
  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

1 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

 

 

ANAIS  
Artigos Aprovados – 2014 

Volume I 

 
ISSN: 2316-7637 

 

 

 

 

Universidade do Estado do Pará, Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia 

18, 19 e 20 de novembro de 2014 
 Belém - Pará 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

2 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

JUAREZ ANTÔNIO SIMÕES QUARESMA 
Reitor da Universidade do Estado do Pará 

 
RUBENS CARDOSO DA SILVA 

Vice-Reitor da UEPA 
 

DOUGLAS RODRIGUES DA CONCEIÇÃO 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós Graduação 

PROPESP 
 

CARLOS CAPELA 
Pró-Reitor de Gestão e Planejamento 

PROGESP 
 

MARIANE FRANCO 
Pró-Reitora de Extensão 

PROEX 
 

ANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 
Pró-Reitora de Graduação 

PROGRAD 
 

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

CCNT 

 

 

 

 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

3 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

 

 

REALIZAÇÃO 

 

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

      Universidade do Estado do Pará 

 

COORDENAÇÃO DO SIMPÓSIO 
 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

4 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

 
COMISSÃO ORGANIZADORA DOCENTE 

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

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

5 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

COMISSÃO ORGANIZADORA DISCENTE 
 

Amanda Madalena da Silva Gemaque - UEPA 

Benedito Tavares Bechara Resque Junior - UEPA 

Bruna Mariah da Silva e Silva - UEPA 

Camila Alice da Silva Gomes - UEPA 

Elis Ribeiro Magno Silva - UEPA 

Erika de Sousa - UEPA 

Gabriel de Lima Nunes - UEPA 

Gerciene de Jesus Miranda Lobato - UEPA 

Haeliton Antonio Andrade Arruda - UEPA 

Ivanete Cardoso Palheta - UEPA 

Janaina Pinheiro Goncalves - UEPA 

Jeferson Stiver Oliveira de Castro - UEPA 

Luana Paula Freire de Souza - UEPA 

Maria da Conceicao Silva Damasceno - UEPA 

Monique Helen Cravo Soares Farias - UEPA 

Muller Silva Pimentel - UEPA 

Nariane Quaresma Vilhena - UEPA 

Priscila Fonseca Ferreira - UEPA 

Raynon Joel Monteiro Alves - UEPA 

Rejane das Chagas Rabelo - UEPA 

Renata Sousa Tenório - UEPA 

Rosângela Rosa Souza - UEPA 

Thamiris das Gracas Pereira - UEPA 

Wanderson Goncalves e Goncalves - UEPA 

 

 
 
 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

6 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes (Coordenador)  

Profa. MSc. Maria Dulcimar de Brito Silva – UEPA  

Profa. Dra. Regina Oliveira da Silva – MPEG  

Prof. Dr. Hélio Raymundo Ferreira Filho – UEPA  

Profa. Dra. Risete Maria Queiroz Leão Braga – UFPA  

Profa. Dra. Ana Lúcia Nunes Gutjahr – UEPA 

Profa. Dra. Clarisse Beltrão Smith – UEPA  

Profa. Dra. Aline Maria Meiguins de Lima – UFPA 

Profa. Dra. Hebe Morganne Campos Ribeiro – UEPA 

Prof. Dr. Alberto Carlos de Melo Lima – UEPA/UNAMA 

Profa. Dra. Ana Cláudia Caldeira Tavares Martins – UEPA 

Profa. Dra. Lucy Anne Cardoso Lobão Gutierrez – UEPA 

Profa. Dra. Mônica Cristina de Moraes Silva – IEC 

Prof. Dr. Manoel Tavares de Paula – UEPA 

Profa. Dra. Cléa Nazaré Carneiro Bichara – UEPA 

Profa. Dra. Lucieta Guerreiro Martorano – EMBRAPA  

Prof. Dr. Werner Damião Morhy Terrazas – UEPA  

Prof. Dr. João Augusto Pereira Neto – UFRA 

Profa. Dra. Mirla de Nazaré do Nascimento Miranda – UEPA  

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

Profa. Dra. Ely Simone Cajueiro Gurgel – MPEG  

Prof. Dr. João da Silva Carneiro – UEPA 

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

Profa. Dra. Roberta Macedo Cerqueira – UEPA 

Profa. Dra. Flávia Cristina Araújo Lucas – UEPA 

Prof. Dr. Sebastião da Cunha Lopes – UEPA 

Prof. MSc. Alcindo da Silva Martins Junior – UEPA 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

