente. 

 

Variáveis 
  

Frequência (%) 
  

Usa curva de nível nos cultivos                0 

 Reserva de água na propriedade 

    Açude/barragem 

 

5 

   Poço 

  

25 

   Rio perene 

 

0 

   Nehuma fonte 

 

70 

   Utiliza irrigação 

 

0 

   Aspersão 

  

0 

   Gotejamento 

 

0 

 Na terra a ser destocada utiliza 

    Destocamento 

 

0 

   Aceiramento 

 

0 

   Queima 

  

100 

 Na terra já destocada utiliza 

    Aração 

  

0 

   Enleiramento 

 

100 

   Sulcamento 

 

0 
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  Gradagem  

 

0 

 Preservação de vegetação e mata ciliar  

    Não existe mais 

 

5 

   Retira normalmente 65 

   Evita a retirada 

 

30 

 Destino das embalagens de pesticidas 

    Joga no mato 

 

20 

   Coleta pública 

 

5 

   Reaproveita 

 

0 

   Queima     55   

                                       Fonte: Autores (2015). 

 

4. CONCLUSÕES  

 A cultura do abacaxizeiro no município de Salvaterra caracteriza-se por plantios em 

pequenas áreas, o uso da mão de obra, torna uma alternativa mais viável a esses produtores.  

A ausência de assistência técnica, treinamento e o acúmulo de terras arrendatárias, 

caracterizam uma instabilidade para os produtores nessa atividade, e essa falta de instrução 

técnica tem provocado o índice de ocorrência de cochonilha nas áreas de cultivo. E os 

produtores que dão destino correto às embalagens de pesticidas, concentram-se em apenas 

5%. 
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RESUMO 
 

A região nordeste do Estado do Pará constitui uma das mais antigas áreas de ocupação na 

região amazônica que, por conseguinte, necessita de estudos para mitigar os seus impactos 

ambientais. Neste trabalho é avaliada espacialmente a situação das áreas com restrições legais 

ao uso do solo (APPs e ARL) em duas propriedades rurais nos municípios de Terra Alta e 

Igarapé-Açu. Para isso, foram realizadas análises espaciais diversas a partir do programa 

ArcGIS, tendo como base o uso de imagens RapidEye, bandas 2, 3 e 5, do ano de 2012. 

Verificou-se que a feição dominante na paisagem das áreas estudadas é representada por 

pastagens cultivadas, sendo as formações florestais pouco expressivas. Na fazenda Terra Alta 

foi observada uma maior fragmentação da paisagem pela diversidade de arranjos produtivos 

adotados, enquanto na fazenda Esperança, houve uma simplificação de sua estrutura e 

configuração. No que tange à análise das áreas com restrições legais ao uso do solo, observou-

se que ambas as propriedades encontram-se em desacordo ao preconizado pelo Código 

Florestal. No que se refere à integridade das APPs, percebe-se que na maior parte destas áreas 

encontram-se preservadas, restando uma parcela muito modesta a recuperar. Por outro lado, as 

áreas de tipologia florestal disponíveis nas duas propriedades para serem averbadas como 

ARL estão abaixo do total prescrito legalmente. O atual cenário dificulta a averbação das 

APPs e das ARL principalmente na fazenda Esperança onde a pressão aos recursos naturais 

disponíveis é mais intensa. 

 

Palavras-chave: Código Florestal. Análise espacial. Geotecnologias. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O avanço da fronteira agrícola e a consolidação de atividades produtivas em áreas 

florestais da Amazônia têm acarretado mudanças significativas na paisagem em algumas áreas 

críticas, ocorrendo muitas vezes sem considerar o uso sustentável do espaço. Por outro lado, o 

aumento populacional e a redução da disponibilidade de florestas secundárias em áreas da 

mesorregião do Nordeste Paraense, têm diminuído progressivamente o período de pousio 

agrícola e aumentado a pressão sobre zonas ripárias (WATRINet al., 2009). 

Como forma de minimizar os impactos ambientais por atividades antrópicas e o 

ordenamento do espaço rural, foi instituído o Novo Código Florestal brasileiro pela Lei 

12.651, de 25/05/2012 (BRASIL, 2015). Este código constitui em uma ferramenta poderosa e 

um instrumento ímpar no mundo, no que tange a legislação ambiental, pois contempla a 

organização de todo imóvel rural considerando preceitos de cunho ambiental. Assim, são 

consideradas para preservação as áreas que apresentem fragilidade ambiental, denominadas 

Áreas de Preservação Permanente (APPs). Adicionalmente, este Código estabelece que todo 

imóvel rural deverá conservar uma parcela de formações vegetais nativas, denominada Área 

de Reserva Legal (ARL), cuja área mínima varia de acordo com o tipo de bioma. 

Dessa forma, a realização de estudos que subsidiem a elaboração de planejamento 

ambiental em nível de propriedade, constitui ação de extrema relevância, pois reflete tanto a 

manutenção e uso sustentável do espaço e dos recursos naturais, quanto à manutenção da 

qualidade de vida da população. Os estudos ambientais baseados no uso de ferramentas de 

geotecnologias permitem a manipulação e a organização de grande volume de dados e 

informações espaciais e tabulares, possibilitando, inclusive, a obtenção de novas informações 

interpretativas a partir de modelos (VANZELAet al., 2009). 

A partir dessas premissas, este trabalho teve por objetivo avaliar espacialmente a 

situação das áreas com restrições legais ao uso do solo (APPs e ARL) em duas propriedades 

rurais no nordeste do Estado do Pará, onde a Embrapa Amazônia Oriental está conduzindo 

projetos-piloto de revegetação de APPs. Com isto espera-se fornecer subsídios espaciais 

indispensáveis para averbação dessas propriedades junto aos órgãos competentes. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As áreas de estudo referem-se às fazendas Terra Alta (116,25 ha) e Esperança 

(1.371,27 ha), localizadas respetivamente nos municípios de Terra Alta e Igarapé-Açu, 

mesorregião do Nordeste Paraense (Figura 1). As áreas em questão são drenadas por 

pequenos igarapés, sendo na fazenda Terra Alta representados pelo igarapé Braço do Chico, 

enquanto na fazenda Esperança ocorrem as nascentes dos igarapés Pau-Cheiroso, Raposo e 

Primeiro Caripi. O acesso a tais propriedades realizado a partir das rodoviasPA-136(fazenda 

Terra Alta) e PA-127 (fazenda Esperança), que se conectam mais ao sul com a BR-316, a 

principal rodovia da região. 

 
Figura 1 – Localização das áreas de estudo: Área 1 = fazenda Terra Alta; Área 2 = fazenda Esperança. 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

Para a manipulação e a análise dos dados georreferenciados de interesse, 

primeiramente foram construídas bases de dados espaciais na plataforma ArcGIS 10.1 (ESRI, 

2014), considerando o sistema de projeção SIRGAS 2000, escala 1:25.000, as quais foram 

obtidas pelo refinamento da base cartográfica original do IBGE (escala 1:100.000), através de 

imagens de alta resolução espacial (RapidEye, 5m). Os limites das propriedades selecionadas 
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foram delineados a partir de mapas dos imóveis fornecidos pelos proprietários das fazendas 

selecionadas. 

No mapeamento dos padrões de uso e cobertura da terra das áreas de estudo foram 

utilizadas imagens RapidEye, já georreferenciadas, cedidas pela Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS-PA), referentes as bandas 2, 3 e 5. Para Fazenda Terra 

Alta foi empregada a órbita/ ponto 223/8601, de 02/08/2012, enquanto para a Fazenda 

Esperança foi necessário compor um mosaico com as imagens órbita/ ponto 233/8502, 

233/8503, 233/8602 e 233/8603, de 13/09/2012. Pelas características das áreas de estudo, 

neste mapeamento foi utilizado processo de interpretação visual de imagens, considerando-se 

os atributos interpretativos (espectrais e espaciais) apresentados pelas feições de interesse. 

Salienta-se que a geração do produto temático final teve apoio significativo do levantamento 

de campo, principalmente nos setores da imagem com cobertura crítica de nuvens. 

Considerando a necessidade de compatibilizar a rede de drenagem original à escala 

adotada (1:25.000), foram realizados refinamentos das bases cartográficas a partir de edições 

manuais com o auxílio das imagens RapidEye, sendo os produtos gerados posteriormente 

validados em campo. Com a rede de drenagem gerada, foi então possível determinar as APPs 

para as áreas de estudo, baseando-se na presença de canais fluviais e de nascentes, como 

preconizado pela nova legislação vigente (BRASIL, 2015). 

Como os canais existentes nas propriedades possuem larguras médias inferiores a 10 

m, a largura de APP prevista nesta situação seria, em princípio, de 30 m para cada margem do 

canal de drenagem, porém considerando algumas especificidades das propriedades estudadas, 

tal recomendação precisou ser reavaliada. No caso da fazenda Terra Alta como as áreas de 

uso agropecuário foram consolidadas antes da data tomada como a data de vigência do novo 

Código (22/07/2008), tendo a propriedade dimensão inferior a quatro módulos fiscais23, foi 

assim permitido que parte do passivo ambiental fosse anistiado, de modo que a faixa de APP 

passou a ser de 15 m para cada margem das drenagens. Por outro lado, a fazenda Esperança, 

apesar de também apresentar o uso da terra já consolidado antes da data de vigência, a sua 

dimensão correspondente a 24,9 módulos fiscais implicou que o cálculo da APP passasse a 

ser baseado no previsto originalmente para a largura do rio, ou seja, 30 m para cada margem 

do igarapé. 

No que se refere à proteção de áreas de nascentes nas propriedades de estudo, só 

analisadoneste trabalho o caso da fazenda Esperança, pois tais feições estão ausentes na 

                                                           
23O módulo fiscal na mesorregião do Nordeste Paraense corresponde a 55 hectares. 
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fazenda Terra Alta. Apesar do novo Código Florestal em geral proporum raio de 15 m em 

torno das nascentes, foi considerado neste caso um raio de 30 m em torno das mesmas, na 

medida em que os limites definidos anteriormente para os canais de drenagem sobrepõem as 

áreas de nascentes. 

Assim, com a definição da totalidade das áreas correspondentes as APPs, foram 

construídas máscaras (buffers) com as especificações elaboradas anteriormente e então 

realizadas interseções (álgebras de mapas) entre os produtos de uso e cobertura da terra e as 

máscaras geradas, permitindo dessa forma especializar e quantificar os remanescentes 

florestais presentes nas áreas designadas como APPs. 

Para a análise da ARL, em linhas gerais, o novo Código prevê a delimitação das 

mesmas considerando o cálculo de área livre, a partir da dedução da área total da propriedade 

pela área correspondente de tipologia florestal. Neste cálculo deve-se observar que não é 

levado em consideração as áreas definidas como APPs para compor a ARL.Assim, do valor 

então obtido é verificado se os remanescentes florestais disponíveis correspondem a 80% do 

total da propriedade, que equivale à área mínima de ARL necessária para a averbação, no 

contexto do bioma amazônico. 

Entretanto, segundo Gebrim (2013), um Decreto Presidencial de 25/04/2013 autoriza a 

redução da Reserva Legal para 50% da área de imóveis rurais, situados em áreas definidas 

pelo Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) nos municípios paraenses pertencentes as 

regiões da Zona Leste e da Calha Norte. Dessa forma, como as propriedades estudadasestão 

localizadasem municípios da região da Zona Leste paraense (Terra Alta e Igarapé-Açu), a 

área prevista de Reserva Legal passou a ser de 50% do total da propriedade. 

Por fim, vale ressaltar que foram consideradas como áreas para averbação das APPs e 

ARL apenas aquelas associadas à presença de vegetação com tipologia arbórea, 

correspondentes à floresta nativa e áreas de sucessão secundária em estado avançado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em linhas gerais, a paisagem das propriedades estudadas reflete comumente as 

estratégias de apropriação das terras por pequenos e médios produtores da região nordeste do 

Estado do Pará. Apesar de apresentarem discrepâncias em suas dimensões, no caso da fazenda 

Terra Alta, existe uma maior fragmentação da paisagem pela diversidade de arranjos 

produtivos adotados, enquanto que na fazenda Esperança, pela adoção unicamente da base 

pecuária, há uma simplificação de sua estrutura e configuração. Na Tabela 1 é apresentada a 
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quantificação de áreas das classes de uso e cobertura da terra definidas para as áreas de 

estudo. 

As áreas de estudo apresentaram remanescentes florestais relativamente modestos, 

sendo mais significativos para a fazenda Terra Alta (26,61% do total), quando comparados 

aos existentes na fazenda Esperança (14,05% do total). Para Watrinet al. (2009), tais 

remanescentes encontram-se bastantes vulneráveis, face sua fragmentação e inserção em uma 

paisagem bastante antropizada, onde os processos de ocupação e as atividades produtivas se 

firmaram ao longo do tempo de forma desordenada. Por sua vez, as áreas ocupadas com 

sucessão secundária são sempre inferiores a 11% do total, sendo observados os valores de 

10,49% e 1,45%, respectivamente, para as fazendas Terra Alta e Esperança. 

 

Tabela 1 – Quantificação de áreas para as classes de uso e cobertura da terra observada para as 

Fazendas Terra Alta e Esperança, Nordeste Paraense. 

 

Unidade de Mapeamento 
Fazenda Terra Alta Fazenda Esperança 

ha % ha % 

Floresta Antropizada 30,93 26,61 192,69 14,05 

Capoeira Alta  6,70  5,77 14,28  1,04 

Capoeira Baixa  5,62  4,84  5,58  0,41 

Pasto Limpo 36,42 31,33 1.138,91   83,06 

Pasto Sujo 11,18  9,62 13,20  0,96 

Agricultura Anual  2,60  2,23 - - 

Sistema Agrosilvipastoril 17,27 14,85 - - 

Solo Exposto  5,52  4,75  6,61  0,48 

Total 116,25  100,00  1.371,27   100,00 

Fonte: Autores (2015) 

 

Em termos de representatividade, os arranjos produtivos nas áreas de estudo 

apresentam comportamentos diferenciados, sendo mais expressivos para a fazenda Esperança 

(84,50% do total), do que para a fazenda Terra Alta (62,79% do total). As áreas de pastagens 

cultivadas em seus diferentes estados são as unidades de paisagem dominantes, 

correspondendo a 40,95% e a 84,02% dos totais, respectivamente, para as fazendas Terra Alta 

e Esperança. Foi também observado que, em ambas as áreas de estudo, os percentuais 

correspondentes a Pasto Limpo são sempre superiores aos observados para Pasto Sujo, dando 

indícios da relativa estabilidade dos sistemas agropecuários empregados nestas propriedades. 

As áreas agrícolas, observadas apenas para a fazenda Terra Alta, são modestas, 

inferiores a 2,5% da área total da propriedade, com predomínio de culturas anuais em 

consórcio (arroz, milho, mandioca e feijão-caupi), que também são usadas em arranjo de 

sistema agrosilvipastoril (14,85%). Esta pouca expressão das áreas agrícolas para as áreas de 
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estudo está em consonância como os dados do Projeto TerraClass (2014), que afirma que 

dentre classes de uso da terra na Amazônia a feição de maior representatividade espacial 

corresponde às pastagens em seus diferentes estados. Por fim, a classe restante ligada ao 

sistema produtivo, Solo Exposto, é de pequena representatividade em ambas as áreas 

estudadas, sendo, porém mais significativa em âmbito da fazenda Terra Alta (4,75% do total). 

No que tange as áreas com restrições legais ao uso do solo, uma vez que as Áreas de 

Preservação Permanente são áreas fixas, ou seja, as áreas que margeiam os rios, estas têm sua 

delimitação clara e objetiva estipulada no Novo Código Florestal (SANTOS e WATRIN, 

2011). Em contrapartida, o mesmo não ocorre com as Áreas de Reserva Legal, uma vez que 

compete ao proprietário delimitá-la levando em consideração os parâmetros estipulados pela 

lei, ou seja, nos casos analisados resguardar 50% da área total da propriedade para este fim. 

Na Tabela 2 é apresentada uma análise síntese da situação das áreas com restrições legais ao 

uso do solo observadas para as áreas de estudo. 

 
Tabela 2 - Áreas com restrições legais ao uso do solo nas fazendas Terra Alta (Área 1) e 

Esperança (Área 2), Nordeste Paraense. 

 

Áreas com restrições legais 

ao uso do solo 

Área 1 Área 2 

ha % ha % 

APP 

Área Preservada  2,90 99,34 65,28 82,24 

Área a Recuperar  0,02  0,66 14,10 17,76 

TOTAL 2,92 100,00 79,38 100,00 

ARL 

Área Preservada  34,74 61,31 145,03 22,38 

Área a Recuperar  21,93 38,69 503,03 77,62 

TOTAL 56,67 100,00 648,06 100,00 

Fonte: Autores (2015) 

 

A partir da análise da Tabela 2 e da Figura 2 no que diz respeito às Áreas de 

Preservação Permanente, percebe-se que, apesar de não atingirem o valor necessário em 

ambas as áreas de estudo, em sua maior parte, se encontram preservadas, restando uma 

parcela mais modesta a recuperar. Verificou-se que da área correspondente afazenda Terra 

Alta, as APPs somam 2,92 ha, ou seja, cerca de 2,51% do total da área da propriedade; deste 

total, 2,90 ha, ou seja, quase a totalidade das APPs (99,34%) apresentavam-se preservadas, 

como preconizado pela Lei. Por sua vez, no caso da fazenda Esperança, os 79,38 ha de APPs 

necessárias equivalem a 5,79% do total da propriedade, dos quais cerca de 82% das mesmas 
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(aproximadamente 65 ha) encontram-se preservadas. Guardadas evidentemente as devidas 

proporções entre as áreas de estudo, é bem visível que os arranjos produtivos implementados 

na fazenda Esperança impactaram em maior grau as APPs desta propriedade. Considerando 

ainda que a mesma congrega as nascentes de três microbacias distintas, advém daí a 

necessidade premente de recuperar tais áreas de grande fragilidade ambiental. 

 

Figura 2. Áreas com restrições legais ao uso do solo nas fazendas Terra Alta e Esperança, 

Nordeste Paraense. 
 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

No que concerne às áreas disponíveis a serem averbadas como Áreas de Reserva Legal 

(Tabela 2 e Figura 2), pode ser observado que os valores definidos para a as áreas de estudo 

estão abaixo do previsto pelo Código Florestal. Assim, considerando o percentual de 50% do 

total da área das propriedades para compor a ARL, no caso da fazenda Terra Alta definiu-se 

que o valor mínimo necessário deveria atingir 56,67 ha, muito embora apenas 34,74 ha 

(equivalentes a 61,31% das áreas preservadas que podem ser convertidas em ARL) sejam de 

vegetação de tipologia arbórea. Situação bem mais crítica foi observada para a fazenda 

Esperança, onde foi constatado que do total necessário para ser averbado como ARL (648,06 

ha), quase 78% do mesmo (503,03ha) necessita ser recuperado para atender o previsto em Lei. 
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Vale salientar que tal situação de disponibilidade de áreas florestais para averbação 

como Reserva Legal seria bem pior se ambas as propriedades estudadas não estivessem 

localizadas em região do Estado do Pará beneficiada pela Lei que reduz a Reserva Legal para 

50% da área total do imóvel rural.Como em ambas as propriedades as áreas de tipologia 

florestal disponíveis estão abaixo do total prescrito legalmente, será necessário reservar 

algumas áreas para o desenvolvimento de programas de recomposição florestal ou mesmo 

alugar as áreas necessárias em outros locais visando compensar este passivo ambiental. Os 

proprietários deverão analisar a situação específica para cada propriedade e avaliar os custos 

associados às medidas a serem tomadas, tarefa está mais complexa para a fazenda Esperança, 

onde há maior pressão sobre os recursos naturais disponíveis pela sua localização espacial, 

limítrofe a cidade de Igarapé-Açu. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A feição dominante na paisagem das áreas estudadas corresponde as pastagens 

cultivadas, sendo as formações florestais relativamente modestas e bastantes fragmentadas. 

Na fazenda Terra Alta foi observada uma maior fragmentação da paisagem pela diversidade 

de arranjos produtivos adotados, enquanto na fazenda Esperança, pelo desenvolvimento 

apenas da base pecuária, houve uma simplificação de sua estrutura e configuração. 

Constatou-se nas propriedades estudadas que as áreas com restrições legais ao uso do 

solo encontram-se em desacordo ao preconizado pelo Código Florestal. Para a integridade das 

APPs, verificou-se que maioria se encontra preservada, apesar dos arranjos produtivos 

implementados na fazenda Esperança terem impactado em maior grau as APPs desta 

propriedade.  

Muito embora as áreas de tipologia florestal disponíveis nas duas propriedades estejam 

abaixo do total prescrito legalmente para averbação como ARL, a situação mais crítica foi 

observada na fazenda Esperança. Portanto, esse cenário dificulta a averbação das APPs e das 

ARL nas áreas de estudo, principalmente na fazenda Esperança. Os proprietários deverão 

analisar a situação específica para cada propriedade e avaliar os custos associados a tais 

medidas, de modo a dar maior sustentabilidade econômica, social e ambiental a estas 

propriedades rurais. 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

605 

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

ISSN 2316-7637 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Casa Civil.Lei nº 12.651, de maio de 2012: Institui o novo Código Florestal. 

Disponível em: http://www.planalto .gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12651.htm. 

Acesso em: 10 jun. 2015. 

 

ESRI.ArcGIS: a complete integrated system. Disponível em: 

<http://www.esri.com/software/arcgis/>. Acesso em: 12 jul. 2014. 

 

GEBRIM, S.Novas regras para Reserva Legal. Ministério do Meio Ambiente, 25 abr. 2013. 

Disponível em: http://www.mma.gov.br/informma/item/9281-novas-regras-para-reserva-

legal. Acesso em: 16 set. 2015.  

 

PROJETO TerraClass - 2012: mapeamento do uso e cobertura da terra na Amazônia Legal 

Brasileira. Brasília, DF: Embrapa; São José dos Campos: Inpe, 2014. [37 p.]. Disponível em: 

<http://www.inpe.br/noticias/arquivos/pdf/TerraClass_2012.pdf>. Acesso em: 14 set. 2015. 

 

SANTOS, D.B.O.; WATRIN, O.S.Base de dados geográficos na avaliação de áreas com 

restrição legal de uso do solo na fazenda experimental da Embrapa Amazônia Oriental, em 

Belém, PA.  In: Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto (SBSR), 15., 30 abr.-05 maio. 

2011, Curitiba.  Anais. São José dos Campos, SP: INPE, p. 3963-3970. 2011. CD-ROM. 

ISBN 978-85-17-00031-7. 

 

VANZELA, L.S.; HERNANDEZ, F.B.T.; FRANCO, R.A.M.Influência do uso e ocupação do 

solo nos recursos hídricos do Córrego Três Barras, Marinópolis. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, v. 14, p. 55-64, 2009. 

 

WATRIN, O.S.; GERHARD, P.; MACIEL, M.N.M.Dinâmica do uso da terra e configuração 

da paisagem em antigas áreas de colonização de base econômica familiar, no nordeste do 

estado do Pará. Geografia. v. 34, n. 3, set/dez. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

606 

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

ISSN 2316-7637 

 

ANÁLISE ESPACIAL DA PRODUÇÃO DE SOJA NO ESTADO DO PARÁ POR 

MEIO DO USO DE TÉCNICAS DO GEOPROCESSAMENTO 

 

Tassio Koiti Igawa¹, Luiz Henrique Almeida Gusmão2 

 

¹Acadêmico em Agronomia (UFRA). Bolsista CNPq na Embrapa Amazônia Oriental 

Email: tassio.igawa@gmail.com 
2Geógrafo (UFPA). Bolsista CNPq na Embrapa Amazônia Oriental 

Email: henrique.ufpa@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho buscou realizar uma análise da expansão da soja no estado do Pará, nos 

anos de 2003, 2008 e 2013, pois foi o momento de crescimento mais expressivo desse produto 

(574% no ano de 2003), além disso, pelo fato de que a implantação dessa cultura no estado é 

recente, ocorreu há 18 anos, portanto, foi um dos últimos estados do Brasil no qual a soja foi 

introduzida até o presente momento, com isso houve o intuito de observar qual foi o 

comportamento da produção de soja no estado em termos de localização e produção, dessa 

forma, por meio de ferramentas do geoprocessamento e de dados adquiridos no Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, realizou-se as análises estatísticas para a 

formulação de tabelas e gráficos por intermédio do softwareExcel e a elaboração de mapas 

através do programa ArcGIS 10, os quais demonstraram o constante crescimento da produção 

de soja no estado e a oscilação entre os municípios que mais produziram, pois a taxa de 

crescimento de alguns desses municípios foi maior em relação a outros que obtinham menor 

produção. Além disso, esse avanço se deu em regiões estratégicas, como locais próximos as 

rotas de escoamento de produção o qual poderá ser observado ao longo desse trabalho.  

 

Palavras-chave: Soja. Dinâmica. Geoprocessamento. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento 
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1. INTRODUÇÃO 

A soja é uma das mais importantes culturas agrícolas da economia mundial e no Brasil 

representa um dos principais produtos de exportação. Em 2014, completou 132 anos da 

inserção no Brasil (FREITAS, 2011), a qual somente na década de 60 foi considerada uma 

cultura importante economicamente para o país com um crescimento de 854 mil toneladas 

(passou de 206 mil para 1,06 milhão de toneladas) (CAMPOS,2010).  

A partir de 1970, a produção de soja que até então se concentrava nos três estados do 

Sul do Brasil sofreu um processo de expansão para a região central do país na qual ocupou 

somente 2% da produção nacional (EMBRAPA, 2004) e estava localizada principalmente, na 

região sul do Mato Grosso do Sul, que possui características climáticas semelhantes com as 

do norte do Paraná. Porém, nas décadas seguintes essa produção na região central do Brasil 

aumentou de forma significativa, chegou a 47% da produção nacional em 2013 (IBGE, 2013).  

Essa expansão da fronteira agrícola se desenvolveu para as regiões Norte e Nordeste 

do país, isso se deu pela criação de programas de melhoramento de soja que possibilitou a 

implantação dessa cultura em locais de baixa latitude, pois promoveu um período juvenil 

longo a partir do retardamento do florescimento mesmo em condições de fotoperíodo indutor 

(KIIHL & GARCIA, 1989). 

O surgimento da soja na região amazônica aconteceu nas regiões próximas às rodovias 

e hidrovias, pois o escoamento é facilitado e com isso tem-se uma economia com transporte 

da produção, por essas vantagens e outras como o apoio do governo estadual por meio da 

viabilização de infraestrutura e incentivos fiscais foram imprescindíveis na implantação da 

soja no estado do Pará, que se instalou em todas as regiões do estado, com destaque para os 

municípios de Santarém, Santana do Araguaia e Paragominas (TEIXEIRA, 2012). Este 

trabalho objetivou realizar um estudo sobre a dinâmica da evolução da soja no estado do Pará 

por meio de recursos do geoprocessamento. 

 

2. METODOLOGIA 

3. ÁREA DE ESTUDO  

 

O estado do Pará está localizado na Região Norte do Brasil (Figura 01), possui 

8.073.924 habitantes e uma área de 1.247.954,32 km² (segundo maior estado do país) que 

engloba 144 municípios e possui seis mesorregiões: Baixo Amazonas, Marajó, Metropolitana 

de Belém, Nordeste Paraense, Sudeste Paraense e Sudoeste Paraense (IBGE, 2013). As 
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principais atividades econômicas no estado são: agricultura, pecuária, extrativismo e indústria. 

Tendo em vista a recente chegada da soja se buscou realizar o estudo da dinâmica dessa 

cultura no estado paraense. 

 

Figura 01 – Mapa de localização do Estado do Pará. 

 
Fonte: Autores (2015) 

 

 

4. COLETA DE DADOS  

 

Os dados foram obtidos no site do IBGE através de uma pesquisa ao banco de dados 

SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática) o qual se obteve tabelas referente à 

quantidade produzida de soja dos anos de 1997 a 2013, porém com enfoque para os anos de 

2003, 2008 e 2013, para posterior análise dos dados. 

 

5. ANÁLISE DE DADOS 

 

As tabelas, gráficos e mapas das figuras geométricas proporcionais centralizadas nas 

áreas de manifestação (MARTINELLI, 2011) foram os recursos utilizados para realizar a 

análise dos dados obtidos com intuito de observar a dinâmica da produção de soja no estado 

do Pará. As tabelas e gráficos foram criados a partir da utilização do software Excel e os 

mapas foram elaborados no programa ArcGis 10, por meio da inserção dos dados na tabela de 
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atributos do arquivo vetorial (shapefile) e posterior aplicação da simbologia cartográfica mais 

apropriada, o qual possui como método dos intervalos as “quebras naturais”. 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A expansão da fronteira agrícola da soja além de ter ocorrido pelo desenvolvimento 

tecnológico com os programas de melhoramento, que possibilitou o cultivo de soja em regiões 

próximas à linha do Equador, a priori se deu pela crescente demanda externa o qual ocorreu 

devido ao aumento da produção de carnes pelo mundo que passaram a utilizar o farelo de soja 

como ração animal desde o final da década de 40 e pela demanda interna a qual também 

contribuiu para essa maior necessidade no aumento da produção de soja, pois esse produto foi 

utilizado em grande parte como matéria-prima para produzir derivados como o óleo de soja e 

na ração animal (CAMPOS, 2010).  

O ano de 1997 foi o marco inicial da produção de soja no estado do Pará, esse avanço 

se deu em regiões próximas as rotas de escoamento de produção: rodovias e hidrovias, como 

pode ser comprovado na Figura 02.  

 

Figura 02 – Mapa de correlação do avanço da soja no estado do Pará com rotas de 

escoamento em 1997. 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

Ao longo desses últimos anos, houve um crescimento produtivo expressivo no estado, 

com destaque para o ano de 2003 que obteve uma taxa de crescimento de 574% (Gráfico 01) 
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em relação ao ano anterior, com 43.251 toneladas produzidas. O estado do Pará foi o terceiro 

maior produtor da região norte segundo dados do IBGE do ano de 2013 com 19% da 

produção regional e também neste mesmo ano, foi a 15° maior produção do Brasil. 

 

Gráfico 01 – Série histórica da taxa de crescimento da produção de soja no estado do Pará. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Segundo o IBGE (2003), Santarém era líder na produção de soja com 12.420 t que 

representava 29% da produção estadual, seguido por Paragominas (20%) e Ulianópolis com 

(16%), ou seja, apenas os três primeiros municípios produtores representavam 65% da 

produção do Pará, como podemos visualizar no gráfico 2. 

Vale ressaltar que o município de Santarém foi um dos principais destinos dos 

investidores devido à infraestrutura presente com a BR-163 e o porto da Cargill que 

possibilitam o escoamento da produção para o exterior com uma redução no custo do 

transporte de R$135,00 por tonelada em comparação com gastos nos municípios de Sorriso e 

Sinop (OLIVEIRA et al., 2013).  
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Gráfico 02 – Principais municípios produtores de soja do estado do Pará em 2003. 

 

Fonte: Autores (2015). 

 

Em 2008, Santarém continuou como o maior produtor do estado, porém com leve 

redução para 23% na composição estadual. Já Belterra, expandiu consideravelmente a cadeia 

produtiva da soja, ao torna-se o segundo maior produtor do estado com 20% da produção do 

Pará, o que resultou na superação dos municípios de Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu, 

como pode ser observado no Gráfico 03.  

Gráfico 03 – Principais municípios produtores de soja do estado do Pará em 2008. 

 

Fonte: Autores (2015) 
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Já em 2013, os municípios que obtiveram melhores resultados foram: Paragominas 

(24%), Santana do Araguaia (21%) e Ulianópolis (16%) que juntos concentram 61% de toda a 

produção de soja do Pará. Portanto, se torna visível a redução significativa da produção de 

Santarém e Belterra nos últimos anos. 

 

Gráfico 04 – Principais municípios produtores de soja do estado do Pará em 2013. 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

Entre 2003 e 2013, a produção de soja no Pará cresceu cerca de 6.720%, no qual os 

municípios de Santana do Araguaia (7.062%), Paragominas (1.410%) e Ulianópolis (1.129%) 

tiveram a maior variação positiva, o qual está evidente no gráfico 05, em contraposição ao 

relativo crescimento de Santarém (307%) o qual teve uma redução no intervalo dos anos de 

2008 a 2013. 

 A produção de soja no município de Santarém pode ter reduzido devido ao elevado 

custo de produção causado pelo alto preço do transporte dos insumos para a região, que é 

ainda mais elevado devido a precariedade da BR-163 haja vista que 975 km da rodovia não 

está pavimentada (VANZELLA et al.,2013), por esse motivo, existe a dificuldade em adquirir 

novos maquinários pelos produtores, consequentemente, grande parte apresentam maquinário 

sucateado de até 10 anos(OLIVEIRA et al., 2013). Contudo, tem-se uma dificuldade dos 

produtores em se determinar os custos totais de produção o qual proporcionou uma baixa ou 

nenhuma rentabilidade da produção na região (OLIVEIRA et al., 2013).Devido a essa série de 

fatores supracitados,se torna evidente o desestímulo dos produtores no aumento de 

investimentos e com isso provocou a queda na produção do município (Gráfico 05). 
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Gráfico 05 – Evolução temporal dos principais municípios produtores de soja no estado do 

Pará. 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

O avanço da produção de soja ocorreu em quatro principais regiões do Pará (Nordeste 

Paraense, Sudeste Paraense, Sudoeste Paraense e Baixo Amazonas) e por intermédio dos 

principais municípios produtores do estado foi criado os polos de Paragominas, Santana do 

Araguaia e Santarém o qual podem ser identificados na Figura 03. 

Em 2003, os polos produtores de soja de Santarém, Paragominas e Santana do 

Araguaia obtiveram uma quantidade produzida com respectivamente, 17.426 t, 19.915 t e 

5.205 t. Já em 2008, a região de Santarém foi superior à de Paragominas à de Santana do 

Araguaia, pois apresentou 88.320 t e os demais com respectivos, 71.720 t e 36.651 t. Por fim, 

em 2013 a região produtora de Paragominas foi a que mais produziu com 262.538 toneladas 

quase o dobro produzido pelo polo de Santana do Araguaia o qual foi o segundo maior 

produtor (142.610 t) e em seguida, o polo de Santarém com 81.791 t. 

 Portanto, o cultivo de soja se manteve nesses três polos de produção com uma 

significativa expansãona quantidade produzida e de municípios produtores, o qual iniciou 

com apenas quatro municípios em 1997 e chegou ao ano de 2013 com o valor de 22 

municípios produtores (Figura 03). 
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Figura 03 – Mapa da dinâmica produtiva da soja nos anos de 2003, 2008 e 2013. 

 
Fonte: Autores (2015). 

 

 

7. CONCLUSÕES 

 Os resultados da pesquisa apontaram que a produção de soja cresceu de forma 

significativa também é notada à presença de três principais polos de produção que situam as 

margens das principais rotas de escoamento o qual teve como destaque os municípios de 

Santana do Araguaia, Paragominas e Santarém que cresceram de forma expressiva e que são 

os principais municípios dessas regiões de produção. Além disso, se tornou evidente o 

crescimento do número de municípios produtores nos anos analisados. 
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RESUMO  

 

 

As Áreas Protegidas são espaços públicos existentes desde o período da antiguidade, nessa 

época tinham como função servir de reserva de caça para a prática de esporte da realeza. Com 

o início da industrialização e a utilização de recursos naturais de maneira desordenada, 

começaram a pensar em alternativas para a preservação desses espaços. O Brasil aparece no 

cenário ambiental com a criação do Parque Nacional do Itatiaia em 1937, após isso surge com 

várias legislações como o Código Florestal, o Estatuto do Índio, e a Política Nacional de Meio 

Ambiente, para o fortalecimento das Áreas Protegidas no país. O presente artigo teve como 

objetivo fazer uma revisão bibliográfica sobre o Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do 

Amapá e Norte do Pará, e verificar se as atividades de gestão integrada são efetivas no 

controle de ações antrópicas na região do entorno. A metodologia consiste basicamente em 

levantamento bibliográfico, análise dos dados coletados e sistematização para a confecção do 

artigo. O Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará ocupa uma área 

de mais de 12 milhões de hectares, dividido em 11 municípios amapaenses e 5 paraenses, foi 

reconhecido em 2013 pelo Ministério do Meio Ambiente, a singularidade desse mosaico é de 

que é o primeiro a incluir Terras Indígenas em sua composição, tem como objetivo promover 

uma gestão integrada efetiva entre as Unidades de Conservação e Terras Indígenas da região, 

usando práticas como monitoramento ambiental, visitação pública e atividades relacionadas à 

conservação ambiental.  Essas práticas são elaboradas pelo conselho consultivo do mosaico, 

que é formado pelos representantes das comunidades atingidas e órgãos governamentais 

envolvidos.  
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INTRODUÇÃO  

As Áreas Protegidas são espaços públicos datados desde períodos da antiguidade, 

naquele tempo tinham como objetivo servir de reserva para a prática de esporte para a realeza. 

Com o passar dos séculos, o meio ambiente foi alvo de uma série de degradações oriundas do 

desenvolvimento social que o mundo estava passando, com isso houve a necessidade de se 

pensar em práticas para a conservação e preservação desses espaços. 

 No Brasil com a criação do Parque Nacional do Itatiaia no Rio de Janeiro, foram 

elaboradas várias legislações para o fortalecimento da temática ambiental, entre elas o Código 

Florestal, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria Especial do Meio Ambiente, 

Política Nacional de Meio Ambiente, e outros.  

O presente artigo teve como objetivo geral fazer uma revisão bibliográfica sobre o 

Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará, e verificar se as atividades 

de gestão integrada são efetivas no controle de ações antrópicas na região do entorno. A 

metodologia usada para que os objetivos fossem alcançados, consiste basicamente em 

levantamento bibliográfico, análise dos dados coletados e por fim sistematização para a 

confecção do artigo. 

O Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará ocupa uma área 

de mais de 12 milhões de hectares, dividido em 11 municípios amapaenses e 5 paraenses, foi 

reconhecido em 2013 pelo Ministério do Meio Ambiente, tem como objetivo promover uma 

gestão integrada efetiva entre as Unidades de Conservação e Terras Indígenas da região. 

 Com o reconhecimento do mosaico, foi formado com as lideranças das comunidades e 

governamental o conselho consultivo, que é responsável pela elaboração de atividades que 

estimulem a conservação e preservação ambiental da região. 

 

 

HISTÓRICO E CRONOLOGIA DAS ÁREAS PROTEGIDAS 

 

As Áreas Protegidas sempre existiram no mundo, desde períodos da antiguidade, 

naquele tempo elas tinham como principal função servir de reserva de caça para prática de 

esportes da realeza. A partir do século XIX o planeta vem sofrendo com as degradações 

ambientais provenientes da industrialização e do desenvolvimento desordenado, e daí se 

começou a pensar em espaços de conservação e preservação dos recursos naturais. 
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Em 1872 é criado nos Estados Unidos o Parque Nacional de Yellowstone, a primeira 

Área Protegida do mundo, posteriormente no Canadá em 1885, Nova Zelândia em 1894, 

África do Sul e Austrália em 1898, Argentina em 1903, Chile em 1926 e Equador em 1934. 

No Brasil surge em 1937 o Parque Nacional do Itatiaia entre os estados do Rio de Janeiro e 

Minas Gerais, a partir do empenho do engenheiro André Rebouças, após surgem o Parque 

Nacional do Iguaçu no Paraná e o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ambos em 1939. 

No Brasil a política relacionada às áreas protegidas ganhou formato de acordo com 

eventos e tratados promovidos por ativistas ambientais. Para entendermos o cenário ambiental 

atual é preciso retroceder e relembrar a cronologia das leis aprovadas: 

 Em 1965 é alterado o Código Florestal de 1934, a Lei 4.771 cria as Áreas de 

Preservação Permanente (APP), as Reserva Legais (RL) e as categorias de Unidades de 

Conservação (UC) (Parque Nacional Reserva Biológica e Floresta Nacional);  

 O Instituto Brasileiro Desenvolvimento Florestal (IBDF) é criado em 1967 para 

gerir os recursos naturais existentes no país, no mesmo ano também se cria a Fundação 

Nacional do Índio (FUNAI), para assegurar e proteger a educação, as terras e outros direitos 

para os indígenas; 

 Sob a Lei 6.000 de 1973 surge o Estatuto do Índio para assegurar perante a lei 

os direitos indígenas;  

 Em 1973 é criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA) vinculada 

ao Ministério do Interior que administra as Estações Ecológicas em todo território; 

 A Política Nacional de Meio Ambiental (PNMA) é instituída em 1981, é a 

partir dela que surge o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA); 

 Em 1988 é promulgada a Constituição Federal, onde assegura que “todos 

tenham direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (art. 225) e os direitos 

indígenas (art. 231); 

 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) é originado em 1989 da fusão do IBDF e da SEMA; 

 A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) é assinada durante a 

Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento, a ECO – 92 esse documento é 

importante, pois define as orientações e os parâmetros de conservação da biodiversidade; 

 Em 2000 é instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC), essa lei nº 9.985 é responsável em estabelecer, administrar entre outras atividades 
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previstas as UC do Brasil, ela divide as UC em dois grupos: as de proteção integral e as de 

uso sustentável; 

 O Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) é uma legislação de 

2006 que trata da política de Áreas Protegidas (AP), abordando também as Terras Indígenas 

(TI) e as Terras de Comunidades de Remanescente de Quilombolas (TRCQ); 

 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) é 

criado em 2007 com a finalidade de executar atividades nas UC prevista no SNUC. 

Essas legislações como o SNUC e o PNAP e a criações dessas instituições como a 

FUNAI e ICMBio são de grande importância e mostra um avanço significativo para a 

conservação e preservação das áreas protegidas brasileiras. 

Segundo Brito (2010), as tipologias mais comuns de áreas protegidas no Brasil são: 

Unidades de Conservação, Reserva Legal, Áreas de Preservação Permanente, Terras 

Indígenas, Território Remanescentes de Comunidades de Quilombos, Reservas da Biosfera, 

Sítios Ramsar, Sítios do Patrimônio Natural, etc. 

As Áreas Protegidas são espaços que têm como objetivo proteger e manter a 

biodiversidade, recursos naturais e culturais existentes no planeta através de leis específicas, 

onde esses espaços podem ser além de geridos em vários níveis da esfera pública como a 

sociedade civil, eles também podem ser administrados pelos mesmos. Uma Área Protegida é 

criada para amenizar conflitos socioambientais de uma determinada região, para se definir 

uma categoria de uma Área Protegida é necessário além de estudos técnico-científicos e 

condição política, é levar em consideração os anseios da sociedade. 

 

ASPECTOS DO MOSAICO DE ÁREAS PROTEGIDAS DO OESTE DO AMAPÁ E 

NORTE DO PARÁ 

O Estado do Amapá possui uma área de 14.281.459 hectares, desses aproximadamente 

9.992.604,09 hectares são ocupadas por Áreas Protegidas. São 27 áreas protegidas divididas 

em 19 Unidades de Conservação com a soma de 8.798.040,31 ha. (61,6 %), 5 Terras 

Indígenas com 1.183.498,31 ha. (8,29 %) e 3 Terras de Comunidade de Remanescente de 

Quilombolas com 11.065,47 ha. (0,08 %) juntas essas áreas ocupam 69,97 % do território 

amapaense.  

O Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará ou também 

conhecido como Mosaico de Áreas Protegidas da Amazônia Oriental engloba uma área de 

12.397.347,46 hectares, atingindo 11 municípios amapaenses e 5 paraenses, onde é composto 
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por UC e o primeiro a ser reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente (portaria nº 4/2013) 

por abranger Terras Indígenas.  

É composto pelas UC: Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Floresta 

Estadual do Amapá, Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, Reserva 

Extrativista Beija-Flor Brilho de Fogo, Floresta Nacional do Amapá e Parque Municipal do 

Cancão. E as TI: Parque do Tumucumaque, Rio Paru d’Este e o Waiãpi (ver Figura 1). 

 

Figura 1 – Mapa das UCs e TIs que compõem o mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do 

Amapá e Norte do Pará 

 

Fonte: IEPÉ (2013). 

 

As iniciativas para a elaboração do projeto do mosaico ocorreram entre 2006 e 2010, 

pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPÉ), com o financiamento do Fundo 

Nacional de Meio Ambiente (FNMA), junto com as organizações sociais das comunidades, 

porém o reconhecimento por parte do MMA só aconteceu em 2013.  

Tem por objetivo principal promover uma gestão integrada e participativa deste 

conjunto de Áreas Protegidas, pois a partir disso o processo de gestão ambiental, poderá ser 

mais efetivado. Atentando que o mosaico é uma ferramenta de gestão territorial prevista no 

SNUC: 

Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou 

não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou 

privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de forma 

integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, 
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de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 

sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. Parágrafo 

único. O regulamento desta Lei disporá sobre a forma de gestão integrada do 

conjunto das unidades. (SNUC, art. 26) 

 

A configuração do Mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará 

na região do Planalto das Guianas é conhecida por ser uma das regiões mais conservadas do 

planeta. A cobertura vegetal que abrange 90% do mosaico é de floresta ombrófila densa, e 

também abriga espécies de fauna em extinção como a onça pintada. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com a criação do Mosaico de áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará foi 

formado o Conselho Consultivo para que se possam elaborar as atividades para a conservação 

da região, como o monitoramento, promover a visitação, avaliar os Planos de Manejo, entre 

outros. 

Esse método de gestão integrada auxilia as práticas referentes aos conflitos 

socioambientais que a região sofre. Também há desafios para serem encarados como escassez 

dos recursos financeiros, entraves relacionados às políticas públicas, como a aprovação de 

exploração mineral em Áreas Protegidas. 

 

CONCLUSÕES  

  

As Áreas Protegidas existem no mundo há bastante tempo, e a partir do Parque 

Nacional de Yellowstone se disseminou esses espaços voltados à conservação do meio 

ambiente. A partir de 1934 com o Código Florestal o Brasil aprova uma série de leis e cria 

órgãos voltados à proteção e conservação das Áreas Protegidas. 

O Amapá sendo o Estado com o maior percentual (69,97%) de AP do país, não foge as 

práticas ambientais e em 2013 tem aprovado pelo Ministério do Meio Ambiente o 

reconhecimento do primeiro mosaico de Áreas Protegidas do país onde abriga também Terra 

Indígena. 