7 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

 

EDITORAÇÃO 
 

Amanda Madalena da Silva Gemaque - UEPA 

Gerciene de Jesus Miranda Lobato - UEPA 

Ivanete Cardoso Palheta - UEPA 

Wanderson Goncalves e Goncalves - UEPA 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

8 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

SUMÁRIO 
 

A AVALIAÇÃO DA CONSCIENTIZAÇÃO DA POPULAÇÃO E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS DO DESCARTE 
INEQUÍVOCO DO LIXO ELETRÔNICO EM BELÉM-PA 
Eduardo Antonio Abreu PINHEIRO;  Larissa Ferreira SOARES; Amanda Cristina Santos DIAS; 
Jeferson Rodrigo Souza PINA; Luciana Couto ALVES; Altem Nascimento PONTES 
UFPA 

16 

A CONCILIAÇÃO ENTRE A CONSCIENTIZAÇÃO DO CIDADÃO E O LAZER EM TORNO DA TEMÁTICA DO 
AQUECIMENTO GLOBAL 
Eduardo Antonio Abreu PINHEIRO; Amanda Cristina Santos DIAS; Eleane Monaliza Cerqueira de 
SOUZA; Jeferson Rodrigo Souza PINA; Luana Rafaela Soares MORAIS; Altem Nascimento PONTES 
UFPA 

25 

A CONSCIÊNCIA SOCIAL NO QUE DIZ RESPEITO AO CONHECIMENTO E PREVENÇÃO DAS EPIDEMIAS DE 
VERÃO, NO CONTEXTO DO TRIPÉ EDUCACIONAL DO AMBIENTE ESCOLAR PÚBLICO DE NÍVEL 
FUNDAMENTAL   

Yuri Cavaleiro de Macêdo COELHO; Adhara Brandão LIMA; Glenda Quaresma ALVES; Maria Clara 
Renalice dos Santos COSTA 

UEPA 

35 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA CONSERVAÇÃO DO CÓRREGO DA MISSA NO ASSENTAMENTO CAPIVARA, 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA 
Mayara Suellen Costa BESSA; Karisa Duani Costa SANTOS; Ricardo Alexandre Moraes da SILVA 
IFPA 

44 

A FAUNA DE FORMIGAS (HYMENOPTERA, FORMICIDAE) DE DUAS LOCALIDADES DO CENTRO DE 
ENDEMISMO BELÉM 
Wanderley Dias das CHAGAS JUNIOR; Rayssa Layna da Silva BEDRAN; Ana Yoshi HARADA 
MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI 

51 

A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS NO TURISMO DE NEGÓCIOS: ESTUDO DE CASO DO HOTEL 
EQUINÓCIOS, VILA DOS CABANOS, BARCARENA, PARÁ, BRASIL 
Camila Alice da Silva GOMES; Amanda Madalena da Silva GEMAQUE; Bruna Lorena Rodrigues 
HENDERSON; Gerciene de Jesus Miranda LOBATO; Altem Nascimento PONTES 

UEPA 

60 

A INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS EM PROL DA AGRICULTURA 
FAMILIAR NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL (PA) 
Katiucia Campos BITTENCOURT; Monique Helen Cravo Soares FARIAS; Cleber Assis dos SANTOS;  
Rozângela Sousa SILVA; Silvana VIEIRA 
UFPA 

76 

A QUESTÃO SOCIOAMBIENTAL INFLUENCIADA PELOS PROCESSOS EROSIVOS NAS FALÉSIAS DAS PRAIAS 
DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA – MARAJÓ/PARÁ 
Ronaldo Pimentel RIBEIRO 

UEPA 

84 

A SECA DE 2005 NA AMAZÔNIA: UMA ANÁLISE AO LONGO DO RIO SOLIMÕES, ENTRE TABATINGA E 
MANAUS/AM                                                                                            
Edivaldo Afonso de Oliveira SERRÃO; Layrson de Jesus Menezes GONÇALVES; Cleber Assis dos 
SANTOS; Romero Thiago Sobrinho WANZELER; Aline Maria Meiguins de LIMA 
UFPA 