O mosaico é uma ferramenta de gestão territorial prevista no SNUC, que no caso do 

mosaico de Áreas Protegidas do Oeste do Amapá e Norte do Pará tem como objetivo principal 

promover a gestão ambiental efetivada para que se possam combater os conflitos 

socioambientais existentes na região de maneira efetivada. 
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RESUMO 

 

O objetivo do presente estudo foi aelaboração de pão de queijo, com substituição parcial do 

polvilho azedo porféculado fruto umari, com adição do queijo tipo creme do Marajó, 

avaliando o seu efeito sobre as características físico-químicas e sensoriais do produto final. 

Foi elaborada uma formulação de pão de queijo com as matérias-primas queijo tipo creme do 

Marajó, fécula de umari, polvilho azedo, sal, leite, margarina e ovos. A caracterização físico-

química de pH, acidez titulável, umidade e cinzas, foram determinadas no pão de queijo 

assado e a análise sensorialfoi conduzida com trinta provadores não treinados de ambos os 

sexos, para os atributos aroma, sabor, aparência, textura e impressão global, por escala 

hedônica de nove pontos, avaliando-se também a intenção de compra dos provadores em 

relação à formulação com escala de 5 pontos. Os resultados obtidos da análise físico-química 

mostraram que o produto apresentou média de pH na faixa de 5,0, acidez titulável de 0,18%, 

umidade de 60,3% e cinzas de 8,9 %. Em relação à análise sensorial a amostra obteve médias 

superiores a 70% nos requisitos sensoriais aroma e aparência, os quais são importantes na 

identidade e qualidade do produto, quanto em relação à intenção de compra, 80% dos 

provadores destinaram o índice hedônico (5) que se refere na escala como “Com certeza 

compraria”. Conclui-se que, houve boa aceitação quanto à utilização de fécula de umari em 

substituição parcial ao polvilho azedo na formulaçãodeste produto com queijo do Marajó, 

apresentando características sensoriais desejáveis, podendo agregar valor econômico às 

matérias-primas da região.  

 

Palavras-chave: Queijo do Marajó. Fécula de umari. Pão de queijo. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

624 

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

ISSN 2316-7637 

 

1.INTRODUÇÃO  

 

O fruto umari(Paraqueibasericea) é tipicamente brasileiro de formato ovalado que, 

quando maduro, apresenta coloração mesclada de verde a amarela ou enegrecida. Sua polpa 

apresenta cor amarelada, é bastante consumida no estado do Pará in natura ou com farinha de 

mandioca e o amido (fécula) é extraído do epicarpo do fruto (INFA, 1998). 

Na região Norte, a industrialização do leite de búfala tem representatividade 

econômica e social. No Estado do Pará, o interesse na utilização desse leite, na produção de 

queijos, vem aumentando consideravelmente.A búfala leiteira produz leite de características 

peculiares, apresentando alto valor nutricional, com teores de sólidos que superam 

consideravelmente os do leite da fêmea bovina. Para indústria de lácteos, seu aproveitamento 

é superior, chegando comparativamente a sobrepujar o rendimento do leite bovino em mais de 

40% (BITTENCOURT, 2013;ANDRADE et al., 2011).  

Entende-se por queijo do Marajó o produto elaborado artesanalmente na área 

geográfica do arquipélago do Marajó, conforme a tradição histórica e cultural da região onde 

for produzido, obtido pela fusão da massa coalhada, dessorada de leite de búfala e/ou leite de 

búfala misturado com leite bovino na proporção máxima de 40%, lavada com água ou leite de 

búfala ou bovino, obtido por coagulação espontânea e adicionado de creme de leite ou 

manteiga. A classificação é de acordo com o processo de fabricação adotado, em queijo tipo 

manteiga – no processo de cozimento da massa, denominado de “fritura” da massa, adiciona-

se a manteiga propriamente dita (PARÁ, 2013). 

O pão de queijo é um produto tradicionalmente brasileiro, resultante do assamento de 

uma massa obtida basicamente da mistura de polvilho (amido de mandioca) com água ou 

leite, queijo, ovos, sal e gordura, podendo variar o tipo de polvilho (doce, azedo ou a mistura 

destes). Além de ser uma fonte reconhecida de carboidratos, o pão de queijo também é um 

produto de panificação isento de glúten, o que o coloca como alimento alternativo para 

pacientes celíacos, alérgicos às proteínas do trigo(ZAVAREZE, 2009; PEREIRA, 2004). 

Dessa forma o objetivo do presente estudo foi à elaboração de pão de queijo, 

utilizando-se fécula do fruto umari em substituição parcial ao polvilho azedo, com adição do 

queijo tipo creme do Marajó e avaliar o seu efeito sobre as características físico-químicas e 

sensoriais. 
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

 

A fécula do fruto umari foi proveniente de uma comunidade de nome popular Jubim, 

localizada no município de Salvaterra/Marajó-PA, e as demais matérias primas utilizadas no 

estudo foram adquiridas em comercio local. Dessa forma, foi elaborada uma única formulação 

de pão de queijo e os ingredientes estão descritos conforme a Tabela1. 

Para a elaboração do pão de queijo foi utilizado o amido (fécula) de umari e de acordo 

com INFA (1998) o amido é a principal substância de reserva nas plantas superiores, 

fornecendo de 70 a 80% das calorias consumidas pelo homem. 

Tabela1-Formulação de pão de queijo com adição de fécula de umari e queijo tipo creme do Marajó. 

Matérias-primas F (%) 

Polvilho azedo 20,45 

Amido de Umari 10,22 

Leite 26,58 

Margarina 10,22 

Sal refinado 1,64 

Ovos 0,20 

Queijo tipo creme do Marajó 30,67 
Fonte: Autores (2015)  

 

2.2 Métodos 

 A elaboração do pão de queijo assim como as análises físico-químicas (pH, acidez 

titulável e umidade) foram realizadas no Laboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus Salvaterra. A aplicação da análise sensorial 

foi conduzida com 30 provadores não treinados de ambos os sexos usando escala hedônica de 

9 pontos não estruturada avaliando os atributos de aparência, aroma, sabor, consistência e 

impressão global. 

 Para a formulação do pão de queijo, todas as matérias-primas em suas determinadas 

quantidades foram misturadas e homogeneizadas em uma batedeira de uso doméstico, até 

adquirir a consistência da massa. Após a retirada da massa na batedeira a mesma foi moldada 

manualmente, assim como o acabamento da massa para dar o formato esférico. 

Posteriormente os pães de queijo foram colocados em formas e assados a temperatura de 

180ºC, por 30 minutos. 

Para as análises físico-químicas de pH, acidez titulável, umidade residual a (105ºC) e 

cinzas,todas foram realizadas em triplicata de acordo com os métodos padronizados pelo 

Instituto Adolf Lutz (2008). 
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Análise sensorial foi realizada nolaboratório de Tecnologia de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), campus Salvaterra-PA. Para a avaliação sensorial 

foram convidados 30 provadores não treinados e selecionados quanto à disponibilidade e 

interesse de participar dos testes. A amostra do pão de queijo foi servida e avaliada utilizando-

se escala hedônica de nove pontos que variam de desgostei muitíssimo(1) a gostei muitíssimo 

(9). Também foi realizado o teste de intenção de compra em uma escala de 5 pontos, variando 

de 1 (certamente compraria) a 5(certamente não compraria). Foi avaliando também o perfil 

alimentar dos provadores quanto a frequência de consumo de pães de queijo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados dos parâmetros físico-químicos de umidade, pH, acidez titulável e 

cinzas do pão de queijo elaborado, estão apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2- Composição físico-química de pão de queijo com adição de queijo tipo creme do Marajó e 

féculade umari. 

Determinações Formulação  

Umidade (%) 60,6 ± 0,04 

pH 5,3 ± 0,01 

Acidez Titulável (%) 0,18 ± 0,02 

Cinzas (%) 8,9 ± 0,05 

Fonte: Autores (2015)  

 

Foi encontrado teor de umidade de 60,6±0,04%, valor este considerado alto, este 

resultado pode estar relacionado com as matérias-primas utilizadas na formulação, como o 

queijo tipo creme do Marajó e amido de umari, os quais podem ter sido utilizados já com um 

certo teor de umidade. Para pH e acidez titulável, foram encontrados valores na faixa de 5,3 ± 

0,01 e 0,18 ± 0,02%, respectivamente.É importante salientar que os valores encontrados neste 

estudo estão de acordo com a legislação vigente, no que diz respeito a um valor de acidez 

máximo de 5,0%, sendo assim a amostra encontra-se dentro dos padrões da legislação.  

O conteúdo de cinzas encontrado na amostra de pão de queijo, apresentou valores 

acima aos valores encontrados por Jesus et al. (2002), que foram de 4,00 a 4,27%, em base 

seca, para pães de queijo de marcas comerciais.As cinzas apresentaram um ligeiro aumento à 

medida que se substituiu o polvilho azedo por fécula de umari e a adição de queijo do Marajó, 

pois o mesmo apresenta em sua composição uma maior quantidade de sólidos. 

Pereira (2001)ressalta que a tecnologia de fabricação do pão de queijo com polvilho 

doce não apresenta grande diferença em relação à utilização de polvilho azedo, entretanto, o 
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pão de queijo elaborado com polvilho doce tem sua padronização facilitada por apresentar 

características físico-químicas mais estáveis. 

Realizou-se o teste de aceitação através de escala hedônica, segundo o qual quanto 

mais próximo da nota 9 fosse os resultados melhor seria a aceitação do produto desenvolvido 

quanto aos atributos aroma, sabor, aparência, textura e impressão global. Os resultados 

obtidos estão descritos noGráfico 1. 

Gráfico 1- Histograma dos valores hedônicos do teste de aceitação global de pão de queijo com 

adição de queijo tipo creme do Marajó e fécula de umari. 

 

Fonte: Autores (2015) 

Dentre os 30 julgadores que participaram da análise sensorial do pão de queijo com 

adição de queijo do Marajó e féculade umari, 57,56% eram do sexo feminino e 42,44% eram 

do sexo masculino. O pão de queijo foi considerado na maioria das notas atribuídas, para 

todos os atributos, se concentraram entre a opinião “não gostei nem desgostei” e o “gostei 

muitíssimo”. Isso indicou que a utilização do queijo do Marajó e a fécula de Umari na 

formulação foi bem aceita pelos provadores, sendo que a maioria das notas atribuídas se 

concentraram no termo “gostei muitíssimo’’, onde o atributo aparência se destacou por 

alcançar a média de 80%, seguindo do atributo aroma com 70%. 

Para o atributo textura, pode-se observar que obteve a menor nota na escala hedônica 

utilizada, 50% dos provadores atribuiriam a nota máxima, onde foi o único atributo a recebe 

nota mínima da escala, representada por “desgostei muitíssimo’’, esses valores podem ser 

explicados pela mudança da textura ao acrescentar fécula de umari, porém os resultados ainda  

se mostram satisfatórios, pois  o atributo sabor teve média superior a 60%, mostrando que 

mais da metade dos provadores atribuiriam nota máxima ao produto nesse requisito. 
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Em relação ao atributo impressão global, 60%dos provadores atribuíram nota máxima 

ao produto, já que o mesmose mostrou com um aspecto muito parecido com o pão de queijo 

convencional. 

 De acordo com Pereira (2001),que aplicou análise descritiva quantitativa (ADQ) para 

avaliar atributos em pães de queijo,observou que o tipo de polvilho, as formulações, os tipos 

de massa influenciaram nas características externas, internas e de paladar dos pães de queijo.  

Minimet al. (2000) relatam que o pão de queijo não apresenta um padrão de qualidade 

estabelecido, não existindo uma tecnologia de produção, caracterização ou tipificação do 

produto. 

Intenção de compra 

 Quanto a intenção de compra, os resultados obtidos estão apresentados noGráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Intenção de compra de pão de queijo com adição de queijo tipo creme do Marajó e amido 

de umari. 

 

Fonte: Autores (2015) 

Observou-se que 80% dos provadores afirmaram que certamente comprariam o 

produto, mostrando assim que, por se tratar de um novo produto, os provadores estariam 

dispostos a comprá-lo, caso o mesmo estivesse disponível no mercado. 

4. CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos, concluiu-se que a fécula do fruto umari em 

substituição parcial ao polvilho azedo de mandioca,na elaboração de pão de queijo do 

Marajó,mostrou-se viável, apresentando características sensoriais desejáveis devido à alta 

porcentagem para intenção de compra, segundo o grupo de julgadores, podendo agregar valor 

econômico as matérias-primas da região. Contudo, outros estudos devem ser realizados, 

utilizando a fécula de umari na formulação de produtos panificados para se conseguir 

melhores características sensoriais e sua expansibilidade. 
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RESUMO  

 

Apesar da importância do arquipélago do Marajó ainda se observa ausência de informações 

sobre os produtores primários aquáticos, especialmente sobre as cianobactérias, grupo de 

interesse pelo seu potencial em formar florações e produzir toxinas. Nesse sentido, este estudo 

teve como objetivo conhecer a riqueza e diversidade de cianobactérias dos rios que margeiam 

e cortam este Parque Estadual do Charapucu. Para o estudo quali-quantitativo das 

cianobactérias e para determinação da clorofila-a foram realizadas amostragens nos meses de 

maio e outubro de 2013, representando os períodos de maior (mês chuvoso) e menor (mês 

seco) precipitação pluviométrica. Foram identificadas 35 espécies, pertencentes às ordens 

Chroococcales, Oscillatoriales e Nostocales ocorrendo o predomínio das Ordem 

Oscillatoriales e Choococalles em termos de riqueza. Espécies dos gêneros Dolichospermum, 

Geitlerinema, Microcystis, Phormidium e Pseudanabaena se destacaram-se em termos de 

frequência de ocorrência e abundância relativa e densidade. Um total de 10 registrados para a 

área, são descritos na literatura como potenciais produtores de toxinas: Aphanocapsa, 

Dolichospermum, Geitlerinema, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria, Phormidium, Planktothrix, 

Pseudanabaena e Radiocystis, não representando risco ao ambiental pois não apresentaram 

densidades elevadas. Este trabalho é pioneiro para o arquipélago do Marajó, em vista da 

importância ambiental do arquipélago do Marajó, estudos como estes representam um avanço 

em termos de conhecimento da diversidade de cianobactérias, grupo ainda pouco estudo na 

região amazônica. 

 

Palavras-chave: Ilha do Marajó. Oscillatoriales.  
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1. INTRODUÇÃO 

O Parque Estadual do Charapucu, localizado no município de Afuá, foi criado com o 

objetivo de garantir a preservação dos ecossistemas naturais e da beleza paisagística, bem 

como a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento do turismo ecológico e da 

educação ambiental (PARÁ, 2014). Encontra-se inserido na ilha do Marajó, Estado do Pará, 

sendo considerado o maior arquipélago fluvio-marítimo do mundo, com 49.606 Km², e uma 

das mais ricas regiões do Brasil em termos de recursos hídricos e biológicos (BRASIL, 2007).  

As cianobactérias constituem um grupo de microrganismos procarióticos, com 

estrutura celular semelhante às bactérias (LEE, 2008), porém possuem capacidade 

fotossintética, apresentando como principal pigmento a clorofila-a (encontrada em todos os 

eucariontes) e b (WERNER, 2002).  

Estes organismos habitam uma grande variedade de ambientes sejam estes, dulcícolas, 

salobros, marinhos e terrestres, porém os habitats com maior ocorrência de cianobactérias se 

encontram nos ecossistemas de água doce (SANT’ANNA et al., 2006) por isso são excelentes 

bioindicadores em estudos de caracterização ambiental e poluição de diferentes ecossistemas 

aquáticos, pois, apesar de viverem em ambientes extremos, elas apresentam caráter dinâmico 

e sensível frente às mudanças físico-químicas do ambiente.  

Em vista disso, o principal objetivo foi caracterizar a estrutura da comunidade de 

cianobactérias e suas variações espaços-temporais nos rios que margeiam e cortam o Parque 

Estadual do Charapucu, contribuindo para o aumento de informações e conhecimentos destas 

assembleias dentro da dinâmica ambiental amazônica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é o Parque Estadual do Charapucu, o qual foi criado em 2010 pelo 

Decreto Estadual Nº 2.592 em uma área de 65.181,84 hectares localizada na área rural do 

município de Afuá, arquipélago do Marajó, estado do Pará. Afuá está situado na Microrregião 

dos Furos de Breves, limitando-se ao norte com o estado do Amapá e Município de Chaves, a 

leste com o município de Chaves, ao Sul com o Municípios de Anajás e Breves e a oeste com 

o estado do Amapá e Município de Gurupá (IDESP, 2013). 

O clima da região é equatorial úmido, com temperatura oscilando entre 18ºC e 36ºC 

(IDESP, 2013). A precipitação média anual varia de 2300 a 2800 mm, sendo possível 

observar variação sazonal da desta em uma estação mais chuvosa que se estende dos meses de 
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dezembro a julho e uma menos chuvosa entre os meses de agosto e novembro (MORAES et 

al., 2005). 

 

2.2 COLETA E ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

As coletas foram realizadas nos meses de maio e outubro de 2013, correspondentes 

aos períodos de maior e menor precipitação pluviométrica, respectivamente, em 18 estações 

de coleta distribuídas ao longo do Parque Estadual do Charapucu (Afuá, Arquipélago do 

Marajó, Pará, Brasil), nas seguintes drenagens: Afuá, Aningal, Aningal, Aningalzinho, Baía 

do Vieira, Charapucu, Gama, Igapuia, Ipixuna, Medonho, Mocambo, Panacalhau, Preto e 

Timbó. 

As amostragens foram realizadas em 18 pontos, destes Foram selecionados um total de 

nove rios de águas pretas (PC 1, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18) e nove rios de águas brancas 

(PC 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 15), nas seguintes drenagens: PC1 e PC2 - rio Ipixuna; PC3- rio 

Charapucu; PC4 e PC5- Baia do Vieira Grande; PC6- rio Afuá; PC7- rio Mocambo; PC8- rio 

Aningalzinho; PC9 e PC 10- rio Aningal; PC11- rio Igapuia, PC12- rio Medonho; PC13- rio 

Panacalhau; PC14- rio Timbó; PC15- rio Gama próximo ao rio Charapucu; PC16- nascente 

do rio Gama; PC17 e PC18 - rio Preto (Figura 1). 

As amostras destinadas ao estudo qualitativo das cianobactérias coletadas com rede de 

plâncton (45 m) e fixadas em solução de Transeau (Bicudo & Menezes, 2006). A análise das 

mesmas foi realizada em microscópico óptico trinocular (Axiostar Plus – Marca Carl Zeis) 

acoplado a um sistema de captura de imagem (AxiocamMRc). A identificação, a 

nomenclatura e o enquadramento taxonômico foram realizados de acordo com a literatura 

especializada. 

As amostras para a determinação da densidade de cianobactérias (cel.ml-1) e a 

biomassa (clorofila-a) foram obtidas através de coleta direta na sub-superfície da água e 

fixadas em solução de lugol acético e gelo, respectivamente. As análises quantitativas foram 

realizadas segundo a técnica de Uthermöhl (1958), já a clorofila-a foi analisada através do 

Espectrofotômetro (marca Hanna, modelo D2000) seguindo o método de Parsons & 

Strickland (1963). 

A frequência de ocorrência e a abundância relativa dos táxons foram estimadas 

segundo Mateucci & Colma (1982) e Lobo & Leighton (1986), respectivamente. A 

diversidade das espécies foi baseada no índice de Shannon (1948) e a equitabilidade segundo 

Pielou (1977). 
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Figura 1. Mapa da área de estudo evidenciando as estações de coleta no Parque Estadual do 

Charapucu (Afuá, Arquipélago do Marajó, Pará, Brasil).  

 
Fonte: Paulo Trindade (2014). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O levantamento taxonômico realizado nos rios que margeiam o Parque Estadual do 

Charapucu, nos meses maio e outubro de 2013, permitiu a identificação de 35 espécies de 

cianobactérias, distribuídas em três ordens, 10 famílias e 20 gêneros, dos quais 10 são 

descritos na literatura como potenciais produtores de toxinas: Aphanocapsa, 

Dolichospermum, Geitlerinema, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria, Phormidium, Planktothrix, 

Pseudanabaena e Radiocystis. 

As Chroococcales e Oscillatoriales constituíram as ordens dominantes, tendo sido 

responsáveis por aproximadamente 90% das espécies identificadas (Gráfico 1). Oscillatoriales 

é uma ordem que inclui todos os gêneros cujas células possuem talos exclusivamente 

filamentosos e homocitados (ANAGNOSTIDIS; KOMÁREK, 1988; KOMÁREK; 

ANAGNOSTIDIS 2005), apresentando grande diversidade de habitats, desde sistemas 

aquáticos até terrestres, podendo ser planctônicas ou bentônicas (TATON et al., 2006). Já as 

Chroococcales possuem talos exclusivamente unicelulares ou coloniais (KOMÁREK; 

ANAGNOSTIDIS, 1986, 1999), que nunca formam filamentos verdadeiros e que apesar de 

aparentemente simples, possuem grande complexidade (SANT’ANNA et al., 2006). 
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Gráfico 1 - Distribuição percentual das ordens de cianobactérias do Parque Estadual do Charapucu 

(Afuá, Arquipélago do Marajó, Pará, Brasil) nos meses de maio (mês chuvoso) e outubro (mês seco) 

de 2013. 

Chroococcales
34,29%

Oscillatoriales
54,29%

Nostocales
11,43%

 

 Fonte: Costa et al. (2015). 

 

Com relação à riqueza de espécies, no período chuvoso foram registradas 28 espécies 

enquanto que no período menos chuvoso, 27 espécies (Gráfico 2). As espécies: Chroococcus 

dispersus, Coelosphaerium kuetzingianum, Nostoc sp., Phormidium proteus, Planktothrix 

isothrix, Radiocystis fernandoie Romeria sp. foram exclusivas para o período de maior 

precipitação. Já Cuspidothrix sp., Komvophorum sp., Merismopedia glauca, Merismopedia 

punctata, Merismopedia tenuissima, Planktothrix agardhii foram exclusivas para o período de 

menor precipitação. 

Quando avaliada a riqueza de espécies, não foram observadas diferenças significativas 

entre os diferentes tipos de água, no entanto, os rios de água clara apresentaram maior riqueza 

(30 spp.), quando comparados com os rios de água preta (26 sp.). As espécies Planktothrix 

agardhii, Planktothrix isothrix e Radiocystis fernandoi ocorreram exclusivamente nos rios de 

água preta, enquanto que Coelosphaerium kuetzingianum, Cuspidothrix sp., Komvophorum 

sp., Merismopedia glauca, Merismopedia punctata, Merismopedia tenuissima, Nostoc sp. e 

Oscillatoria limosa. ocorreram apenas nos rios de água clara. 
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Gráfico 2 - Riqueza de espécies cianobactérias das águas do Parque Estadual do Charapucu (Afuá, 

Arquipélago do Marajó, Pará, Brasil) nos meses de maio (mês chuvoso) e outubro (mês seco) de 2013. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

R
iq

u
e
z
a

 d
e
 e

sp
é
c
ie

s

Pontos de amostragem

Maio

Setembro

 

 Fonte: Costa et al. (2015). 

 
Em relação à frequência de ocorrência, a maioria das espécies foi classificada como 

Esporádica (12 spp.) e Pouco frequente (12 spp.), seguida de pouco Frequente (8 spp.) e muito 

frequente (2 spp.) (Gráfico 3). Os táxons que mais se destacaram como muito frequentes 

(>70%) foram Pseudanabaena mucicola e Pseudanabaena sp. 

 
Gráfico 3 - Distribuição percentual das ordens de cianobactérias do Parque Estadual do Charapucu 

(Afuá, Arquipélago do Marajó, Pará, Brasil) nos meses de maio (mês chuvoso) e outubro (mês seco) 

de 2013. 

Muito Frequente
5,88%

Frequente
23,53%

Pouco Frequente
35,29%

Esporádico
35,29%

 

 Fonte: Costa et al. (2015). 
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As espécies Dolichospermum sp., Geitlerinema sp., Microcystis aeruginosa, 

Pseudanabaena catenata, Pseudanabaena mucicola, Phormidium sp., foram dominantes em 

pelo menos algum ponto das amostras. Já as espécies Dolichospermum sp., Geitlerinema sp., 

Leptolyngbya sp., Merismopedia spp., Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii, 

Oscillatoria limosa, Oscillatoria spp., Phormidium sp., Pseudanabaena catenata e 

Pseudanabaena mucicola foram abundantes. 

Os valores de densidade variaram de 0,0 x 10³ cel.mL-1 (PC 9, maio) a 1,13 x 10³ 

cel/mL (outubro) (Gráfico 4). Entre os diferentes tipos de água, os rios de água preta 

apresentaram a maior densidade (média = 0,33 ± 0,3 10³ cel/mL) quando comparados com os 

de águas brancas (média = 0,24 ± 0,2 10³ cel/mL), no entanto essa diferença não foi 

significativa, estatisticamente. 

As espécies que mais contribuíram para densidade ao longo do período estudado 

foram: Pseudanabaena mucicola e Microcystis aeruginisa. Pseudanabaena mucicola a tem 

sua ocorrência sempre associada à mucilagem de outras espécies (KOMÁREK; 

ANAGNOSTIDIS, 2005; NOGUEIRA ET AL. 2011), entre elas as do gênero Microcystis 

(SANT’ANNA et al. 2006). Já Microcystis aeruginisa faz parte das três espécies consideradas 

as mais comuns e formadoras de florações no Brasil (SANT’ANNA; AZEVEDO, 2000; 

KOMÁREK et al., 2002). 

 

Gráfico 4 - Densidade de cianobactérias (cel.ml-1) das águas do Parque estadual do Charapucu (Afuá, 

Arquipélago do Marajó, Pará, Brasil) nos meses de maio e outubro de 2013. 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

D
en

si
d

a
d

e 
(x

 1
0

3
ce

l.
m

l-1
)

Pontos de amostragem

Maio

Outubro

 

 Fonte: Costa et al. (2015). 
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A clorofila a variou sazonalmente (H=13,00; p<0,05), sendo os maiores valores 

registrados no mês de outubro/2013 (5,63 ± 1,01 µg.l-1) e os menores valores em maio/2013 

(1,64 ± 0,15 µg.l-1). As concentrações variaram entre 0,23 µg.l-1 (ponto 14, outubro/2013) a 

17,06 µg.l-1 (Ponto 5, outubro/2013), com média geral de 3,64 ± 0,61 µg.l-1  (Gráfico 4). No 

entanto, não houve diferenças significativas desta variável em relação aos tipos de água. 

Embora a clorofila-a seja uma medida indireta de biomassa primária, estas não se 

relacionaram as cianobactérias, uma vez que este grupo apresentou poco representatividade 

em relação aos demais grupos de algas do fitoplâncton. 

 

Gráfico 4 – Clorofila a (µg.L-1) das águas do Parque estadual do Charapucu (Afuá, Arquipélago do 

Marajó, Pará, Brasil) nos meses de maio e outubro de 2013. 
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 Fonte: Costa et al. (2015). 

 

O índice de diversidade (H’) variou de 0,0 em maio/2013 (ponto 9) à 2,38 bits.ind.-1 

mês de outubro/2013 (ponto 5), indicando diversidade media para o ambiente estudo. Já para 

o índice de equitabilidade (J’), o menor valor registrado foi de 0,19 (ponto 1 maio/2013) e o 

mais elevado (0,99) foi registrado para o ponto 11 em outubro/201. 
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4. CONCLUSÕES 

As cianobactérias do Parque Estadual Charapucu foram caracterizadas três ordens, 

maior riqueza e densidade de Oscillatoriales e Chroococales. Um total de 10 registrados para 

a área, são descritos na literatura como potenciais produtores de toxinas: Aphanocapsa, 

Dolichospermum, Geitlerinema, Microcystis, Nostoc, Oscillatoria, Phormidium, Planktothrix, 

Pseudanabaena e Radiocystis, não representando risco ambiental pois não apresentaram 

densidades elevadas. 

Este trabalho é pioneiro para o arquipélago do Marajó, em vista da importância 

ambiental do arquipélago do Marajó, estudos como estes representam um avanço em termos 

de conhecimento da diversidade de cianobactérias, grupo ainda pouco estudo na região 

amazônica.  
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RESUMO  

 

Este trabalho expõe um acervo de possibilidades metodológicas e tecnológicas para tratar as 

emissões causadoras de odores em estações de tratamento de águas residuais (ETE), incluindo 

os mecanismos de ações. Os métodos bioquímicos que inclui os biofiltros são os que 

apresentam e reúnem as maiores vantagens para o tratamento de gases residuais, pois possui 

um baixo custo de implantação e sua execução é simplificada agregando valores sustentáveis. 

Mostram-se as vantagens e as desvantagens dos métodos tecnológicos que inibi os odores 

oriundos do processo de tratamento de esgoto e a base de compreensão para o processo de 

absorção de lavagem gás/líquido, através de oxidação química com cloro. Considerando que 

começa a receber atenção devido ao seu baixo custo e a eficiência equivalente às 

metodologias tradicionais. O resultado desse estudo foi utilizado para identificar e analisar os 

problemas causados pela geração de maus odores na rede coletora de esgotos locais, devido à 

formação do sulfeto de hidrogênio, focalizando a questão como problema de saúde pública e 

também avaliando o método de controle de qualidade implantado, para minimizar os intensos 

odores exalados verificou-se que vários métodos são bem elaborados, de alto custo e, muitas 

vezes, não executados ao tratamento de odores emitidos em reatores anaeróbios tratando 

esgoto doméstico. Uma avaliação qualitativa dos vários métodos indica que a combustão 

direta e os processos bioquímicos são os que acumulam as maiores vantagens para o 

tratamento de gases residuais emitidos em reatores anaeróbios 

 

Palavras-chave: controle de odor. Problema de saúde publica. Tratamento de esgoto. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Saneamento e Tratamento de Resíduos 
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1. INTRODUÇÃO  

Para ser implantada uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), é de suma 

importância o projeto apresentar conhecimentos sobre as fontes de odores, aliado ao estudo 

das correntes de ar e de controle desejado em relação à população receptora dos odores. 

Em áreas urbanizadas a implantação da estação de tratamento de esgoto é 

sistematicamente rejeitada pela população local, pois a produção de odores proveniente do 

tratamento gera desconforto para a população. Segundo Kaye e Jian (2000), as reclamações de 

odor provenientes de estações de tratamentos de esgotos situadas em áreas urbanas 

representam mais de 50% das denuncias ambientais encaminhadas pela população aos órgãos 

de controle ambiental em todo o mundo. 

Para Moraes (s/d), 

Além do desconforto que os odores podem causar às áreas circunvizinhas, deve-se 

lembrar de que os mesmos prejudicam a saúde, principalmente daqueles que tenham 

uma exposição aos gases mais freqüentes, como por exemplo, os operadores das 

ETEs. O gás sulfídrico é um altamente tóxico e irritante, atuando sobre o sistema 

nervoso, os olhos e as vias respiratórias. O grau de intoxicação depende da 

concentração do gás no ar, da duração, da freqüência de exposição e da 

suscetibilidade individual. 

 

A emanação dos odores integrada aos sistemas de esgotos urbanos é uma questão 

extremamente complicada, pois abrange problemas não resolvidos da engenharia e questões 

de Saúde Publica. Procurando encontrar as causas e possíveis soluções para o problema, 

processo para identificar, e se possível, quantificar as fontes de odor nas diversas fases do 

tratamento.  

 

 1.1. MAUS ODORES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

O sulfeto no esgoto pode ser proveniente de despejos indústrias, de águas de 

infiltração, da decomposição anaeróbia de matéria orgânica contendo enxofre (por exemplo, 

aminoácidos tais como cisteina, cistina e metonina), pela redução de tiosulfato, sulfito, 

enxofre livre e outros compostos inorgânicos de enxofre presente no esgoto, porém, a 

principal origem é a redução bacteriana do íon sulfato, presente no esgoto (TSUTIYA e 

SOBRINHO, 2000).  

O tratamento de efluentes líquidos gera subprodutos que são responsáveis por 

emissões com maus odores em função da produção de constituíntes pertencentes às famílias 

de compostos químicos tais como enxofre (H2S, mercaptanas e outros polienxofres), 

nitrogênio (NH3, clássicas aminas e aminas cíclicas), fenoís, aldeídos, cetonas, alcooís e 
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ácidos graxos voláteis (FILHO,1999). Este efeito é resultado da depuração das águas 

residuárias, ricas em aminoácidos (lipídeos, proteínas e polissacarídeos). A temperatura e o 

PH são os maiores fatores na produção de um gás odorante, pelo fato de afetar a solubilidade 

de muitas substâncias. 

  

2. METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo proposto por esta pesquisa foram realizados os seguintes 

procedimentos metodológicos; 

 Fundamentação teórica acerca de informações retiradas do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA); Resolução nº 357 de 17 de março de 2005 onde os mesmos 

dispõem de informações sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para 

o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de 

efluentes, e dá outras providências. 

 Levantamento bibliográfico: sobre o processo de tratamento de esgoto e os 

mecanismos utilizados, para o tratamento de gases odorantes oriundos do processo de 

tratamento do esgoto. E em literatura especializada a cerca da dinâmica entre a insatisfação da 

população receptora dos odores e os métodos tecnológicos que apresentam vantagens e 

desvantagens acerca da inibição de odores provenientes do tratamento de esgoto, os impactos 

referentes á saúde publica e ao meio ambiente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Conforme a Resolução CONAMA Nº 01/86 considera-se impacto ambiental qualquer 

modificação das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, ocasionada 

por qualquer forma de matéria ou força resultante das atividades humanas que, direta ou 

indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais 

e econômicas; à biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos 

recursos ambientais. 

Para Silva (2007, p.11), 

Reduzir os impactos de odores na comunidade vizinha a ETE’s é uma parte 

essencial do manejo de dejetos. No entanto, a geração, emissão e movimentação 

desses gases são processos complicados, onde várias tecnologias podem trazer 
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significativa redução dos mesmos. Essas tecnologias variam de simples a 

complexas, de baixa a elevada manutenção e de menor a maiores custos. 

 

Alves et al. (2004) avaliaram qual o melhor produto químico (cloreto férrico, 

hipoclorito de sódio ou de cálcio) acrescentado ao esgoto para eliminação de H2S(sulfeto de 

hidrogênio) em ETE anaeróbias. Observou que para se obter uma diminuição expressiva para 

garantir a eliminação do mau cheiro por emissão de sulfeto de hidrogênio no ar nas estações, é 

necessária uma dosagem exagerada de cloreto férrico (FeCl3), algo em torno de 120 mg/L. 

Este mesmo autor considera também, que a aplicação de hipoclorito de sódio ou cálcio para 

conter o H2S é a alternativa mais barata. 

Os procedimentos para o controle de gases odorantes em estações de tratamento de 

esgoto podem ser descritos de natureza física, química e bioquímica. A maior parte dos 

métodos físicos e químicos foi elaborada nas últimas décadas, sendo, portanto, bem 

desenvolvidos, enquanto os métodos bioquímicos são mais recentes e ainda se encontram em 

processo de desenvolvimento. 

 Existem diversas opções para o controle de emissões odorantes, a seleção de uma em 

particular ou o conjunto de tecnologias estarem sujeitas a dois critérios principais: vazão de 

gás e concentração dos gases odorantes. No Quadro 1, são mostradas as principais tecnologias 

para controle de odores, assim como as principais características, vantagens e desvantagens de 

cada uma. 

 

 

Quadro1: Principais características e análise comparativa dos principais métodos de tratamento físico 

de odores: balanço das vantagens e desvantagens. 

 

MÉTODO 

PRINCIPAIS 

CARACTERISTICAS 

VANTAGENS DESVANTAGEM 

CONDENSAÇÃO Refere-se à conversão de 

vapores em um líquido, seja 

pelo acréscimo da pressão e/ou 

pelo abaixamento da tem-

peratura do sistema. As 

moléculas ficam mais próximas 

umas das outras devido à 

pressurização, enquanto o 

abaixamento da temperatura 

reduz a energia cinética. A 

condensação é geralmente 

aplicada para tratar emissões 

gasosas constituídas de um 

vapor poluente condensável e 

um gás não condensável. 

 

Custos de capital 

moderados, especialmente 

para condensadores de 

contato direto. 

- Custos operacionais 

moderados 

- Possibilidade de 

recuperação e reuso de 

compostos de valor, uma 

vez que o poluente pode 

ser condensado e, 

portanto, separado da fase 

gasosa. 

- Os poluentes são 

transferidos para uma nova 

fase ao invés de serem 

destruídos 

- Aplicados principalmente 

para o pré-tratamento de 

compostos orgânicos 

voláteis (VOC) de elevada 

concentração (> 5.000 

ppmv) e de relativa baixa 

vazão. A eficiência de 

tratamento é reduzida para 

poluentes menos con-

centrados ou de maior 

vazão. Poluentes muito 

voláteis são removidos 
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apenas marginalmente  

- No caso em que os 

compostos orgânicos 

voláteis ficam dissolvidos 

no líquido de resfriamento 

durante ou antes da 

condensação, os poluentes 

são transferidos para a fase 

líquida, tornando 

necessário o tratamento da 

água residuária gerada. 

ADSORÇÃO Refere-se ao processo em que as 

moléculas de compostos 

orgânicos voláteis entram em 

contato com a superfície de um 

adsorvente sólido e se ligam via 

forças moleculares fracas. A 

superfície de um adsorvente 

inclui todas as áreas acessíveis e 

pode, portanto, ser extensiva a 

sólidos que incorporam uma 

rede interna de poros, incluindo 

aqueles com diâmetros de 

dimensões moleculares 

- Um tratamento típico por 

adsorção consiste em uma 

coluna vertical, empacotada 

com meios suportes estáticos de 

material granular. O carvão 

ativado é o adsorvente mais 

comumente utilizado 

- Custos de capital 

moderados 

- Mecanicamente simples 

- Ocupam pequena área 

(devido ao baixo tempo 

de retenção) 

- Estável e de 

desempenho elevado e 

confiável 

- Pode remover 

seletivamente H2S quan-

do combinado com um 

adsorvente com afinidade 

pelo H2S (ex. carvão 

ativado).  

-Os poluentes são 

transferidos para uma nova 

fase ao invés de serem 

destruídos 

- Custos operacionais muito 

elevados 

(substituição/regeneração 

do carvão ativado) 

- Vida útil do carvão 

ativado reduzida pela 

umidade do gás 

- Gera corrente secundária 

de resíduo (carvão não 

regenerável) 

- Perda de carga mediana 

- Somente aplicável para 

baixas cargas de 

contaminantes (para 

permitir vida útil aceitável 

para o carvão ativado) 

- Pode ser um problema 

para a remoção seletiva de 

H2S e recuperação de 

metano como 

biocombustível, uma vez 

que hidrocarbonetos são 

apenas ligeiramente polares 

e, portanto, são 

preferencialmente 

adsorvidos antes dos 

compostos polares, como o 

H2S. 

ABSORÇÃO 

(LAVADOR COM 

ÁGUA) 

- Refere-se à transferência dos 

poluentes presentes no gás 

residual para uma fase líquida 

não-volátil. Diferentemente dos 

lavadores químicos, água limpa 

é usualmente utilizada como 

líquido de lavagem, sem a 

adição de produtos químicos. As 

colunas empacotadas são 

projetadas de maneira similar 

aos lavadores químicos, 

Custos de capital 

moderados 

- Custos operacionais 

moderados 

- Fácil operação 

- Podem operar com a 

presença de material 

particulado na corrente 

gasosa 

- Ocupam área 

relativamente pequena 

Os poluentes são 

transferidos para uma nova 

fase ao invés de serem 

destruídos 

- Somente aplicável para 

correntes gasosas 

moderadamente 

contaminadas  

- Não remove a maioria dos 

compostos orgânicos 

voláteis 
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objetivando a promoção de 

grande área interfacial entre o 

gás poluente e o adsorvente 

(água). A fase líquida 

contaminada resultante é 

usualmente tratada 

biologicamente e recirculada 

para o lavador.  

 

- Tecnologia comprovada 

e estabelecida 

SEPARAÇÃO POR 

MEMBRANA 

O princípio de separação por 

membrana é o de que alguns 

compostos da corrente gasosa 

são transportados através de 

uma membrana delgada 

enquanto outros são retidos. A 

permeabilidade é uma função 

direta da solubilidade química 

do composto de interesse, na 

membrana. 

- Membranas sólidas podem ser 

construídas com módulos de 

fibras ocas (hollow fibers), as 

quais provêm de grandes áreas 

de membrana por unidade de 

volume e, dessa forma, resultam 

em unidade muito compactas. 

Podem separar 

seletivamente CO2 e H2S 

do metano (ex. 

membranas de acetato e 

celulose) 

 

Os poluentes são 

transferidos para uma nova 

fase ao invés de serem 

destruídos 

- Elevadas pressões de 

trabalho, na faixa de 25 a 

40 bar 

- Experiência ainda 

limitada, economicidade e 

viabilidade técnica ainda 

não estabelecida. 

BIOFILTRO PRÉ-

FABRICADO 

 

Constituído de um único reator 

(absorção e biodegradação 

ocorrem no mesmo reator) com 

biomassa e fase aquosa 

imobilizados 

- O gás a ser tratado é forçado 

através de um meio suporte 

constituído de material natural 

(carvão, turfa, solo, cavaco de 

madeira, composto etc.) ou 

sintético, no qual micro-

organismos ficam aderidos na 

forma de um biofilme. Os 

compostos voláteis 

biodegradáveis são absorvidos 

pelo meio suporte e pelo 

biofilme, sendo biologicamente 

oxidados a substâncias menos 

prejudiciais 

Custos de capital 

moderados 

- Custos operacionais 

baixos 

- Partida e operação 

simples  

- Vida útil do meio 

suporte mais elevada que 

a dos biofiltros não pré-

fabricados 

- Aplicável para a redução 

dos compostos odorantes 

encontrados em ETE  

- Aplicável para o 

tratamento de grandes 

vazões e baixas 

concentrações de 

odorantes sulfurados 

- Área superficial 

específica mais elevada 

que a dos biofiltros 

percoladores (300 a 1.000 

m2/m3) 

- Proporcionam a 

degradação de compostos 

menos solúveis em água 

Critérios de projeto ainda 

em desenvolvimento 

- Apropriados somente para 

o tratamento de baixas 

concentrações de odorantes 

- Elevado tempo de 

residência requerido. 

- Ocupam elevada área e 

requerem grande volume de 

meio suporte 

- Controle limitado das 

condições das reações 

(devido à inexistência de 

uma fase líquida) 

- Caminhos preferenciais 

da corrente gasosa são 

usualmente um problema  

- Adaptação lenta a 

flutuações na concentração 

dos gases odorantes 

- Meio suporte sintético não 

contém os nutrientes 

requeridos pelos 

microrganismos. 

Necessidade de adição de 

nutrientes na água de 

irrigação 
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Fonte: Adaptado Chernicharo et al. (2010) 

 

A seleção de métodos a serem usados para o controle de emissões odorantes em 

reatores anaeróbios, devem seguir alguns critérios segundo Burgess, Parsons e Stuetz, 2001 e 

Kennes et al, 2001, como :i) biodegradabilidade dos gases odorantes; ii) características locais, 

inclusive de recursos humanos; iii) origem das emissões e aspectos de projeto relacionados à 

captação e condução de gases; iv) concentração relativa de H2S/CH4; v) planos para 

recuperação de energia; vi) objetivos do tratamento. 

 A escolha sobre qual opção seguir para o controle das emissões odorantes deve 

resultar de um equilibro entre critérios técnicos, econômicos e ambientais, considerando as 

características quantitativas e qualitativas de cada método. 

 

4. CONCLUSÕES  

 
Apesar de haver diversos métodos para o tratamento de emissões odorantes em 

estações de tratamento de esgoto, constata-se que muitos são bem elaborados, de alto custo de 

BIOFILTROS 

ESTRUTURADOS E 

NÃO-

ESTRUTURADOS 

 

- Constituído de um único reator 

(absorção e biodegradação 

ocorrem no mesmo reator) com 

biomassa e fase aquosa 

imobilizados 

- O gás a ser tratado é forçado 

através de um meio suporte 

constituído de material natural 

(carvão, turfa, solo, cavaco de 

madeira, composto etc.) ou 

sintético, no qual 

microrganismos ficam aderidos 

na forma de um biofilme. Os 

compostos voláteis 

biodegradáveis são absorvidos 

pelo meio suporte e pelo 

biofilme, sendo biologicamente 

oxidados a substâncias menos 

prejudiciais. 

Custos de capital baixos 

- Custos operacionais 

baixos 

- Fácil e simples de 

construir 

- Partida e operação 

simples  

- Aplicável para a redução 

dos compostos odorantes 

encontrados em ETE  

- Aplicável para grandes 

vazões e baixas 

concentrações de 

odorantes sulfurados 

- Área superficial 

específica mais elevada 

que a dos biofiltros 

percoladores (300 a 1.000 

m2/m3) 

- Proporcionam a 

degradação de compostos 

menos solúveis em água 

Critérios de projeto ainda 

em desenvolvimento 

- Apropriados somente para 

o tratamento de baixas 

concentrações de odorantes 

- Elevado tempo de 

residência requerido. 

- Ocupam elevada área e 

requerem grande volume de 

meio suporte 

- Controle limitado das 

condições das reações 

(devido à inexistência de 

uma fase líquida) 

- Caminhos preferenciais 

da corrente gasosa são 

usualmente um problema  

- Vida útil limitada do meio 

suporte orgânico 

(substituição necessária 

com poucos anos) 

- Meio suporte inorgânico 

usualmente não contém os 

nutrientes requeridos pelos 

micro-organismos. Necessi-

dade de adição de 

nutrientes na água de 

irrigação. 

- Chuvas intensas podem 

causar problemas  
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implantação e execução e, muitas vezes, não adequados para o tratamento de odores emitidos 

em reatores anaeróbios tratando esgoto doméstico.  

O método de adsorção foi exceção aos demais métodos físicos e químicos que são 

aplicáveis principalmente para o tratamento de poluentes em elevadas concentrações, 

entretanto, nos reatores anaeróbios se tratando de esgoto doméstico, os gases odorantes 

encontram-se frequentemente presentes em baixa concentração.  