95 

A SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) EM BELÉM E SUAS CONSEQUÊNCIAS NOS 
ASPECTOS DO MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
Reinaldo Fontoura de MELO JUNIOR; Edson José Louzada BATISTA; Mauro Froes MAYER  
UFPA 

105 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

9 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

A SUSTENTABILIDADE NA GRANDE BELÉM 
Ana Gabriela Santos DIAS; Natacha Silva CAXIAS; Arieli Fernandes de MOURA; 
Wandréia Oliveira da SILVA; Waldirene Sales da CUNHA 
UFPA 

118 

A UTILIZAÇÃO DE DADOS DO SATÉLITE TRMM (PRODUTO 3B43) PARA A ESTIMATIVA DA 
PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA: O CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TELES PIRES 
Cleber Assis dos SANTOS; Romero Thiago Sobrinho WANZELER; Edivaldo Afonso de Oliveira 
SERRÃO; Layrson de Jesus Menezes GONÇALVES; Aline Maria Meiguins de LIMA 
UFPA 

125 

AÇÃO ANTIMICROBIANA DE EXTRATOS LIQUÊNICOS: UMA ALTERNATIVA PARA USO SUSTENTÁVEL DA 
BIODIVERSIDADE AMAZÔNICA 
Victor Hugo de Carvalho VIEIRA; Iury de Paula SOUZA; Rosildo Santos PAIVA; Solange do Perpétuo 
Socorro Evangelista COSTA; Sheyla Mara de Almeida RIBEIRO 
UFPA 

132 

AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA, PARÁ 
Laize Cristina Cunha de CARVALHO; Jéssica de Lucena MOTA; Aninha Melo MOREIRA 
IFPA 

140 

AÇÕES DE SUSTENTABILIDADE NO MEIO ACADÊMICO PARA A PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL  
Aldeci Ferreira COSTA; Denilze Lima da CONCEIÇÃO 
UEPA 

148 

ANÁLISE DA PAISAGEM NA COMUNIDADE RIBEIRINHA DO RIO JOAQUIM ANTÔNIO EM MUANÁ, MARAJÓ 
– PA: UM OLHAR SOBRE A EDUCAÇÃO AMBIENTAL - 2014  
Felipe Kevin Ramos da SILVA; Ruan Diego Ferreira PIRES; Janety Oliveira GUEDES 
UEPA 

156 

ANÁLISE DA PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2008 E 2012 
Maria Gabriella da Silva ARAÚJO; Paula Fernanda Viegas PINHEIRO; Ádanna de Souza ANDRADE; 
Edil Soares de OLIVEIRA  
UFRA 

167 

ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS NO MUNICÍPIO DE CASTANHAL, PARÁ 
Ricardo Christin Lobato MACHADO; Diego Rodrigues VIÉGAS; Renata Sena CARDOSO; Thaciane 
Christine Coelho da SILVA 
UFRA 

174 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA E SENSORIAL DE BISCOITO TIPO COOKIE PRODUZIDO A PARTIR DE FARINHA 
DA BANANA VERDE MUSA (GRUPO AAB) 
Gilson Santos DUARTE; Jessica Lourraine Santana de LIMA; Priscila de Nazaré Almeida 
MONTALVÃO; Washinton Luiz GOMES; Cleonice Schimidt DIAS; Rafael Vitti MOTA 
UEPA 

182 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E CURVA DE SECAGEM DO RESÍDUO DO PEDÚNCULO DO CAJU 
(ANACARDIUM OCCIDENTALE L.) 
Priscila de Nazaré Almeida MONTALVÃO; Pablo Inocêncio MONTEIRO; Jessica Lourraine Santana 
de LIMA; Gilson Santos DUARTE; Washinton Luiz Gomes dos Santos FILHO; Tonye Gil Matos 
WAUGHON        
UEPA 

193 

ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS E PESQUISA DE FRAUDE NO LEITE INFORMAL COMERCIALIZADO EM 
REDENÇÃO-PA 
Aline Reis SILVA; Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO; Cleonice Schimidt DIAS; Josefa da 
Silva SANTANA; Ana Paula Oliveira de ARAUJO; Eliana Maria da Costa PINHEIRO 
UEPA 