Em contrapartida os métodos bioquímicos que inclui os biofiltros são os que reúnem 

as maiores vantagens para o tratamento de gases residuais, pois possui um baixo custo de 

implantação e operação, sua execução é simplificada e agrega valores sustentáveis. 

Diferentes métodos podem ser avaliados para a retirada do sulfeto dissolvido no 

efluente do reator, a exemplo do stripping em câmara de dissipação, seguido de tratamento 

em biofiltro. Porem, se a estação de tratamento de esgoto (ETE) apresentar um sistema 

aeróbio de fase líquida para o pós-tratamento do efluente anaeróbio, esta certamente 

constituirá a forma mais simples e de melhor custo-benefício para o tratamento de odores, 

uma vez que a oxidação bioquímica do H2S pode ser alcançada com facilidade nesses 

princípios.  
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RESUMO 

Os processos de tratamento para determinadas doenças nas comunidades tradicionais têm 

utilizado plantas com potencial terapêutico comprovado em literaturas científicas. Este estudo 

objetivou determinar por meio de bibliografias os constituintes químicos de espécies de 

Fabaceae Lindl. relatadas pelos moradores da comunidade Rio Urubueua de Fátima, 

Abaetetuba, Pará, Brasil e relacionar com suas respectivas indicações de uso. A coleta de 

dados envolveu entrevistas semiestruturadas com aplicação de formulários a 35 interlocutores 

dos gêneros masculino (5,7%) e feminino (94,3%), com idade entre 28 e 93 anos; listagem 

livre, indução não específica e turnês guiadas. O material botânico coletado foi encaminhado 

para identificação por parataxônomos do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e 

posteriormente incorporadas no herbário Profª Drª Marlene Freitas da Silva (MFS). Os 

constituintes químicos foram determinados através de pesquisa em banco de dados 

especializados, e relacionados com a aplicação mencionada pela comunidade. Os 

medicamentos caseiros são preparados com uma ou mais espécies, e utilizam as folhas, cascas 

e frutos; são consumidos na forma de chá e servem principalmente para a cura de doenças do 

sistema digestivo e endócrino. Entre as espécies estudadas, 85,71% apresentaram substâncias 

químicas com eficácia comprovada ao uso referido pelos interlocutores. Os saberes 

tradicionais relacionados às plantas em Rio Urubueua de Fátima são primordiais na 

determinação de substâncias químicas eficazes no tratamento de doenças bem como auxiliam 

na descoberta de novos fármacos.  
 

Palavras-chave: Terapêutica; Principio ativo; Saberes tradicionais; Amazônia. 

Área de Interesse do Simpósio: Etnociências 
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1. INTRODUÇÃO 

 A humanidade já se deparou com as diversas aplicações terapêuticas oriundas das 

plantas devido à presença de substâncias ativas, que em estado natural ou por meio de algum 

processo de transformação química possuem atividades biológicas comprovadas a priori pelo 

uso popular (MIGUEL & MIGUEL, 2004). A partir desse pressuposto, se observa que nos 

últimos anos houve considerável aumento de trabalhos que buscam validar o conhecimento 

empírico, principalmente no que se refere às plantas medicinais (FIRMO et al., 2011). 

 Um dos principais e importantes grupos de plantas que se destacam nas abordagens 

etnobotânicas é a família Fabaceae Lindl. Está dividida em três subfamílias (Caesalpinioideae, 

Mimosoideae e Papilionoideae) e é considerada a terceira maior família entre as 

angiospermas, com 727 gêneros e 19.325 espécies (LEWIS et al., 2005). O uso de espécies 

desta família na medicina popular já foi relatado em diversos estudos como os de Amorozo 

(2002) e Maffioletti et al. (2012). Estas pesquisas comprovaram, por meio da atividade 

biológica e de estudos fitoquímicos a eficácia das plantas nos tratamentos de doenças 

(OLIVEIRA & FIGUEIREDO, 2007; MARQUES et al., 2013). 

 Na comunidade Rio Urubueua de Fátima, as espécies medicinais da família Fabaceae 

se destacam no uso cotidiano pelos variados preparados terapêuticos, considerados de grande 

importância na prevenção e tratamento de enfermidades. Para tanto, este trabalho objetivou 

determinar por meio de bibliografias os constituintes químicos de espécies de Fabaceae Lindl. 

relatadas pelos moradores da comunidade Rio Urubueua de Fátima, Abaetetuba, Pará, Brasil e 

relacionar com suas respectivas indicações de uso.  

 

2. METODOLOGIA 

 Localizado na mesorregião do nordeste paraense, o município de Abaetetuba tem uma 

população estimada de 148.873 habitantes (IBGE, 2014). Sua economia baseia-se 

principalmente no comércio, agricultura, pecuária e extrativismo vegetal (IDESP, 2014). A 

comunidade de Rio Urubueua de Fátima faz parte de um conjunto de 72 ilhas localizadas na 

confluência do rio Tocantins com o estado do Pará e com o estuário do rio Amazonas. Este 

ambiente de várzea, com relevo variado e solo rico em sedimentos (HIRAOKA & 

RODRIGUES, 1997), foi selecionado para a presente pesquisa devido os frequentes registros 

de uso de plantas terapêuticas no dia a dia dos moradores. 
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 Foram realizadas três visitas à comunidade no período de julho de 2012 a julho de 

2013, cada uma com duração de uma semana. Inicialmente foi feita excursão de 

reconhecimento do local e estabelecimento dos primeiros contatos com as lideranças 

comunitárias. Posteriormente, foi agendado um retorno para a apresentação do projeto junto 

aos moradores e a assinatura do Termo de Anuência Prévia (TAP). Os entrevistados foram 

selecionados por amostragem não probabilística, sendo os interlocutores escolhidos pelo 

método Bola de Neve (BAILEY, 1994). 

 As técnicas para coleta de dados envolveram entrevistas semiestruturadas, com 

aplicação de formulários a 35 interlocutores dos gêneros masculino (5,7%) e feminino 

(94,3%), com idade entre 28 e 93 anos; listagem livre e indução não específica, que visava à 

obtenção de informações tanto socioeconômica como indicações de plantas e seus usos; e 

turnês guiadas em áreas próximas às moradias (ALBUQUERQUE et al., 2010). Algumas 

espécies foram coletadas, e outras, que se encontravam em menor quantidade nos jiraus, 

foram apenas fotografadas para não comprometer o cultivo do morador. As amostras 

coletadas foram encaminhadas para identificação por parataxônomos do Museu Paraense 

Emílio Goeldi (MPEG) e posteriormente incorporadas no herbário Profª Drª Marlene Freitas 

da Silva (MFS). Os nomes científicos foram atualizados na base de dados online da Lista de 

Espécies da Flora do Brasil e do Missouri Botanical Garden.  

 Dentre as famílias evidenciadas, a Fabaceae Lindl. foi a mais representativa. Por isso, 

para as espécies pertencentes a essa família os compostos químicos foram investigados em 

literaturas contidas em banco de dados fitoquímicos nacionais e internacionais (Scielo, 

Mediline, Farmacopéia, Justor, Quimical Abstract, Phytoterapy Research, Farmacognosia e 

Elsevier). Ademais, quando necessário, foram consultadas dissertações de mestrado e teses de 

doutorado, em metodologia semelhante à aplicada por Vendrusculo et al. (2005).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Dos 35 interlocutores predominou a faixa etária entre 50 a 59 anos, representando o 

maior número de população amostral (n = 12). O número de mulheres foi maior, o que 

justifica-se devido estas senhoras serem as maiores portadoras de saberes acerca da atenção à 

saúde na família, e os homens realizarem atividades extradomiciliares. Resultado semelhante 

foi encontrado por Silva et al. (2015) em pesquisa desenvolvida com plantas medicinais em 
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área de caatinga em comunidade no município de Milagres, Ceará, em que a ausência dos 

homens também estava atrelada a sua dedicação em atividades fora da residência. 

Na comunidade foram listadas 58 espécies, pertencentes a 35 famílias e a 54 gêneros. 

Fabaceae Lindl. apresentou o maior número de espécies citadas com total de sete espécies 

pertencentes a seis gêneros (Quadro 1). As espécies desta família foram sinalizadas para tratar 

11 doenças, entre as quais 42,85% destinaram-se ao sistema gastrintestinal, 28,57% endócrino 

e 14,28% respiratório. Foram encontrados dados químicos e/ou farmacológicos para seis das 

sete etnoespécies citadas. 

 

Quadro 1 - Lista das espécies de Fabaceae Lindl. e dados químicos das plantas coletadas na 

comunidade Rio Urubueua de Fátima, Abaetetuba, Pará. Parte utilizada (PU); Indicação pela 

comunidade (IC). 

Subfamília/ 

Espécie 
Etnoespécie PU IC Preparo 

Compostos 

químicos 

Literatura 

consultada 

Caesalpinioideae 

Bauhinia forficata 

Link 

Pata de vaca Folha 
Colesterol 

alto 
Decocção 

Canferitrina, 

Canferol, 

Flavanoides e 

Quercetina 

Marques et. al. (2013); 

Pizzolatti et al. (2003); 

Pinheiro et al. (2006) 

Caesalpinioideae 

Bauhinia guianensis 

Aubl. 

Escada de 

jabuti 
Folha 

Dor de 

estomago, 

pressão alta 

e colesterol 

alto 

Decocção 

Taninos, 

Terpenoides e 

Esteroides. 

Silva & Cechinel Filho 

(2002); Pinheiro et al. 

(2013) 

Caesalpinioideae 

Hymenaea 

courbaril L. 

Jatobá Casca 
Tosse, asma 

e gripe 
Decocção  

Polifenois 

(Flavonoides e 

Taninos), 

antociânicoos, 

Triterpenóides e 

Saponinas. 

Bezerra (2013) 

Caesalpinioideae 

Libidibia ferrea 

(Mart. ex. Tul.) 

L.P.Queiroz 

Jucá 

Fruto, 

casca e 

folha 

Inflamação, 

gastrite, 

contra 

infecção e 

cicatrizante 

Infusão e 

Decocção 

Saponinas, Ácidos 

orgânicos, 

Açúcares redutores, 

Fenóis e Faninos, 

Sesquiterpenolacto

nas e 

Antraquinonas. 

Kobayashi et al. (2015) 

Papilionoideae 

Dalbergia 

monetaria L. f. 

Verônica Casca 

Anemia, 

infecção 

urinária 

Decocção 

e Suco 

Proantocianidinas, 

Flavonoides e 

Taninos 

condensados 

Cota (1999); Silva  et al. 

(2007) 

 
 

Quadro 1 – Continuação... 
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Papilionoideae 

Machaerium 

lunatum (L. f.) 

Ducke 

Aturiá Ramo Diabetes Decocção - - 

Mimosoideae 

Stryphnodendron 

adstringens (Mart.) 

Coville 

Barbatimão Casca Gastrite Decocção 

Fenóis, Taninos, 

Flavonoides, 

Alcaloides, 

Triterpenos, 

Prorobinetinidinas

,Prodelfinidinas e 

Chalconas 

Gonçalves, 

(2007); Souza et 

al. (2007). 

 

As espécies medicinais podem ser empregadas de diversas maneiras, como chá, 

garrafadas, banhos entre outros, para tratar afecções similares ou diferentes. A forma de 

preparo por decocção prevaleceu como o método mais utilizado na comunidade em todas as 

sete espécies. Destas, apenas o Jucá (Libidibia ferrea (Mart. ex. Tul.) L.P.Queiroz) foi 

apontado para infusão e Verônica (Dalbergia monetaria L. f.) para suco (Quadro 1). Dentre as 

partes usadas nas receitas destacaram-se folhas, cascas e frutos. No estudo de Silva et al. 

(2015), com plantas medicinais na região de Matinhos – PR, o chá por infusão foi o método 

mais propagado com utilização de folhas, flores ou fruto, enquanto decocção mostrou-se mais 

eficaz no uso de partes mais duras como cascas, raízes, sementes e caules. 

A família Fabaceae Lindl. apresentou um total de 27 receitas sendo que as 

etnoespécies jucá, verônica, escada de jabuti e pata-de-vaca foram utilizadas em mais de uma 

receita medicinal.  Esses dados demonstram que as espécies possuem versatilidade quanto às 

indicações terapêuticas. No trabalho de Rodrigues & Andrade (2014) na comunidade de 

Inhamã, Pernambuco, Brasil, os gêneros Bauhinia sp. e Stryphnodendron sp., assim como as 

espécies Hymenaea courbaril L. e Libidibia ferrea (Mart. ex. Tul.) L.P.Queiroz, também 

apresentaram usos terapêuticos recorrentes.  

Em relação à origem, quatro espécies (Machaerium lunatum (L. f.) Ducke, Bauhinia 

guianensis Aubl., Hymenaea courbaril L., Dalbergia monetaria L. f.) caracterizaram-se como 

espontânea e três (Bauhinia forficata Link, Libidibia ferrea (Mart. ex. Tul.) L.P.Queiroz, 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville) como cultivadas. Esse resultado condiz com o 

trabalho de Pasa et al. (2011) na comunidade Bom Jardim no estado de MT, Brasil em que 

63% das espécies foram identificadas como de origem espontânea. Tal fato pode está 

relacionado a alta taxa de crescimento dessas plantas que, de acordo com Silva (2010) 

também apresentam um elevado potencial medicinal. 
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Dentre as espécies citadas na comunidade verificou-se que 85,71% apresentaram 

relatos em literatura especializada e banco de dados fitoquímicos comprovando a eficácia 

destas plantas no tratamento das patologias citadas pelos ribeirinhos.  

Foram registrados na comunidade eficácia da pata-de-vaca (Bauhinia forficata Link), 

no tratamento de hiperlipidemia. Este efeito também foi apontado nos estudos de Lopes & 

Pantoja (2013) com moradores do bairro de Santa Cruz – RJ e por Pizziolo et al. (2011) em 

levantamento bibliográfico sobre plantas com possível ação hipolipdemica. Pinheiro et al. 

(2006) validaram sua ação como antidiabético. Contudo não foram encontrados registros 

científicos de ensaios laboratoriais que corroborem com tal indicação, sendo necessário novas 

pesquisas sobre esta espécie que identifiquem o metabólito secundário responsável pelo efeito 

terapêutico. 

Para a escada de jabuti (Bauhinia guianensis Aubl.), tanto na comunidade quanto nas 

literaturas, não foram verificadas informações de seu uso para diabetes. Entretanto Silva & 

Cechinel Filho (2002) destacaram em seu estudo químico com plantas do gênero Bauhinia a 

presença de compostos fenólicos como taninos, terpenoides e esteroides, que propiciam a este 

um potencial antidiabético. Quanto a sua aplicação como um antimicrobial, Pinheiro et al. 

(2013) verificou sua ação no combate a Escherichia coli, causadoras de infecções ligadas ao 

sistema digestório.  

O jatobá (Hymenaea courbaril L.) é empregado pela comunidade como remédio para 

doenças associadas ao sistema respiratório como asma e tosse. Nas pesquisas de Bezerra 

(2013) esta espécie é apontada com atividade antibacterial, devido a presença de terpenoides e 

taninos; e foi comprovada a ação miorelaxante e antiespasmódicas em testes com solução 

elaborada com extrato da casca do caule aplicada em traqueia de ratos.  

A atividade aintiflamatória e desinfectante do jucá (Libidibia ferrea (Mart. ex. Tul.) 

L.P.Queiroz descrita na comunidade decorre do poder adstringente de metabólitos 

secundários como os taninos. Essa ação foi evidenciada por Kobayashi et al. (2015) em testes 

in vivo, feitos com extratos etanólicos 12,5% dos frutos aplicados em ratos. O ferimento dos 

mesmos apresentou cicatrização em tempo semelhante aos ratos tratados com extrato 

etanólico de NaCl 0,9%, sendo assim considerado altamente satisfatório. 

A verônica (Dalbergia monetária L. f.) tem seu uso associado à cura de inflamação 

urinária e anemia. De acordo com os moradores os chás são produzidos com a casca secas a 

fim de evitar efeitos adversos. Estes resultados se assemelham ao de Freitas & Fernandes 

(2006). Nos estudos de Silva et al. (2007) foi relatado seu emprego para úlcera, inflamações e 
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anemia, e seu potencial antioxidante comprovado a partir de uma avaliação do total de fenóis 

e de flavonoides. 

Para a etnoespécie aturiá (Machaerium lunatum (L. f.) Ducke), indicada na 

comunidade para diabetes, não se obteve informações sobre seus constituintes químicos. 

Vendruscolo et al. (2005) relataram haver caso em que nem sempre é possível encontrar os 

dados completos para um determinado espécime, o que evidencia a carência de estudos para 

algumas espécies nativas. 

O barbatimão (Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville) usado para a gastrite é 

constituído por vários compostos fenólicos. Estudo desenvolvido por Souza et al. (2007) com 

extratos da casca do barbatimão evidenciaram seu potencial medicamentoso para as doenças 

infecciosas e inflamatórias de causadas por bactérias de modo geral, devido sua ação 

antioxidante e antimicróbica, principalmente no que diz respeito a quantidade de fenóis totais 

com destaque para os taninos e flavonoides. 

 

4. CONCLUSÃO 

O amplo potencial terapêutico de espécies de Fabaceae Lindl. para diferentes doenças 

mostrou-se amparado por comprovações científicas, com a determinação de suas propriedades 

químicas e da ação farmacológica dos metabólitos secundários presentes. 

Os saberes tradicionais relacionados às plantas na comunidade Rio Urubueua de 

Fátima associados às técnicas de pesquisa etnodirigidas colaboram na determinação de novas 

substâncias químicas e fármacos eficazes na terapia de muitas doenças. Tais estudos 

constituem-se como ferramentas para incentivar a fitoterapia no sistema público de saúde, 

especialmente nas comunidades ribeirinhas em que o acesso aos medicamentos e tratamentos 

é insatisfatório. Desta forma, a determinação das propriedades químicas reduz riscos, diminui 

gastos e aumenta a segurança no uso dos recursos vegetais para fins terapêuticos. 
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RESUMO  

O trabalho foi realizado no campo experimental da empresa Tramontina, localizado no 

município de Aurora do Pará-PA e teve como objetivo verificar a influência da adubação 

orgânica de resíduo de Ananas comosus var. erectifolius (curauá) na área foliar, número e 

comprimento de folhas dessa planta sob diferentes sistemas de manejo: (1) Monocultivo de 

curauá sem aplicação de soro; (2) Monocultivo de curauá com aplicação de soro; (3) Sistema 

agroflorestal de paricá + curauá sem aplicação de soro e (4) e Sistema agroflorestal de paricá 

+ curauá com aplicação de soro. Foi realizada análise de solo e levantamento de número, 

comprimento, espessura, peso seco, peso úmido de folhas e área foliar. A adubação com o 

extrato vegetal favoreceu a acidificação e aumentou o fósforo disponível do solo. O curauá 

quando cultivado no sistema agroflorestal com e sem aplicação do extrato vegetal apresentou 

maior área foliar, número e comprimento de folhas. Para o número de folhas o monocultivo 

com aplicação de soro apresentou foi superior aos demais sistemas de cultivo. O uso do 

extrato vegetal do curauá apresenta potencial para adubação orgânica beneficiando o 

crescimento o aumento da área foliar, número e comprimento de folha dessa planta. 

 

Palavras-chave: Comprimento de folhas. Sombreamento. Soro 
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1. INTRODUÇÃO  

 Na região amazônica os diferentes sistemas de cultivo vêm sendo utilizados como forma 

de recomposição e recuperação de áreas degradadas. Nesses sistemas destacam-se as espécies 

Schizolobium parahyba subesp. amazonicum (Huber ex Ducke) Barneby (paricá), pela boa 

adaptabilidade e crescimento rápido e, recentemente o Ananas comosus var. erectifolius (L.B. 

Smith) Coppens & F. Leal) (curauá), não só pela rusticidade e desenvolvimento em diferentes 

ambientes de solos pobres e arenosos, mas também pela diversidade de uso dessa bromélia 

(CORDEIRO et al., 2010).   

No entanto, a sustentabilidade ambiental dessas áreas depende das espécies 

componentes do sistema e do manejo adotado (adubação, espaçamento, sombreamento e 

colheita, entre outros) (SANTOS et al., 2009). Nesse sentido a adoção de técnicas de 

adubação orgânica e plantio em consórcio configurando sistemas agroflorestais pode 

proporcionar a melhoria da qualidade do solo e incrementar o desenvolvimento das plantas.  

A utilização de adubos orgânicos em monocultivos e em sistemas agroflorestais pode 

trazer grandes vantagens como: estabilidade da matéria orgânica, reciclagem de nutrientes, 

redução da saturação por alumínio e outros nutrientes ao solo, devido à simbiose com micro-

organismos (ARTEAGA et al., 2007). O extrato vegetal da espécie Ananas erectifolius possui 

potencialidade na adubação orgânica, pois a atividade é contínua e favorece o enriquecimento 

do solo (CORDEIRO et al., 2010). Nesse contexto, este trabalho teve como objetivo verificar 

o potencial da adubação orgânica proveniente de resíduos vegetal na melhoria do solo e no 

crescimento de Ananas comosus var. erectifolius cultivado em monocultivo e em consórcio 

com paricá. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado na fazenda Tramontina, localizada no município de 

Aurora do Pará-PA (latitude 2º 10’ S, longitude 47º 32’ W). O solo predominante na área é 

Latossolo Amarelo de textura areno-argilosa, de baixo pH, baixo teor de matéria orgânica e 

níveis de nitrogênio e fósforo baixos (EMBRAPA, 2009). O clima da região é Ami 

(classificação de Koppen), com temperatura média em torno de 25ºC (mínima de 21ºC e 

máxima de 35ºC) e precipitação anual entre 1000 mm – 3600 mm.  

O solo da área apresenta as seguintes características químicas: 20,2 g.Kg-1 de MO, 1 

mg.dm-3 de P, 31cmolc.dm-3 de K, 1,3 cmolc.dm-3 de Ca, 1,9 cmolc.dm-3de Mg, 0,9 cmolc.dm-3 

de Al, 5,78 cmolc.dm-3 de H+Al e pH em água igual a 5.  
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O sistema foi implantado em janeiro de 2009 originando os tratamentos: (1) 

Monocultivo de curauá sem aplicação de soro – MCSS, (2) Monocultivo de curauá com 

aplicação de soro – MCCS, (3) Sistema agroflorestal de paricá e curauá sem aplicação de soro 

– SAFSS e (4) Sistema agroflorestal de paricá e curauá com aplicação de soro – SAFCS. Os 

tratamentos foram dispostos em delineamento inteiramente casualizado, cada um obtendo 4 

repetições totalizando 16 unidades experimentais, cada UE composta de 41 plantas de paricá 

com espaçamento 4 m x 3 m e 193 plantas de curauá com espaçamento 0,80 m x 0,80 m. As 

características das espécies estão contidas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Características das espécies Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex Ducke) 

Barneby e Ananas comosus var. erectifolius (L. B. Smith) Coppens & Leal utilizadas nos sistemas 

estudados. 

Espécies S. parahyba var. amazonicum            A. comosus var. erectifolius 

Vernáculos 
Paricá, guapuruvu, paricá-grande, pinho-

cuiabano,  

Curauá, abacaxi ornamental,   

abacaxi selvagem 

Família Fabaceae  Bromeliaceae 

Distribuição 

natural 

Amazônia brasileira, venezuelana, 

colombiana, peruana, boliviana e 

equatoriana e toda a América Central.  

Venezuela, Guiana Francesa e 

Brasil 

Uso Industria de laminados e compensados 

Indústria automobilística, 

geotêxtil, agrotêxtil e 

farmacêutica 

Aspecto 

Morfológico 

Árvore caducifólia, heliófila; flor 

pequena de cor amarela; fruto com uma 

semente 

Herbácea, sistema radicular 

superficial, monóica, folhas retas 

coriáceas; frutos ovóide 

 

 

  Para obtenção do extrato vegetal (resíduo líquido conhecido como soro) utilizado na 

adubação orgânica, folhas de curauá foram colhidas e desfibradas. Esse resíduo líquido foi 

recolhido em baldes e diluído em 75 % água e acondicionado em vasilhames plásticos para 

ser usado como adubação orgânica (Figura 1). A escolha dessa concentração foi decorrente 

dos resultados obtidos por Braga et al. (2010).  

A manutenção foi realizada a cada 4 meses durante 16 meses através de capinas 

manuais, seguindo de adubação orgânica. Após esse período, quando as folhas começaram a 

ser colhidas, após capinas manuais foi realizado amontoamento para evitar o tombamento das 

plantas e aproveitamento dos resíduos das folhas após a colheita para incorporação no solo. 
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Figura 1 - Aspecto do processo de extração das fibras de curauá para obtenção do extrato vegetal; A) 

Colheita de folhas; B) Desfibramento; C) Acondicionamento do extrato vegetal; C) Aplicação do 

extrato vegetal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados foram coletados aos 6 meses (setembro de 2009) e 4 anos (setembro de 

2013) após o experimento. As variáveis morfológicas foram: número (NF), comprimento de 

folhas (CF), espessura de folhas (EF), área de folhas (AF), peso secos de folhas (PSF), peso 

úmido de folhas (PUF). Foi testado o efeito do soro do curauá nas variáveis morfológicas 

através do programa estatístico SISVAR 5.8 sob o teste Duncan ao nível de significância de 

5%.  

A coleta de solo foi realizada com trado Holandês, sendo 1 amostra composta de 5 

simples por tratamento, na profundidade de 0-20cm. As amostras foram analisadas no 

laboratório de solos da Embrapa Amazônia Oriental para obtenção dos parâmetros químicos 

do solo como: pH, fósforo (P), potássio (K), Cálcio (Ca), matéria orgânica (MO), magnésio 

(Mg) e alumínio (Al).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados de parâmetros químicos do solo entre as épocas de coleta mostraram 

tendência numérica de diminuição do pH, matéria orgânica, potássio, cálcio e magnésio com 

o tempo, enquanto o fósforo, alumínio e acidez potencial (H+Al) aumentaram. Como descrito, 

o clima da região estudada apresenta alta pluviosidade favorecendo a lixiviação de cátions 

como K+, Ca+ e Mg+, substituídos por H+ e Al+3 aumentando a acidez do solo que também 

ocorre pela decomposição da matéria orgânica e aplicação de adubos nitrogenados, quando 

aplicados em faixas, sulcos ou covas favorecem a diminuição da fixação de fósforo no solo 

(MALAVOLTA, 1980) (Tabela 2).   

 
Tabela 2 - Análise química do solo nos diferentes sistemas de cultivo com e sem aplicação de soro 6 

meses e aos 4 anos após a implantação do experimento, na profundidade de 0-20 cm no município de 

Aurora do Pará, estado do Pará. 

Idade Sistemas 
pH  MO P K Ca Mg Al H+Al 

H2O g.Kg-1 (mg.dm-³) cmolc.dm-³ 

6
 m

es
es

 MCSS (-) 5,03 29,39 1,67 32,00 1,13 1,7,0 0,97 6,05 

MCCS (+) 4,93 23,14 2,00 21,00 0,80 1,23 1,03 5,50 

SAFSS (-) 5,20 27,95 1,33 35,00 1,37 1,83 0,83 6,27 

SAFCS (+) 5,20 23,72 1,67 23,67 1,07 1,22 0,87 5,50 

4
 a

n
o

s 

MCSS (-) 4,55 22,39 2,82 0,24 0,59 0,34 1,48 8,09 

MCCS (+) 4,59 22,76 2,89 0,07 0,76 0,36 1,11 7,29 

SAFSS (-) 4,64 22,39 2,76 0,07 0,76 0,25 1,11 7,29 

SAFCS (+) 4,64 22,82 2,91 0,15 0,68 0,30 1,30 7,69 

 

Os resultados de número de folhas mostraram efeito significativo (P<0,05) entre os 

tratamentos aos 6 meses e 4 anos, sendo os tratamentos utilizados nos tratamentos MCCS,  

SAFSS e SAFCS foram superiores. Os resultados de comprimento de folhas também 

mostraram efeito significativo (P<0,05) entre épocas de coleta, sendo os tratamentos MCCS, 

SAFSS e SAFCS superiores ao de monocultivo sem aplicação de soro aos seis meses, e aos 4 

anos os tratamentos utilizados nos sistemas agroflorestais foram superiores aos de 

monocultivos. A área foliar apresentou efeito significativo (P<0,05) entre os tratamentos, 

sendo SAFSS e SAFCS superior a MCSS e MCCS, sugerindo que além do beneficio 

proporcionado pela aplicação do adubo orgânico, as plantas de curauá quando sombreadas 

pelo paricá apresentam maior desenvolvimento (Tabela 3). Resultados similares foram 

verificados com Ananas comosus, onde a área foliar da espécie foi maior quando cultivadas 

sob sombreamento (SILVA, 2013)  
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Tabela 3 - Número de folhas (NF) e comprimento de folhas (CF) aos 6 meses e 4 anos após 

implantação; espessura foliar (EF), área foliar (AF), peso úmido de folhas (PUF) e peso seco de folhas 

(PSF) aos 4 anos após a implantação experimental. 

Idade 6 meses  4 anos 

Cultivos NF 
CF  

(cm) 
NF 

CF                     EF 

 (cm) 

AF 

 (cm²) 

PUF              PSF 

(g.planta-1) 

MCSS (-) 7,9b±3,5 15,9b±6,5 33,3b±11,1 106,3b±26,8 0,080 346,02b 43,02 14,66 

MCCS (+) 10,4ab±3,6 23,7ab±6,6 36,3ab±9,7 109,4b±20,8 0,081 367,65b 42,02 15,03 

SAFSS (-) 12,7a±3,7 24,1a±8,5 37,7a±7,7 122,0a±27,5 0,084 432,55a 39,92 15,79 

SAFCS (+) 13,6a±4,9 30,4a±12,8 42,2a±6,4 124,7a±17,8 0,083  410,91a 40,69 15,41 

Valores precedidos de mesma letra, na horizontal, não diferem significativamente, segundo o teste de 

Duncan, no nível de 5%. 

 

 Ressalta-se que em plantios agroflorestais, onde há grande aporte de matéria orgânica 

proveniente de folhas, flores e sementes, o acúmulo de água das chuvas nas bromélias 

favorece a decomposição desse material, disponibilizando nesta água os nutrientes necessários 

à sobrevivência destas bromélias que são absorvidas pelas próprias folhas (NADKARNI, 

1984). Assim, Rocha et al. (2004) enfatizaram que as bromélias plantadas em associação com 

espécies florestais assumem um papel fundamental na ecologia das florestas, providenciando 

abrigo, local de reprodução e alimentação de inúmeras espécies de insetos, moluscos, 

anfíbios, pequenos mamíferos e outros animais insetívoros, além de algas continentais que, 

sem estas bromélias, não sobreviveriam 

 
4. CONCLUSÕES  

O extrato vegetal do curauá pode ser utilizado como adubo orgânico, pois apresenta 

tendência de melhoria na qualidade do solo e no crescimento das plantas beneficiadas. O 

curauá no sistema com o paricá apresenta melhor desenvolvimento. 
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RESUMO  

Leguminosae apresenta 727 gêneros e 19.325 espécies distribuídas em três subfamílias 

(Mimosoideae, Caesalpinioideae e Papilionoideae). Dentre essas, encontra-se Mimosoideae 

com 78 gêneros e 3.270 espécies, onde estão inseridos os 3 gêneros de estudo deste trabalho: 

Leucaena Benth que compreende 22 espécies, nativas das Américas; espécies como Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wit possui importância como árvore de sombreamento e adubo 

verde; Neptunia Lour. com 12 espécies, sendo representado no Brasil por apenas duas: 

Neptunia plena (L.) Benth. e Neptunia oleracea (Lour), esta última é uma espécie 

potencialmente destinada à pastanges. Por fim, o gênero Macrosamanea Britton & Rose ex 

Britton & Killip com 11 espécies; dentre essas, encontram-se Macrosamanea duckei (Huber) 

Barneby & Grimes e Macrosamanea pubiramea (Steud) Barneby & Grimes, as quais são 

capazes de nodular e fixar biologicamente o nitrogênio (N2) com potencial de aproveitamento 

como planta para cobertura do solo, adubação verde e compostagem. Neste contexto, o 

trabalho objetivou o levantamento de Leucaena Benth, Neptunia Lour e Macrosamanea 

Britton & Rose ex Britton & Killip no Herbário IAN. Foram realizadas análises de dados e 

imagens dos gêneros presentes na base de dados do herbário, efetuando, quando necessário, 

consulta em sites específicos, correção de dados para obtenção de novas imagens e, 

posteriormente, disponibilização do material atualizado no site do herbário virtual do IAN. 

Foi possível constatar que Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip possui o maior 

número de amostras com 80 amostras, classificados em 7 espécies; o  gênero Neptunia Lour 

foi o segundo maior em números de amostras com 43 exemplares contendo 3 espécies 

diferentes e o gênero Leucaena Benth com 27 amostras, apresentando 3 espécies distintas. O 

levantamento e a organização deste material facilitarão a localização dos dados das exsicatas 

por pesquisadores e estudiosos que atuam elaborando as revisões taxonômicas dos gêneros 

levantados neste trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO  

Leguminosae apresenta três subfamílias (Mimosoideae, Caesalpinioideae e 

Papilionoideae), 727 gêneros e 19.325 espécies com distribuição cosmopolita. São plantas de 

hábito muito variado que se apresentam como grandes árvores, arbustos, subarbustos, ervas e 

trepadeiras que vivem nos mais diversos ambientes (LEWIS et al., 2005). 

Dentre as subfamílias, encontra-se Mimosoideae, a qual apresenta distribuição 

principalmente pantropical e subtropical, com cerca de 78 gêneros e 3.270 espécies (LEWIS 

et al., 2005). 

 Dos 78 gêneros da Mimosoideae, encontra-se Neptunia Lour, Macrosamanea Britton 

& Rose ex Britton & Killip e Leucaena Benth, sendo este último abrangendo 22 espécies 

distribuídas em florestas tropicais sazonalmente secas da América Central e norte da América 

do Sul; sendo a Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit a que apresenta maior relevância 

(BREWBAKER, 1987). Essa espécie possui valor como árvore de sombreamento e adubo 

verde, além do interesse na sua utilização nos trópicos para restauração da fertilidade do solo, 

forragem e recuperação de áreas degradadas (FREITAS et al., 1991), uma vez que ela se 

desenvolve bem em encostas íngremes, solos marginais e regiões com períodos de seca 

(PEREZ & FANTI, 1999). 

Neptunia (Lour) também apresenta relevância nesta subfamília, com 12 espécies de 

distribuição pantropical, é representado no Brasil por apenas duas espécies: Neptunia 

oleracea (Lour) e Neptunia plena (L.) Benth. N. oleracea foi recomendada por WILDIN et al. 

(1996) para experimentações de avaliação e introdução como uma espécie potencialmente 

destinada à pastagens, na qual deve ser usada em conjunto com gramas introduzidas por ser 

uma valiosa fonte de nitrogênio para pastagens alagadas, além de oferecer pasto de qualidade 

para o gado. 

Outro gênero, não menos importante, que constitui a subfamília Mimosoideae é 

Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip que dispõe 11 espécies distribuídas 

principalmente na América do Sul, localizadas geralmente em matas ciliares e 

temporariamente alagadas. Dentre as 11 espécies, encontram-se Macrosamanea duckei 

(Huber) Barneby & Grimes e Macrosamanea pubiramea (Steud) Barneby & Grimes, as quais 

são plantas adaptadas a solos de baixa fertilidade, capazes de nodular e fixar biologicamente o 

nitrogênio (N2) com potencial de aproveitamento nos agroecossistemas, como planta para 

cobertura do solo, adubação verde e compostagem (SOUZA, 2012). 
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         Neste sentido, obsevando a importância ecológica e econômica destes gêneros, este 

trabalho teve como objetivo realizar o levantamento de Leucaena Benth, Neptunia Lour e 

Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip no Herbário IAN da EMBRAPA 

Amazônia Oriental a fim de contribuir para o conhecimento da diversidade desses gêneros no 

bioma Amazônia e a futura disponibilização dos dados na internet. 

2. METODOLOGIA  

Foram realizadas análises dos dados e imagens de gêneros estudados utilizando o 

sistema BRAHMS (Botanical Research And Herbarium Management System) (Figura 1) 

comparando com as informações de cada espécime. Para o levantamento, foi feito um filtro na 

base de dados do herbário IAN em busca da quantidade de espécies e espécimes de cada 

gênero e seus respectivos dados. 

Figura1: Banco de dados do sistema BRAHMS. 

 

  Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015. 
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Quando necessário, consultou-se sites específicos para verificação nomenclatural das 

espécies (Flora do Brasil, MOBOT, IPNI) e locais de coleta (IBGE). Além disso, os dados das 

exsicatas que não estavam no banco de dados foram inseridos, assim como as imagens da 

base de dados que não possuíam boa qualidade foram editadas pelo programa de edição 

Microsoft Office Picture Manager versão 2008. Imagens que ainda não constavam na base de 

dados foram capturadas com o auxílio de câmera fotográfica semi-profissional (Nikon coolpix 

P520), foram obtidas no mínimo, duas fotografias de cada amostra, sendo uma da exsicata e 

outra para etiqueta da própria (Figura 2). Os dados foram atualizados no banco de dados do 

herbário IAN e posteriormente, serão disponibilizados no website do herbário virtual da 

EMBRAPA Amazônia Oriental. 

Figura 2: Exsicata de Pithecolobium atualizada como Macrosamanea pubiramea (Steud.) Barneby & 

J.W.Grimes (A) e sua respectiva etiqueta(B).  

 

Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015. 

 

3. RESULTADOS 
 

Constatou-se que o gênero que possui o maior número de amostras é o Macrosamanea 

Britton & Rose ex Britton & Killip com 80 amostras, classificados em 8 espécies: M. 

consanguinea (R.S. Cowan) Barneby & J.W.Grimes e M. froesii Barneby & J.W.Grimes (1 

amostra cada), M. simabifolia (Spruce ex Benth.) Pittier (2), M. discolor (Willd.) Britton & 

A B 
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Killip (3), Macrosamanea sp. e M. amplíssima (Ducke) Barneby & J.W.Grimes. (4), M. 

duckei (Huber) Barneby & J.W.Grimes (6) e M. pubiramea (Steud.) Barneby & J.W.Grimes 

(59 amostras) (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Distribuição de Macrosamanea por espécies no Herbário IAN. 

 

     Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015. 

Neptunia Lour foi o segundo maior gênero em números de amostras com 43 

exemplares contendo: Neptunia sp. (8 amostras), N. plena (L.) Benth. (17) e N. oleracea 

Lour. (18 amostras) (Gráfico 2). 

           Gráfico 2: Distribuição de Neptunia por espécies no Herbário IAN. 

 

             Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015.  

E o gênero Leucaena Benth com 27 amostras, sendo 3 espécies distintas: L. 

leucocephala (Lam.) de Wit (22 amostras), L. glauca Benth (4) e L. pulverulenta (Schltdl.) 

Benth. (1 amostra) (Gráfico 3). 

 

 

M. consanguinea (R.S. Cowan) Barneby & J.W.Grimes 

M. froesii Barneby & J.W.Grimes 

M. simabifolia (Spruce ex Benth.) Pittier 

M. discolor (Willd.) Britton & Killip 

Macrosamanea sp. Macrosamanea sp. 

M. amplíssima (Ducke) Barneby & J.W.Grimes 

M. duckei (Huber) Barneby & J.W.Grimes 

M. pubiramea (Steud.) Barneby & J.W.Grimes 

Neptunia plena (L.) Benth 

Neptunia sp. 

Neptunia oleraceae Lour. 
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Gráfico 3: Distribuição por espécies do gênero Leucaena no Herbário IAN. 

 

     Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015. 

Após o levantamento, observou-se que os países de coleta foram Venezuela, 

Colômbia, Suriname, Peru e Brasil, sendo neste último distribuído entre os estados de Minas 

Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraíba (1 amostra cada); Ceará (2), Rondônia e Amapá (3); São 

Paulo (5); Maranhão (8); Amazonas (23) e Pará (87 amostras) (Gráfico 4). 

Gráfico 4: Distribuição de coleta de Leucaena, Macrosamanea e Neptunia no Brasil. 

 
Fonte: Sistema Brahms, Herbário IAN, 2015. 

Realizou-se o levantamento no Herbário IAN dos coletores que mais contribuíram 

para o acervo dos 3 gêneros referidos neste trabalho. Constatou-se que Santoro, J. predominou 

com 2 amostras de  Leucaena Benth; em  Macrosamanea Britton & Rose ex Britton & Killip 

destacou-se Pires, J.M. com 20 amostras; e Black, G.A. com 14 amostras de Neptunia Lour.  

(Gráfico 5). 

Número de amostras 

Leucaena pulverulenta (Schltdl.) Benth.  
 

Leucaena glauca Benth. 
 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 
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Gráfico 5: Coletores que mais contribuíram com os gêneros Macrosamanea, Neptunia e 

Leucaena no Herbário IAN. 

 
Fonte: Sistema BRAHMS, Herbário IAN, 2015. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O levantamento e a organização deste material no Herbário IAN facilita a divulgação 

desses gêneros, contribuindo com a localização dos dados das exsicatas pelos pesquisadores e 

estudiosos que atuam elaborando as revisões taxonômicas dos gêneros levantados neste 

trabalho. 

Além disso, a continuidade da disponibilização de informações como a que foi feita 

neste trabalho é necessária, haja vista que o conhecimento sobre a biodiversidade de diversas 

regiões contribuirá para subsidiar estudos e pesquisas de especialistas que possuem a flora 

como ferramenta de estudo.  
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RESUMO  

 
 A quantificação de aspectos como densidade e umidade, tratando-se da madeira, é 

fundamental para determinar a melhor finalidade ao material. A densidade é um quesito 

importante que tem sido retratado em vários trabalhos, pois serve como parâmetro para a 

qualidade madeireira, além de ser de fácil determinação e apresentar relação direta com outras 

propriedades. A determinação da umidade da madeira possui grande destaque quando se 

remete ao desempenho, onde elevados teores de umidade representam uma das principais 

causas de defeito de secagem, como fendilhamentos e empenamentos. O trabalho objetivou 

determinar a densidade básica e o teor de umidade da madeira da espécie arbórea Vochysia 

inundata Ducke, popularmente conhecida como “quaruba”. Foram preparados 15 corpos de 

prova (CP) em serraria, que apresentavam dimensões de 2 cm x 3 cm x 5 cm, sendo lixados e 

devidamente enumerados. Realizou-se a medição dos CP fazendo uso de paquímetro, e fez-se 

a pesagem em balança digital em três situações: umidade ambiente, após saturação em bomba 

vácuo por 24 horas e depois de secagem em estufa no período de 48 horas. A fórmula 

utilizada para encontrar a densidade básica levou em consideração o peso amostral 

absolutamente seco e o volume amostral completamente saturado. Para obter o teor de 

umidade, fez-se uso de uma expressão que leva em consideração o peso da amostra em 

umidade ambiente e o peso amostral absolutamente seco em estufa. A densidade básica média 

encontrada foi de 0,60 g/cm3, classificando a madeira como moderadamente pesada, o que 

pode ser explicado pela porosidade que a espécie apresenta, sendo os poros de médios a 

grandes. O teor de umidade médio obtido foi de 13%, valor considerado apropriado para a 

madeira, pois facilita procedimentos de secagem e evita danos como empenamentos e 

fissuras, além de deixar o material menos propício a ataques de indivíduos xilófagos. 
 

Palavras-chave: Saturação. Secagem. Propriedades. 

 

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

 A madeira é um material heterogêneo que possui propriedades que se alteram entre 

espécies, entre indivíduos de determinada espécie e até mesmo no interior da árvore. Dessa 

maneira, saber a respeito desses aspectos e de suas interações auxilia com a definição da 

finalidade mais adequada para a madeira como matéria-prima (PALERMO, 2013). 

 A densidade é um quesito importante para a qualidade da madeira que tem sido 

retratada em variados trabalhos, além de ser de fácil determinação e apresentar relação direta 

com outras propriedades (MELO et al., 2013). A investigação da qualidade dos aspectos 

tecnológicos madeireiros levando em consideração a sua densidade é uma prática de boa 

utilidade (MATTOS et al., 2011). 

 A averiguação do teor de umidade e de sua variação no tronco das árvores ou de peças 

de madeira possui grande relevância quando se remete à desempenho e uso. Elevados teores 

de umidade na madeira tratam-se das principais causas de defeitos no procedimento de 

secagem, tais como fendilhamentos e empenamentos (OLIVEIRA et al., 2005). 

 A espécie arbórea Vochysia inundata Ducke, vulgarmente conhecida como “quaruba”, 

pertence à família Vochysiaceae e é considerada como promissora no que concerne à 

produção madeireira e silvicultural (YARED et al., 1983). Apresentando características 

semelhantes ao cedro (Cedrella odorata), sua madeira tem finalidades como construção naval 

e civil, tábuas, caixotaria, ripas, forros, brinquedos, marcenaria, entre outros (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, 1981). Por motivos econômicos e 

por sua utilidade, o acompanhamento das características desta espécie é de grande relevância 

para o equilíbrio ambiental da Amazônia (VALENTE et al., 2008). 

Dessa forma, o objetivo do trabalho foi determinar a densidade básica e o teor de 

umidade da madeira de Vochysia inundata Ducke. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para iniciar o experimento, foram preparados 15 corpos de prova (CP) com dimensões 

de 2 cm x 3 cm x 5 cm, na serraria da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), em 

Belém – Pará. As amostras foram lixadas e devidamente enumeradas. As faces longitudinal, 

tangencial e radial de cada corpo de prova foram medidas com auxílio de um paquímetro, 

onde o produto destes três valores representa o volume da amostra saturada em umidade 
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ambiente. Após isso, os corpos de prova foram pesados em balança digital e obteve-se o peso 

das amostras saturadas em umidade ambiente. 

Os CP foram alocados em bomba vácuo para que todo o ar fosse retirado e ocorresse a 

saturação. Esta, por sua vez, aconteceu no período de 24h. Após isso, foi utilizado o 

paquímetro para determinar novamente as medidas das três faces de observação e, a partir do 

produto destas medições, foi obtido o volume das amostras completamente saturadas. Fez-se 

novamente a pesagem dos corpos de prova e, assim, foram encontrados os valores de peso das 

amostras completamente saturadas. 