202 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

10 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

AS CONDIÇÕES DE SAÚDE E HÁBITOS SOCIAIS DO BAIRRO MARIA MAGDALENA, ITAITUBA/PA, BRASIL: 
AVALIAÇÃO CRÍTICA E FATORES DE RISCO PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA 
Christopher Diniz Lima e SILVA; Liz Carmem SILVA-PEREIRA 
IFPA 

211 

ASPECTOS AMBIENTAIS DA PISCICULTURA DO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA - PARÁ 
Jéssica de Lucena MOTA; Laize Cristina Cunha de CARVALHO; Aninha Melo MOREIRA  
IFPA 

216 

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO ÓLEO ESSENCIAL DE Hyptis crenata (Pohl) ex Benth. (LAMIACEAE) 
Pablo Luis Baia FIGUEIREDO; Valdelini Maria Pereira da SILVA; Joyce Kelly do Rosário da SILVA; 
José Guilherme Soares MAIA; Eloisa Elena de Aguiar ANDRADE 
UFPA 

226 

AVALIAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÁRVORES URBANAS ENCONTRADAS EM TRÊS AVENIDAS PRINCIPAIS DA 
CIDADE DE BELÉM-PA 
Rebeca Rodrigues Crespo TEIXEIRA; Plácido Cardoso de OLIVEIRA NETO; Láira de Cássia Almeida 
ALVES; Roberto Delmiro Santa Rosa de PAIVA; Carlos Henrique Lobo de SOUZA; Eunice Gonçalves 
MACEDO 
UEPA 

236 

AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA ALIMENTAR POR GRUPOS DE ALIMENTOS DE SERVIDORES PUBLICOS DO 
MUNICIPIO DE REDENÇÃO-PA 
Roseane Veras de SOUZA; Jaqueline dos Santos BARBOSA; José Rosa Martins Ferreira de MELO; Iara 
Leandro dos SANTOS; Jessica Ingrid Pureza TITAN; Laercio Galvão MACIEL 
UEPA 

245 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE Senna rugosa (G. Don) H.S.Irwin & Barneby 
Danielle Marques ANDRADE; Rosana de Carvalho Cristo MARTINS; Jéssica Cristina Barbosa 
FERREIRA; Genilda Canuto AMARAL; Inaê Mariê de Araújo SILVA; Juliana Martins de Mesquita 
MATOS 
UNB 

253 

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS NO LAGO BOM JARDIM DA APA BOM JARDIM/PASSA TUDO, 
MUNICÍPIO DE ITAITUBA – PARÁ 
Ana Caroline de Sousa FERREIRA; Liz Carmem SILVA-PEREIRA 
IFPA 

263 

AVALIAÇÃO DO ENSINO VOLTADO PARA EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM UMA ESCOLA ESTADUAL NO 
MUNICÍPIO DE BELÉM-PA 
Rosana Silva CORPES; Rosiene Silva CORPES; Rosiane  Silva CORPES; Messias Silva CORPES; 
Rosilene Corpes de BARROS; Roseni Silva CORPES 
UFPA 

275 

AVALIAÇÃO DO MOGNO AFRICANO (Khaya Ivorensis) EM UM LATOSSOLO AMARELO NO SISTEMA DE 
INTEGRAÇÃO LAVOURA-PECUÁRIA-FLORESTA EM PARAGOMINAS-PA 
Arystides Resende SILVA; Carlos Alberto Costa VELOSO; Eduardo Jorge Maklouf CARVALHO; Agust 
SALES 
EMBRAPA 

281 

AVALIAÇÃO DO TEMPO DE EMBEBIÇÃO DE ARROZ VERMELHO SOB DIFERENTES FONTES DE 
ADUBAÇÃO 
Priscilla Andrade SILVA; Pamela Stephany Jennings CUNHA; Jessica Lorena Figueiredo LIMA; 
Hildebrando de Oliveira VEIGA; Maria Auxiliadora Feio GOMES; Mário Lopes da SILVA JÚNIOR 
UFRA 

287 

AVALIAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS EM SOLUÇÃO DE SACAROSE EM TRÊS CULTIVARES 
DE BANANA PRATA, NANICA E MAÇÃ COMERCIALIZADAS EM REDENÇÃO - PA 
Letícia Rodrigues GOMES; Everton Bruno Santos RODRIGUES; Danusa Silva da COSTA; Fabriciana 
Barros de SOUZA; Luanna Marques de ARAUJO; Nailma Marcela Farias da CRUZ 