Os corpos de prova foram inseridos em estufa, à uma temperatura de aproximadamente 

103ºC. Decorridas 48h, o material obteve peso constante. Por fim, os valores de peso seco 

foram determinados com uma nova pesagem; e os dados correspondentes ao volume das 

amostras absolutamente secas foram definidos a partir de uma última medição das faces de 

observação. 

Os dados correspondentes à densidade básica amostral foram calculados a partir da 

seguinte expressão: 

VS

PS
DB   

Onde DB: densidade básica da amostra (g/cm³); PS: peso da amostra absolutamente seca (g); 

VS: volume da amostra completamente saturada (cm³). 

 Os valores referentes ao teor de umidade das amostras foram obtidos pela seguinte 

fórmula: 

100x
PS

PSPUA
ω


  

De forma que ω: teor de umidade da amostra (%); PUA: peso da amostra em umidade 

ambiente (g); PS: peso da amostra absolutamente seca (g). 

 Para finalizar, foram calculados os valores médios a partir dos dados encontrados para 

cada amostra. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados encontrados para densidade básica média e teor de umidade médio dos 

corpos de prova podem ser observados na figura 1. 
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Figura 1 - Densidade básica (A) e teor de umidade (B) amostrais médios de Vochysia inundata Ducke. 

 

Fonte: Autores (2015) 

 

 Mainieri e Chimelo (1989) sugerem a classificação da madeira de acordo com o valor 

de sua densidade, onde madeiras com densidade menor ou igual a 0,40 g/cm³ são 

consideradas como muito leves; madeiras com densidade entre 0,40 g/cm³ e 0,55 g/cm³ se 

enquadram como leves; quando tem densidade de 0,55 g/cm³ a 0,75 g/cm³, são classificadas 

como moderadamente pesadas; e madeiras de densidade entre 0,75 g/cm³ e 0,95 g/cm³ se 

qualificam como pesadas. 

Levando em consideração a classificação destes autores, a partir da densidade básica 

média obtida, pode-se afirmar que a madeira de V. inundata é classificada como 

moderadamente pesada. Isto pode ser explicado pela porosidade a espécie apresenta, sendo 

estes poros de médios a grandes. 

Conforme a densidade, é possível determinar um fim para a madeira. De acordo com 

Santos (2010), madeiras com altas densidades possuem maior potencial para a produção de 

carvão vegetal, devido ao fato de apresentarem maior poder calorífico. 

Jati et al. (2014), estudando a densidade básica de algumas espécies na savana de 

Roraima, localizada no norte da Amazônia brasileira, obteve valor médio igual a 0,59 g/cm3, 

próximo aos obtidos neste estudo. Enquanto que Vale et al. (2002) encontrou números de 

densidade básica entre 0,20 g/cm3 e 0,78 g/cm3, ao avaliar a madeira de espécies no Cerrado. 

 No que diz respeito ao teor de umidade amostral, foi obtido um valor reduzido, o que 

indica boa qualidade da madeira. Simpson (1991) afirma que madeiras com elevados valores 

de umidade demandam mais tempo para secar; além de serem, com frequência, mais 
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susceptíveis a defeitos no processo de secagem. Deomano (1995), ao realizar a secagem de 

três espécies folhosas, observou que a madeira com menor teor de umidade foi a que mais 

demorou menos tempo para secar. 

Casin et al., (1969), alegam que espécies com teores de umidade absurdamente 

elevados (entre 150% a 200%) apresentam sérios problemas de secagem, e que estas espécies 

necessitam de cuidado especial no que remete aos estágios iniciais do processo, pois 

apresentam facilidade de rachaduras. 

Segundo Vale et al. (2011), quanto maior o teor de umidade da madeira, menor é o 

poder calorífico, fator importante para a questão energética. O autor ainda ressalta que 

elevados teores de umidade podem prejudicar o armazenamento, pois facilitam a proliferação 

de fungos e aceleram a degradação do material. 

 

4. CONCLUSÕES 

A densidade básica amostral média encontrada foi de 0,60 g/cm3, enquanto que o teor 

de umidade médio obtido foi de 13%. 
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RESUMO  

O Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren (PEGV) é um fragmento de 

floresta primária da cidade, que assume um significado de Unidade de Conservação (UC) 

ocupando uma área de 35 hectares. Apesar de constituir um fragmento de floresta amazônica 

primitiva da região, o PEGV fica situado em uma zona urbana de forte pressão ocupacional e 

vem sofrendo profundos impactos ambientais desde os primeiros anos de sua criação. Nesse 

intuito, o objetivo do trabalho foi coletar, descrever e realizar a identificação dos espécimes e 

famílias dos exemplares coletados no PEGV, como subsídio para a implementação de ações 

futuras de preservação e manejo. A pesquisa foi realizada em duas parcelas aleatórias de 

aproximadamente 25 x 25, em setembro de 2013 (período menos chuvoso). O material 

botânico foi coletado, montado em exsicata para análise morfológica em laboratório e 

posterior inclusão ao herbário da UEPA. A avaliação da área explorada foi feita a partir da 

lista de espécies e da quantidade de espécimes encontradas. O levantamento florístico das 

áreas estudadas revelou a presença de 8 famílias, distribuídas em 10 gêneros e 31 espécies. 

Piperaceae (6), Fabaceae (5) e Rubiaceae (5) registraram o maior número de espécies, 

seguidos por Moraceae (4), Costaceae (3), Vitaceae (3), Araceae (3) e Asteraceae (2). Este 

trabalho incrementou substancialmente o levantamento florístico da área, pois não se pode 

manejar uma floresta sem conhecer a identidade das espécies que a compõe. Nesse intuito, a 

pesquisa serve como subsídio para a implementação de ações futuras de preservação e 

manejo, expandindo os estudos quantitativos e ecológicos do Parque.  

 

 

Palavras-chave: Levantamento. Unidade de Conservação. Preservação. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

 A Região Metropolitana de Belém é uma área bastante suscetível à pressão antrópica e 

como consequência vem perdendo expressivamente grande parte de suas florestas em virtude 

do acelerado e desordenado crescimento urbano (LEÃO et al., 2008). Com o crescimento das 

cidades e a destruição das florestas, o interesse por jardins e parques apareceu como 

contraponto à sociedade industrial (FERREIRA, 2006). A criação dos espaços verdes destina-

se especialmente à promoção da qualidade de vida urbana no bem-estar das pessoas (SILVA, 

2003) e principalmente a preservação da biodiversidade para o bem coletivo.   

Isso porque os parques urbanos prestam serviços ambientais à população por meio da 

filtragem do ar, água, vento e poluição sonora; estabilização do microclima (TRATALOS et 

al., 2007); formação de um meio ambiente natural que influencia na saúde mental das pessoas 

por via da redução do estresse e provisão de sensação de paz e tranquilidade (CHIESURA, 

2004). Todos esses benefícios creditados aos parques urbanos vinculam-se às perspectivas 

analíticas da concepção de cidade sustentável (LOURES et al., 2007). 

O Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren (PEGV) é um fragmento 

de floresta primária da cidade de Belém, Estado do Pará, que assume um significado de 

Unidade de Conservação (UC) de uso integral a partir da Lei Municipal n. 7.539 de 19 de 

novembro de 1991, ocupando uma área de 35 hectares (SEMMA, 2015).  

Apesar de constituir um fragmento de floresta amazônica primitiva da região, o PEGV 

fica situado em uma zona urbana de forte pressão ocupacional e vem sofrendo profundos 

impactos ambientais desde os primeiros anos de sua criação. Nos estudos referentes à gestão 

ambiental de parques urbanos da Amazônia brasileira, especificamente, em Belém do Pará, 

como por exemplo, o Parque Estadual do Utinga – PEUt (BRITO, 2010; VASCONCELLOS; 

ARANHA, 2009) e do Parque Ecológico do Município de Belém Gunnar Vingren (PEGV), 

(SILVA, 2008), os autores evidenciaram em suas pesquisas que a pressão ocupacional 

desordenada tanto no interior quanto na áreas de entorno das unidades de conservação (UC’s) 

é considerada fator preponderante da ação antrópica nestes espaços verdes.  

Apesar disto, o PEGV é considerado um dos fragmentos florestais mais importantes da 

região metropolitana de Belém, pois apresenta alto potencial para a conservação da 

biodiversidade local (FERREIRA et al., 2012). 

Nesse intuito, o objetivo do trabalho foi coletar, descrever e realizar a identificação 

dos espécimes e famílias dos exemplares coletados no Parque Ecológico Gunnar Vingren, 
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como subsídio para a implementação de ações futuras de preservação e manejo, com o 

objetivo de expandir os estudos quantitativos e ecológicos do Parque.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. ÁREA DE ESTUDO  

 

 O Parque Ecológico Municipal de Belém, hoje denominado “Gunnar Vingren”, está 

localizado no Município de Belém, Estado do Pará (1º 24' 15” S e 48º 28' 15” W). Localizado 

entre os bairros da Marambaia e Val-de-Cans, é delimitado pelos conjuntos habitacionais 

“Presidente Médici” e “Bela Vista” (Figura 1).  

 Figura 1 – Limite da área do parque ecológico do município de Belém (PEGV). 

 

Fonte: CODEM, 2015. 

 O Parque é uma Unidade de Conservação Ambiental de uso integral que está sob 

gestão da SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA, 2015), cuja missão, 

além da preservação ambiental, é a educação para a integração homem-Natureza. 

 Abrange uma área de 35 ha constituída pelos ecossistemas de mata de igapó, mata de 

terra firme e mata de várzea (SEMMA, 2013, PIRES, 1973). O PEGV é cortado ao meio pelo 

Canal São Joaquim, possui um pequeno córrego – Igarapé do Burrinho –, e abriga uma 

diversidade em fauna e várias espécies de árvores, como: sumaumeira, seringueira, além de 

outras. O Parque abriga notável diversidade de espécies de plantas em uma área relativamente 

pequena, o que atrai a atenção de visitantes e inúmeros pesquisadores. 
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2.2. MÉTODOS 

 

Foi realizada uma visita técnica ao Parque Ambiental Gunnar Vingren, com o intuito 

de verificar a ocorrência e realizar o levantamento das espécies encontradas no Parque. A 

pesquisa foi realizada em duas parcelas aleatórias do campo de aproximadamente 25 x 25 em 

setembro de 2013 (período menos chuvoso). 

Alguns itens foram de grande importância no trabalho de campo, tais como: caderno 

de campo, prensa de campo ou sacos plásticos, prensa para secagem, ferramentas para 

escavar, tesoura de poda, jornais, lupa de mão (10x), canivete, lápis e mapas. Outras 

ferramentas úteis foram câmera fotográfica, podão, altímetro, GPS e fita adesiva (para colocar 

número nos espécimes e fechar os sacos plásticos). 

Quando encontradas, as espécies foram devidamente fotografadas com o auxílio de 

uma câmera digital. Informações importantes, tais como: data da coleta, tipo de habitat e 

informações relativas à planta (cor da flor, fragrância, presença ou ausência de látex, 

caracteres da casca, etc) foram anotadas em uma caderneta de campo. Uma vez coletada e 

seus dados de campo anotados, o espécime foi prensado e secado. 

A prensa é estruturada assim: uma peça de madeira, corrugado, papel secante, jornal 

(com o espécime), papel secante, corrugado e assim por diante; até terminar com a segunda 

peça de madeira. As prensas foram colocadas na estufa do laboratório de madeira da UEPA e 

a maioria das plantas ficaram secas entre 1 a 4 dias e os espécimes ficaram claramente rígidos. 

Uma vez que as plantas foram coletadas, prensadas, secadas e identificadas, as 

exsicatas foram incluídas ao herbário da Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A avaliação da área explorada foi feita a partir da lista de espécies e da quantidade de 

espécimes encontrados. O levantamento florístico das áreas estudadas revelou a presença de 8 

famílias, distribuídas em 10 gêneros e 31 espécies. Piperaceae (6), Fabaceae (5) e Rubiaceae (5) 

registraram o maior número de espécies, seguidos por Moraceae (4), Costaceae (3), Vitaceae (3), 

Araceae (3) e Asteraceae (2). Conforme o Gráfico 1: 
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Gráfico 1 – Famílias e número de espécies encontradas.  
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Fonte: Autores (2015). 

Todas as espécies pertencem ao reino: Metaphyta, a divisão (filo): Angiospermae e a 

classe Equisetopsida C. Agardh. A família Piperaceae Giseke foi a família mais representativa 

no PEGV, com total de 6 espécies encontradas e o gênero Piper foi o mais abundante.  

Piperaceae possui cerca de 2515 espécies, distribuídas em oito gêneros (MACHADO, 

2007), compreende ervas, arbustos e arvoretas, frequentemente epífitas ou lianas. Diversas 

espécies do gênero Piper são usadas na medicina popular e muitas têm importância 

econômica, especialmente devido à presença de conteúdo oleífero em suas estruturas. Dentre 

as espécies com tal característica, foram encontradas no Parque a espécie P. aduncum L. 

(pimenta-de-macaco) e P. nigrum (pimenta-do-reino).  

Fabaceae Lindl. é uma das maiores famílias botânicas, com uma larga distribuição 

geográfica. No PEGV foi a segunda família mais representativa, com um total de 5 espécies 

encontradas, sendo o gênero inga o mais representativo. No geral, são representadas por 

árvores, arbustos, lianas ou ervas, apresentando distribuição cosmopolita, só no Brasil são 

conhecidas cerca de 1500 espécies e aproximadamente 180 gêneros. Embora reconhecida 

como uma família das mais importantes economicamente, as espécies ornamentais também 

ostentam significativa presença no paisagismo, principalmente através das plantas arbóreas. 

Rubiaceae Juss. apresenta cerca de 130 gêneros e 1.500 espécies, para o Brasil, 

abundantes em regiões tropicais e correspondendo a uma das principais famílias de nossa 

flora e destacando-se como um importante elemento em quase todas as formações naturais 

(SOUZA; LORENZI, 2005). 

O levantamento atual das espécies de Rubiáceas na Amazônia foi pontual em um 

trecho de 89 hectares de floresta de terra firme, localizado a 90 km ao norte de Manaus, onde 
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foram encontradas 62 espécies (BOOM; CAMPOS, 1991). Para a Reserva Ducke (Manaus, 

Amazonas), Campos et al. (1999) citaram 35 gêneros e 90 espécies. No PEGV, é a terceira 

família mais representativa e apresentou 5 espécies, sendo o gênero Spermacoce L. o mais 

encontrado nas parcelas. 

Moraceae Gaudich. está representada, no Brasil, por 27 gêneros com cerca de 250 

espécies incluindo árvores, arbustos, ervas ou lianas, geralmente latescentes (SOUZA; 

LORENZI, 2005). No PEGV é a quarta família mais representativa apresentando 4 espécies, 

sendo o gênero Ficus L. o mais encontrado nas parcelas.  

Os representantes de Moraceae no Brasil são reconhecidamente importantes em 

diversos aspectos. Nos levantamentos florísticos em florestas, a família aparece 

frequentemente entre as quinze primeiras com maior número de espécies. Muitas vezes, uma 

espécie de Moraceae pode ter um índice de valor de importância (parâmetro fitossociológico) 

alto, como no caso de uma floresta no Mato Grosso, onde predomina o condurú (Brosimum 

rubescens) (MARIMON et al., 2001). 

No caso das figueiras (Ficus spp.), as relações com a fauna (e também com a flora) se 

extendem. As figueiras podem possuir domáceas muitas vezes habitadas por uma gama de 

elementos da fauna. Além disso, a apresentação de flores e frutos não está restrita a uma 

determinada época do ano, de modo que uma população de figueiras produzirá figos durante o 

ano todo, representando uma importante fonte de alimento para a comunidade (BERG, 1990; 

SENNA, 1993; SOUZA, 2002). 

A família Costaceae Nakai é a quinta família mais representativa no PEGV, com 3 

espécies do gênero Costus. É o maior gênero com 125-175 espécies de distribuição 

pantropical, mas a maioria de suas espécies ocorre nos Neotrópicos (MAAS, 1972; 

STEVENSON; STEVENSON, 2004). É o gênero mais conhecido no paisagismo (SAZIMA et 

al. 1996), com algumas espécies bastante ornamentais, a exemplo de C. speciosus, C. Spicatus 

(encontrada no Parque), C. spiralis, C. erythrophyllus e Cheilocostus speciosus Variegata 

(encontrada no Parque). 

Araceae Jussieu é uma família com distribuição principalmente tropical, sendo que, 

dos 105 gêneros reconhecidos para a família, somente 15 ocorrem em regiões temperadas 

(MAYO et al., 1997). No Brasil ocorre aproximadamente 400 espécies em cerca de 34 

gêneros. Até o presente são reconhecidas aproximadamente 500 espécies, distribuídas em 3 

subgêneros: Philodendron, Pteromischum e Meconostigma (MAYO, 1989) e os gêneros com 

maior número de espécies são Anthurium e Philodendron (SOUZA; LORENZI, 2005).  
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Philodendron é um gênero exclusivamente neotropical, sendo no PEGV encontrado 

nas parcelas com total de 3 espécies. Em geral, são ervas perenes ou sazonais; caules aéreos 

eretos, trepadores, reptantes ou subterrâneos, rizomatosos ou tuberosos, entrenós com raízes 

adventícias (TEMPONI et al., 2006). 

Na família Vitaceae Juss. são conhecidas cerca de 800 espécies, incluídas em 12 

gêneros, todas distribuídas em regiões tropicais e subtropicais (SOUZA; LORENZI, 2005). 

Apenas o gênero Cissus L. é nativo do Brasil com 42 espécies descritas (LOMBARDI, 2000) 

e foram encontradas 3 espécies nas duas parcelas inventariadas. A família é representada 

principalmente por lianas ou arbustos, frequentemente com gavinhas que formam 

inflorescências modificadas. 

É um gênero bastante utilizado na medicina popular; de suas folhas é feito chás para 

diversos fins farmacológicos, sendo eficaz como antiflamatório e antidiabético (LIZAMA et 

al., 2000).  

Asteraceae Bercht. & J. Presl foi o gênero menos representativo nas parcelas, com 

apenas 2 representantes. Segundo Sousa (2005), possui distribuição cosmopolita, sendo a 

maior família de Eudicotiledônes com aproximadamente 1600 gêneros e 23000 espécies. No 

Brasil a família também está bem representada, ocorrendo aproximadamente 300 gêneros e 

2000 espécies. Essa família apresenta grande importância econômica, sendo usada na 

alimentação humana, ornamentação e na medicina tradicional. Os vegetais desta família 

apresentaram hábito natural tipo erva.  

No geral, o PEGV abriga espécies sensíveis às modificações do habitat, assim como, 

espécies bastante tolerantes às perturbações ambientais, o que estas espécies podem 

estabelecer-se em ambientes adversos, antropizados e desfavoráveis, demonstrando a grande 

capacidade de adaptação destes grupos vegetais (TRAVASSOS et al., 2014). 

 

4. CONCLUSÕES  

 A diversidade de formas vegetais aqui descritas sugere que o PEGV apesar de sofrer 

profundos impactos ambientais, ainda apresenta condições ecológicas favoráveis para sua 

conservação ambiental. 

Este trabalho incrementou substancialmente o levantamento florístico da área, pois 

não se pode manejar uma floresta sem conhecer a identidade das espécies que a compõe e, por 

conseguinte, sua autoecologia. Nesse intuito, a pesquisa serve como subsídio para a 
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implementação de ações futuras de preservação e manejo, expandindo os estudos 

quantitativos e ecológicos do Parque.  
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RESUMO 

 

Nosso estudo buscou identificar como os alunos de uma Escola de Ensino Tecnológico do 

Pará, vêm lidando com a prática da pesquisa. Partiu-se da convicção de que o aprendizado 

pela pesquisa deve ser próprio de qualquer educação escolar. Buscou-se aprofundar alguns 

conceitos da prática da pesquisa, com ênfase em fontes formais e informais de informação; 

pesquisa bibliográfica; projeto de pesquisa e a sensibilização pela questão socioambiental. 

Objetivou-se conhecer junto aos 48 alunos dos cursos técnicos de Design de Interiores, 

Informática e Hospedagem, quais suas experiências e limitações com a prática da pesquisa. 

Também foram apresentados alguns ensinamentos sobre a prática da pesquisa, concretizando-

se em importante etapa, devido à troca de experiências com os mesmos. Nessa etapa utilizou-

se como metodologia de trabalho a realização de uma oficina de prática de pesquisa, realizada 

na Faculdade de Biblioteconomia-UFPA, com entrega de material didático preparado 

exclusivamente para oficina. Na oportunidade, foram aplicados questionários 

semiestruturados, onde se buscou levantar informações sobre suas experiências com a prática 

da pesquisa. Como resultados, destaca-se que nos seus percursos entre o ensino fundamental e 

o médio, 62% e 56% respectivamente, não tiveram experiências com a pesquisa escolar; 67% 

apontaram ter hábito regular de leitura; 29% possuem bom hábito de leituras; 4% não possui 

hábito de ler. Sobre o grau de interesse por uma biblioteca atuante, 75% disseram ser grande, 

15% ser pequeno e 10% não avaliaram. Sobre a oficina, 95,4% disseram ter contribuído para 

melhor conhecimento dessa prática e 4,6% disseram ter pouco contribuído. Concluímos que 

os resultados de nosso estudo apresenta um quadro bem realista de uma escola, que apesar de 

possuir um espaço destinado ao funcionamento de uma biblioteca, o mesmo não vem sendo 

utilizado para tal, resultando em indicadores negativos relacionados às ações da educação 

desses estudantes com a prática da pesquisa. 

 

Palavras-chave: Pesquisa Escolar. Ensino Básico. Biblioteca Escolar. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

 O desafio de educar pela pesquisa na educação básica é algo que se torna cada vez 

mais complexo, a começar pela estrutura administrativa e funcional que uma escola merece 

ter. Não entraremos na discussão dos detalhes estruturais e ideais dessa questão. Nos 

deteremos, especificamente a necessidade da existência de uma biblioteca, em condições 

adequadas para atender uma demanda escolar, pois sem a mesma, o desafio de educar pela 

pesquisa, fica impossível de se desenvolver de forma satisfatória.  

 Nosso estudo faz parte do projeto de extensão Desenvolvimento de Atividades 

Educacionais em Química em uma Escola Tecnológica de Ensino Médio Integrado do 

Município de Belém, que possibilitou a inclusão em suas atividades, do tema pesquisa 

escolar, como forma de fortalecer o desenvolvimento educacional por meio da pesquisa. 

 Entendemos que os processos ligados à prática e consolidação da leitura, da escrita, da 

pesquisa e da compreensão do meio social, só serão bem sucedidos se alunos e professores 

tiverem no espaço da biblioteca, todos os ingredientes que favoreçam a prática da pesquisa, 

pois não restam dúvidas de que a deficiência de bibliotecas nas escolas de educação básica 

contribui negativamente para que os processos ligados à prática da pesquisa sejam ainda 

muito deficientes. Segundo Demo (2007, p. 6), “a base da educação escolar é a pesquisa, não 

a aula, ou o ambiente de socialização, ou a ambiência física, ou o mero contato entre professor 

e aluno”.  

 Com base no que está definido no sistema oficial de ensino, o tempo médio de um 

estudante para o complemento de sua educação básica, gira em torno de 14 anos de estudos, o 

que seria suficiente para que o mesmo adquirisse boa experiência com a prática da pesquisa e 

consequente habilidade com a leitura e com a escrita, uma vez que ambas são fortemente 

reforçadas no ato da pesquisa. Além disso, o aluno teria larga convivência com as diversas 

fontes de informação, experiência com a pesquisa bibliográfica e conheceria o verdadeiro 

papel da pesquisa na sua vida escolar. 

“A escola não pode mais contentar-se em ser apenas transmissora de conhecimento 

que, provavelmente, estarão defasados antes mesmo que o aluno termine sua 

educação formal; tem de promover oportunidade de aprendizagem que dê ao 

estudante condições de aprender a aprender, permitindo-lhe educar-se durante a vida 

inteira. A biblioteca está presente nesse processo. Trabalhando em conjunto, 

professores e bibliotecários planejarão situações de aprendizagem que desafiem e 

motivem os alunos, acompanhando os seus progressos, orientando-os e guiando-os 

no desenvolvimento de competências informacionais cada vez mais sofisticadas.” 

(CAMPELLO, 2008) 

 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

692 

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

ISSN 2316-7637 

 

 Portanto, a habilidade em usar biblioteca ajuda o estudante a ampliar seu acesso à 

informação e ao conhecimento, a praticar a leitura e a escrita, fortalecendo sua habilidade em 

alcançar seus objetivos de aprendizagem. Esse é o maior objetivo de nosso estudo, onde 

buscou-se conhecer como os alunos de uma Escola Estadual de Ensino Tecnológico do Pará, 

denominada Francisco Ribeiro das Chagas de Azevedo, localizada em Icoaraci, vêm lidando 

com a prática da pesquisa.  

 Partindo da premissa de que o aprendizado pela pesquisa deve ser próprio de qualquer 

educação escolar, buscou-se trabalhar junto aos alunos da escola Francisco de Azevedo o 

aprofundamento de alguns conceitos da prática da pesquisa, com ênfase no conhecimento das 

fontes formais e informais de informação; das etapas da pesquisa bibliográfica; das etapas de 

um projeto de pesquisa e, finalmente, buscamos inserir o tema sobre desenvolvimento 

socioambiental, como forma de sensibilizá-los de que é papel de qualquer cidadão a 

consciência pela preservação do meio ambiente. 

 Nosso maior objetivo esteve centrado em conhecer como 48 alunos dos cursos 

técnicos de Design de Interiores, Informática e Hospedagem/Turismo, vem convivendo nesse 

ambiente escolar com experiências e limitações com a prática da pesquisa.  

 

2. METODOLOGIA  

 Nosso estudo ocorreu por meio de uma pesquisa exploratória, havendo interação 

pessoal entre os pesquisadores da UFPA, professora de Química da escola tecnológica 

Francisco Ribeiro das Chagas de Azevedo, quatro bolsistas voluntários de Biblioteconomia e 

alunos da referida escola com a seguinte representatividade: faixa etária entre 15 e 19 anos; 28 

alunos do sexo feminino e 20 do sexo masculino, cursos de Informática, Design de Interiores 

e Hospedagem. Houve também aplicação de questionário semiestruturado junto aos alunos e 

desenvolvimento de oficina prática de pesquisa escolar, como forma de melhor explorar nosso 

objeto de estudo, fundamentado em conhecer relatos de experiências de alunos com a prática 

da pesquisa escolar em uma escola tecnológica da rede pública do estado.  

A realização da oficina de prática de pesquisa foi realizada na Faculdade de 

Biblioteconomia-UFPA, como forma dos 48 alunos interagirem com um ambiente 

universitário, tendo também a participação dos bolsistas voluntários do curso de 

Biblioteconomia.  
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Buscando obtermos melhores resultados, foi produzido e entregue aos alunos material 

didático preparado exclusivamente para oficina. 

Com base nos 48 questionários respondidos, iniciamos a análise dos dados obtidos, 

utilizando recursos do Microsoft Excel 2010, para produção de gráficos que representassem 

os resultados, conforme descreveremos a seguir. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados conseguidos em nosso estudo atenderam os propósitos de nossos 

objetivos, nos possibilitando uma análise mais realista com a prática da pesquisa em uma 

escola do ensino tecnológico da rede pública do Estado do Pará, o que buscaremos apresentar 

nos gráficos e discussões abaixo.  

 
Gráfico 1 – Durante o ensino fundamental o tema pesquisa escolar foi explorado? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores 
 

 

Observa-se que o Gráfico 1 aponta uma realidade preocupante no que se refere à 

prática com a pesquisa na escola, pois entende-se que é nessa fase da vida escolar, que se deve 

iniciar a habilidade com a pesquisa. O resultado de 62% que representa a pouca frequência do 

uso da pesquisa na escola é muito preocupante, pois a prática da pesquisa sempre foi uma 

grande aliada da habilidade com a leitura e com a escrita, o que já observou-se precisar 

melhorar nos alunos estudados, conforme mostraremos no Gráfico 3. Não restam dúvidas de 

que a pesquisa é uma atividade que propicia ao aluno o hábito de ler e escrever, daí sua 

importância no contexto escolar. 
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Gráfico 2 – No ensino técnico o tema pesquisa escolar tem sido explorado na sua escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autores 

 

No Gráfico 2 esperava-se que houvesse um avanço considerado com a prática da 

pesquisa na escola, por se tratar de uma fase de estudos em que os alunos já apresentam maior 

consciência na busca por uma melhor qualificação, além de que, normalmente as práticas 

pedagógicas buscam fomentá-la com maior frequência nessa fase. O resultado de 56% 

representando a pouca frequência do uso da pesquisa na escola é ainda mais preocupante, por 

tratar-se de uma categoria de alunos que estão na metade do tempo de realização de um curso 

técnico e, já bem próximo de frequentarem uma universidade, onde a habilidade com a 

pesquisa será exigida com um melhor grau de experiência. Um dado animador diz respeito 

aos 44% dos alunos que apontam já terem passado a utilizar a prática pesquisa na escola, 

surgindo como um resultado positivo, mas que precisa ser reduzido para bem próximo de 0%. 
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Gráfico 3 – Como você avalia seu desempenho sobre o hábito da leitura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fonte: Autores 
 

 O Gráfico 3 ratifica que a prática da pesquisa na escola pode exercer forte influência 

nos alunos com a habilidade na leitura e na escrita. O resultado de 67% dos alunos terem 

apontado que apresentam desempenho apenas regular no hábito de ler, é considerado como 

um dado muito preocupante, do ponto de vista de seus interesses como futuros técnicos em 

Informática, Design de Interiores ou Hospedagem/Turismo. Consideramos que esse hábito 

tem grande importância na formação de suas carreiras como técnicos. A escola tem que 

possibilitar ao estudante melhores condições para o seu aprendizado, permitindo ao mesmo 

que o faça de forma consciente sobre a busca constante pelo conhecimento, orientando-o na 

direção de sua competência informacional, cada vez mais sofisticadas nos dias de hoje, onde a 

prática da pesquisa deve ser condição sine qua non para o bom êxito também da habilidade 

com a leitura. 
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Gráfico 4 – Como você avalia o grau de interesse em ter uma biblioteca em sua escola? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Fonte: Autores 
 

 O Gráfico 4 mostra que 75% dos alunos pesquisados têm grande interesse de que na 

escola tecnológica Francisco de Azevedo tenha uma biblioteca funcionando em tempo 

integral. Essa escola possui um espaço físico destinado ao funcionamento de uma biblioteca, 

mas que por motivos administrativos encontra-se fechada. Ao conhecermos esse espaço, 

percebemos a existência de estantes, cabines individuais de estudo, mesas e fontes formais 

para leitura, ou seja, condições básicas para o funcionamento de uma sala de leitura e não uma 

biblioteca em seu sentido amplo de funcionamento. Não existe no quadro de pessoal da escola 

o enquadramento de um profissional bibliotecário, o que condicionaria condições de fazer sua 

gestão e prover serviços e produtos de informação à sua clientela, além de inseri-la nas 

demais ações pedagógicas da escola.  
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Gráfico 5 – A oficina de pesquisa escolar trouxe alguma contribuição para um melhor entendimento 

sobre esse tema? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Fonte: Autores 
 

 O Gráfico 5 representa de forma bem clara, que ações administrativas nessa escola 

precisam ser implementadas e de forma integrada entre a direção escolar, professores, 

pedagogos e bibliotecário do sistema SIEBE, para que os processos relacionados ao incentivo 

à leitura e à pesquisa possam ganhar efetividade. Nota-se que cerca de 95,4% dos alunos 

treinados na oficina de prática da pesquisa, apontam que a mesma possibilitou 

esclarecimentos sobre a necessidade diária dessa prática para o sucesso de seus aprendizados.  

 Questionados os alunos sobre a importância que uma biblioteca pode exercer no 

estímulo ao hábito da pesquisa, os mesmos foram quase unânimes em descrever que: “se na 

escola tivesse uma biblioteca atuante o hábito da pesquisa, da leitura, do aprofundamento de 

estudos e do melhoramento do desempenho escolar, seria mais positivo”. Daí a importância 

que uma biblioteca poder exercer em um ambiente escolar, desde que faça parte da vida diária 

da coletividade da escola. Toda biblioteca tem por missão, facilitar o acesso ao mundo da 

informação e do conhecimento, possibilitando aos indivíduos à desenvolverem suas 

potencialidades educacionais. 

 A capacidade das crianças e dos jovens, sobre a pesquisa na escola precisa ser aguçada 

desde os primeiros anos de vida escolar, ao ponto de cedo desenvolverem suas habilidades 

para o uso dos recursos em busca da informação e do conhecimento.  
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4. CONCLUSÕES 
 

 Podemos concluir que os resultados de nosso estudo apresenta um quadro bem realista 

de uma escola tecnológica da rede pública do Estado do Pará, que apesar de possuir um 

espaço destinado ao funcionamento de uma biblioteca, o mesmo não vem sendo utilizado para 

tal, ao ponto de ser desconhecida sua existência por alguns alunos, o que resulta em 

indicadores negativos relacionados às ações da educação desses estudantes, com a prática da 

pesquisa e consequentemente ao hábito de ler e escrever.  

 É de nosso interesse, por meio do projeto de extensão do qual que fazemos parte, 

ampliar esses estudos para serem aplicados em outras escolas, com o objetivo de produzir 

conteúdo crítico a e ao mesmo tempo colaborativo, para tentarmos melhorar esse quadro que 

aqui apresenta-se. 
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RESUMO 

O crescimento do uso dos combustíveis fósseis, provocado principalmente pelo aumento do 

número de veículos e pela baixa qualidade da gasolina, vem aumentando a emissão de 

poluentes nos centros urbanos. Além da elevada emissão de poluentes, o aumento da 

motorização representa o consumo de bens naturais e vegetais, e ainda aumenta o volume de 

descarte de matérias, como pneus, óleo, plástico e metal. Objetivo: evidenciar os impactos 

ambientais provenientes da urbanização acelerada nas metrópoles brasileiras, e da 

implantação de uma política rodoviarista. Metodologia: foi realizado um levantamento 

bibliográfico, utilizando como busca o Google Acadêmico e o Science Direct. Como critério 

de exclusão, não foram utilizados trabalho não publicados e internacionais. Resultado: o 

consumo de petróleo em veículos individuais e veículos coletivos correspondem a 76% e 

24%, respectivamente. Foi averiguado, ainda, que os automóveis emitem até seis vezes mais 

poluentes, por passageiro, em comparação aos ônibus. Discussão: Os achados desse estudo 

constataram a superioridade dos impactos ambientas causados pelo transporte individual 

motorizado, em relação ao transporte público motorizado. Apesar de diferir em números, as 

literaturas utilizadas convergem para a mesma afirmativa, defendo que o transporte 

motorizado, em especial o individual, é agente fundamental para os impactos ambientais. 

Conclusão: O crescimento geométrico das cidades e as políticas públicas que privilegiaram o 

uso do transporte individual motorizado em detrimento do transporte público, contribuíram de 

forma relevante para os impactos ambientais urbanos. 

Palavras-chaves: Impacto ambiental. Urbanização acelerada. Políticas de Transporte 

Área de Interesse do Simpósio:Sustentabilidade e Urbanismo 
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1 INTRODUÇÃO 

“A análise das políticas de mobilidade no Brasil requer um bom entendimento de dois 

processos quase simultâneos: a urbanização acelerada e constituição da indústria automotiva 

no país”, defende Vasconcellos (2013, p.13)   

O processo de urbanização das cidades deve ser levado em consideração pois relocou 

pessoas no espaço urbano, onde passaram a necessitar de transporte público. Assim fez 

crescer as dimensões das cidades, aumentando as distâncias dos centros urbanos e assim a 

necessidade do uso do transporte público. (VASCONCELLOS, 2013) 

Devido à falta de políticas consistentes e permanentes de desenvolvimento urbano, 

somada a falta de legislação sobre o avanço da ocupação do solo e o crescimento da 

urbanização, durante a segunda metade do século XX, as cidades sofreram um vertiginoso 

aumento espacial. Com a ida de nossos habitantes para as cidades, pessoas de baixa renda 

começaram a se alocar nas partes periféricas das cidades, fazendo aumentar o raio de distância 

dos centros habitacionais dos postos de trabalho. Esse processo fez aumentar a demanda, a 

distância e o custo das viagens proveniente dos transportes públicos. (VASCONCELLOS, 

2013) 

Segundo Sanches (2013, p. 29 apud WATHERN, 1988), um impacto ambiental é a 

mudança de um parâmetro ambiental, em um determinado período e em uma área, que tem 

como resultado de uma dada atividade, comparada com a situação que poderia ocorrer se essa 

atividade não fosse iniciada.  

“Impacto ambiental é, claramente, o resultado de uma ação humana, que é a sua causa. 

Não se deve, portanto, confundir a causa com a consequência. Uma rodovia não é um impacto 

ambiental; uma rodovia causa os impactos ambientais.”, afirma Sanches (p. 34). 

Vasconcellos (2013, p.16) afirma que a média do crescimento geométricos das 

grandes cidades é de 2,6 vezes, durante os anos de1950 e 2000. Esse aumento espacial fez 

com que as distancias alargasse, e assim as demandas pelo transporte público regular 

crescesse. O Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra o crescimento das 

principais cidades brasileiras durante o período de 1960 a 2000. 
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A implantação da indústria automobilística no cenário nacional é importante para 

representar o início da oferta regular e mais acessível dos automóveis. Por serem adquirido 

por pessoas de média e alta renda, a temática tornou-se importante devido ao poder e pressão 

política que esses grupos detinham junto ao governo, o que fez as políticas públicas serem 

votadas ao uso do transporte individual. (VASCONCELLOS, 2013, p. 11) 

 

O resultado do crescimento na produção da indústria automobilística pode ser visto no 

Erro! Fonte de referência não encontrada.. A produção de veículos aumentou vinte e 

Fonte:  (VASCONCELLOS, 2013) 

Gráfico 3: Aumento do raio das principais metrópoles. 

Fonte:  (VASCONCELLOS, 2013) 

Gráfico 4: Aumento da produção de veículos no Brasil. 
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quatro vezes no período de 1960 e 2009, sendo que os automóveis sofreram um aumento bem 

acima da média, 60 vezes. Já os ônibus, por outro lado, sofreram um aumento bem abaixo, 

apenas 8 vezes, no mesmo período. (VASCONCELLOS, 2013, p. 20) 

“A combinação desses dois processos resultou em um aumento do índice de 

motorização privada no país: o número de automóveis por 100 habitantes aumentou de 0,4, 

em 1950, para 18 em 2009”, afirma Vasconcellos (2013, p.21) 

O uso do automóvel individual foi incentivado de maneira direta e indireta, de acordo 

com Vasconcellos (2013). Estímulo a indústria automobilística, facilitação de compra do 

automóvel e criação de uma infraestrutura viária, são forma de incentivo direto. Liberdade de 

circulação, gratuidade de estacionamento em logradouros públicos, custo barateado do 

licenciamento anual e a deficiente fiscalização dos condutores, são forma de indireta de 

incentivo. (VASCONCELLOS, 2013) 

O fator crucial para a consolidação do automóvel no Brasil foi a política de incentivo 

fiscal, reduzindo o IPI (Imposto sob Produtos Industrializados) dos veículos 1000 cilindradas 

(criado em 1990). Em 1993 deu-se início à essa política fiscal, reduzindo o IPI de 20% para 

0,1%, tornando a categoria líder de vendas a partir de 1997. De 1993 a 2008 a redução do IPI 

variou de 0,1% a 12%, como mostra o Erro! Fonte de referência não encontrada.. Tendo 

ainda sido reduzido a zero durante a crise mundial de 2008, e em de meados de 2012 o 

governo federal eliminou o imposto novamente. (VASCONCELLOS, 2013) 

 

Fonte:  Anfavea (2008) apud Vasconcellos (2013.pg. 41) 

Gráfico 5: Porcentagem do carro 1.0 no total de vendas e valor do IPI 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de uma revisão da literatura realizada através de um levantamento nas bases 

de dados Google Acadêmico e Scielo, utilizando-se os seguintes descritores: impacto 

ambiental, urbanização acelerada e políticas de transporte e a combinação destes.  

No período de 2 meses foram acessados 200trabalhos relativos ao período de 10 anos, 

2005 a 2015. Após avaliação dos títulos e resumos permaneceram 30. Seguindo-se a leitura 

completa dos artigos e com base nos critérios de inclusão: estudos de revisão, levantamentos e 

de analises de dados e nos critérios de exclusão: estudos internacionais e trabalhos não 

publicados, foram abstraídos 8trabalhos. 

A síntese e a análise crítica dos dados extraídos dos artigos foram realizadas de forma 

textual descritiva e dissertativa, dessa forma reunindo o conteúdo para reproduzir o 

conhecimento sobre o tema explorado nessa revisão. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O crescimento do uso dos combustíveis fósseis, provocado principalmente pelo 

aumento do número de veículos e pela baixa qualidade da gasolina, vem aumentando a 

emissão de poluentes nos centros urbanos(IPEA, 2011). Além da elevada emissão de 

poluentes, o aumento da motorização representa o consumo de bens naturais e vegetais, e 

ainda aumenta o volume de descarte de matérias, como pneus, óleo, plástico e metal. 

(VASCONCELLOS, 2013) 

O Erro! Fonte de referência não encontrada., expressa a quantidade consumida de 

petróleo pelos modais. Por consequência esse consumo de derivados de petróleo resulta na 

emissão de poluentes na atmosfera, prejudicando não só o meio ambiente mais também, como 

afirma Paulo Saldiva, a saúde pública. (IHU, 2012) 
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O consumo de petróleo em veículos individuais e veículos coletivos correspondem à 

76% e 24%, respectivamente. Isso demonstra a superioridade do consumo e impactos 

ambientas do transporte individual motorizado, em comparação com ao transporte público 

motorizado. 

O gráfico abaixo mostra a comparação da emissão de poluentes entre os modais, para 

transportar uma pessoa por 1 km, considerando as emissões médias dos veículos em 2003. As 

ocupações médias do carro, moto e ônibus, são respectivamente, 1,4, 1,1, 30 passageiros. 

Nota-se que o consumo dos veículos privados, são muito maiores do que o coletivo, isso se dá 

pela capacidade de lotação dos ônibus. A moto chega a emitir até 9 vezes mais do que o 

ônibus, e os autos emitem 6 vezes mais do que o coletivo rodoviário. (VASCONCELLOS, 

2012) 

Fonte:  (ANTP, 2014) 

Gráfico 6: Consumo de energia por modo em cidade acima de 60 mil habitantes (%) – 2012. 



  

 

 

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

ISSN 2316-7637 

705 

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

ISSN 2316-7637 

 

 

O Erro! Fonte de referência não encontrada.mostra o consumo da mobilidade 

urbana, nas maiores cidades da América Latina. Buenos Aires possui uma extensa área um 

grande número de carros, isso provoca um maior consumo por habitante. A cidade de Lima, 

possui um péssimo serviço de transporte público, o que a deixa em segundo lugar entre as 

cidades abaixo. Já a cidade de Bogotá, que é um dos maiores exemplos mundiais em 

mobilidade urbana, com seus corredores de eficientes de ônibus, obteve o menor consumo. 

Isso demonstra que a qualidade do transporte público e do sistema de transporte público é 

inversamente proporcional ao consumo. 

 

Fonte:  (VASCONCELLOS, 2012) 

*GEP: grama equivalentes de petróleo 

Gráfico 8: Consumo do tranporte por habitante nas principais cidades latinas 

Fonte:  (VASCONCELLHOS,2012) 
* Monóxido de Carbono, Nitrato de Oxigênio, Sulfato, Hidrocarboneto e Materiais Particulado 

Gráfico 7: Comparação da emissão de poluentes entre os modais por pessoa por km  
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Vasconcelos (2013), afirma que “do ponto de vista ambiental, o aumento do uso do 

transporte privado tem várias consequências negativas”: O aumento do consumo de recursos 

naturais, do descarte de matérias, dos espaços nas vias públicas e do consumo de 

combustíveis fósseis. 

A Associação dos Engenheiros Automotivos (AEA), aponta que apenas 1,5% dos 

veículos antigos são reciclados, portanto 98,4% dos descartes tem como destinos os 

desmanches e os depósitos. Assumindo que o tempo de 30 anos é o máximo para a vida útil 

de um veículo, em 2012, todos os automóveis produzidos até 1982 já viraram sucatas. Assim, 

o Erro! Fonte de referência não encontrada. mostra que o peso dos veículos sucateados, 

licenciados até 1982, é de 20.112.691 toneladas, o que inclui matérias diversos, como 

borracha e metais diversos. O gráfico ainda mostra que os autos, são responsáveis pela maior 

parte dos descartes, nos quais foram jogados no lixo, aterros, rios e locais desapropriados. 

(VASCONCELLOS, 2013) 

 

 

4 CONCLUSÃO 

O impacto ambiental é consequência de uma urbanização acelerada, proveniente do 

êxodo rural durante a segunda metade do século XX, assim como das políticas equivocadas de 

transporte, especialmente do governo federal, que incorporaram uma grande quantidade de 

autos as ruas das cidades, tonando as cidades brasileiras insustentáveis do ponto de vista 

ambiental, econômico e social. 

Fonte: Fenabrave (2012) Apude Vasconcellos 2013*  

*Considerando 1 tonelada para automóveis e 5,8 toneladas para ônibus. 

Gráfico 9: Peso dos Veiculos sucateados no Brasil, licenciados até 1982 
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Devido às políticas que privilegiaram o uso do transporte individual e motorizado em 

detrimento do transporte coletivo e motorizado, as cidades brasileiras passaram a consumir 

imensas quantidades de derivados de petróleo, como combustíveis e borrachas, o que impacta 

negativamente no ambiente global e, em especial, o urbano. Essa conclusão se dá devido aos 

comparativos elencados acima onde mostram que o transporte individual gera mais consumo, 

emissão e descartes, do que o transporte coletivo.  

Como agravante, as cidades brasileiras então em média 2,6 maiores, se comparadas de 

1950 a 2000. Ou seja, o consumo de combustíveis fósseis e a emissão de poluentes gerados 

pelos numerosos autos, são potencializados devido as grandes distâncias geradas pelo modelo 

urbano que periferizou e desadensou as cidades. Logo, é notável que esses dois fatores 

geraram e continuam gerando impactos ao meio ambiente. 
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