296 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

11 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

UEPA 

AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DE UM LATOSSOLO AMARELO SOB DIFERENTES SISTEMAS 
AGROFLORESTAIS EM COMPARAÇÃO COM A FLORESTA SECUNDÁRIA, MARITUBA, PARÁ 
Leonardo Braga NEVES; Pedro Paulo da Costa ALVES FILHO; Pablo Leal RODRIGUES; Cleber Assis 
dos SANTOS; Welliton de Lima SENA  
UFRA 

303 

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE REFRIGERANTE TIPO COLA A TEMPERATURA AMBIENTE E DE 
REFRIGERAÇÃO COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE REDENÇÃO-PA 
Danusa Silva da COSTA; Everton Bruno Santos RODRIGUES; Elizeu Sousa LIMA; Fabriciana Barros 
de SOUZA; Letícia Rodrigues GOMES; Luanna Marques de ARAUJO 
UEPA 

309 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE PREPARADOS SÓLIDOS PARA REFRESCO SABOR DE UVA COMERCIALIZADOS 
EM REDENÇÃO-PA 
Elizeu Sousa LIMA; Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO; Gilson Santos DUARTE; Jessica 
Lourraine Santana de LIMA; Priscila de Nazaré Almeida MONTALVÃO; Cleonice Schimidt DIAS 
UEPA 

317 

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE SALSICHA DE MANDI (Pimelodus blochii) COMO ALTERNATIVA PARA 
VALORIZAÇÃO DE ESPÉCIES NÃO COMERCIAIS   
Jânio Sousa SANTOS; Laércio Galvão MACIEL; Roseane Veras de SOUZA; Adriane Silva de 
MENDONÇA; Jaciara do Socorro da Silva SOUZA; Nailma Marcela Farias CRUZ 
UEPA 

327 

AVIFAUNA DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O ESTADO DA ARTE 
Janaína Pinheiro GONÇALVES; Elis Ribeiro Magno SILVA; Ana Lúcia Nunes GUTJAHR 
UEPA 

335 

BALANÇO HÍDRICO E CLASSIFICAÇÃO CLIMATOLÓGICA PARA O MUNICÍPIO DE BELTERRA-PA 
Victor Proença do AMARAL; Paulo Barros de SOUZA FILHO; José Reinaldo da Silva Cabral de 
MORAES; José Farias COSTA; Alailson Venceslau SANTIAGO 
UFRA 

342 

BIOMETRIA E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE OVOS DE CODORNA (Cortunix) 
Suane da Silva SOARES; Rodrigo Alcântara da COSTA; Adriane Ferreira de MIRANDA; Carmelita de 
Fátima Amaral RIBEIRO; Wellyngton Figueiredo GONÇALVES; Adjan George Francelin do 
NASCIMENTO 
UEPA 

348 

BOLETIM INFORMATIVO DE METEOROLOGIA, QUEIMADAS E INCÊNDIOS FLORESTAIS: Bol-MeQIs 
Leonardo Sousa dos SANTOS; Jorge Cirilo Oliveira SOUZA; Wilson Soares BARROSO JÚNIOR; Miguel 
da Silva NEGRÃO; Simeão André Machado de MORAES; Wellington Douglas do VALE 
UFRA 

355 

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS E PRODUTIVAS DO MILHO (BRS 1030) EM PLANTIO CONSORCIADO 
COM FORRAGEM E ESPÉCIES FLORESTAIS EM PARAGOMINAS-PA 
Agust SALES; Arystides Resende SILVA; Carlos Alberto Costa VELOSO; Eduardo Jorge Maklouf 
CARVALHO 
UEPA 

365 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

12 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

CARACTERÍSTICAS DE Cedrela fissilis Vell. EM FLORESTA DE REGENERAÇÃO 
Lílian Daniel PEREIRA; Dilson Sousa ROCHA JR.; Karina LANZARIN; Evandro Alcir MEYER; Frederico 
Dimas FLEIG 
UFSM 
 

370 

CARACTERIZAÇÃO ANATÔMICA DE ELEOCHARIS GENICULATA (L.) ROEM. & SCHULT(CYPERACEAE) 
ocorrentes em restinga No município de Salinópolis, Pará 
Wendell Vilhena de CARVALHO; Alba Lúcia Ferreira LINS 
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

377 

CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA E FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE ACEROLA (MALPIGHIA EMARGINATA 
L.) 
Adriana Priscila Sousa ANDRADE; Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO; Ronaldo Cunha LIMA; 
Cleonice Schimidt DIAS; Josefa da Silva SANTANA; Angra dos Santos SILVA 
UEPA 

397 

CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA E FÍSICO-QUÍMICA DE FRUTOS DE CAJÁ (SPONDIAS MOMBIN L.) 
Rosimar Prudente dos SANTOS; Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO; Ingrid Chumber 
PALHETA; Thiago dos Santos NASCIMENTO; Adenizia Souza SANTOS; Cleonice Schimidt DIAS 
UEPA 

404 

CARACTERIZAÇÃO BIOMÉTRICA E FÍSICO-QUÍMICA DO SAPOTI (ACHRAS SAPOTA L.) 
Thayssa Vitelli de OLIVEIRA; Acidalva Raiol SEABRA; Renata Fagundes ARAGÃO; Luís Carlos M. 
SILVA; Danielle Pires de SOUZA; Carmelita de Fátima A. RIBEIRO 
UEPA 

411 

CARACTERIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DIÁRIA E SAZONAL DO CO2 ATMOSFÉRICO EM CULTIVO DA PALMA DE 
ÓLEO COM HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS (Elaeis guineensis X Elaeis oleifera) NO LESTE DA AMAZÔNIA  
Bárbara Cristina Santos de OLIVEIRA; Alessandro Carioca de ARAÚJO 
UEPA 

420 

CARACTERIZAÇÃO DOS QUINTAIS AGROFLORESTAIS NA COMUNIDADE “CONDOMINIO RURAL”, 
PARAGOMINAS-PA  
Rafaela Patrícia da Silva CERETTA; Dyonara Deyse de Sousa CASTRO; Vera Lucia da Silva COSTA; 
Rosa Helena Ribeiro CRUZ 
UEPA 

427 

CARACTERIZAÇÃO DOS SISTEMAS PRODUTIVOS DE BOVINOS LEITEIROS DO MUNICÍPIO DE RONDON DO 
PARÁ, MESORREGIÃO SUDESTE PARAENSE 
Bruno Cabral SOARES; José Adérito RODRIGUES FILHO; Ana Laura dos Santos SENA; José de Brito 
LOURENÇO JUNIOR; Layla Brenda Pezzin CONTARINI 
UFRA 

436 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DE FRUTOS E PSEUDOFRUTOS DE CAJUÍ (ANACARDIUM OTHONIANUM 
RIZZINI) E RENDIMENTOS DE POLPA, BAGAÇO E PEDÚNCULO 
Ingrid Chumber PALHETA; Thiago dos Santos NASCIMENTO; Rosimar Prudente dos SANTOS; 
Adenizia Souza SANTOS; Cleonice Schimidt DIAS; Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO 
UEPA 

443 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DE FRUTOS E ENDOCARPOS DE JAMBOLÃO (SYZYGIUM CUMINIL.) 
Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO; Rosimar Prudente dos SANTOS; Ingrid Chumber 
PALHETA; Thiago dos Santos NASCIMENTO; Adenizia Souza SANTOS; Cleonice Schimidt DIAS 
UEPA 

453 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE BLENDS DE MANGA (MANGIFERA INDICA L.), LIMÃO (CITRUS 
LATIFÓLIA T.) E MEL 
Fabriciana Barros de SOUSA; Washinton Luiz Gomes dos SANTOS FILHO; Jessica Moreira da SILVA; 
Letícia Rodrigues GOMES; Thelly Estefany Paixão dos SANTOS 
UEPA 

462 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

13 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA DE PLÂNTULAS DE Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson EM 
CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO 
Danielle Marques ANDRADE; Rosana de Carvalho Cristo MARTINS; Jéssica Cristina Barbosa 
FERREIRA; Genilda Canuto AMARAL; Inaê Mariê de Araújo SILVA; Juliana Martins de Mesquita 
MATOS 
UNB 

470 

CIANOBACTÉRIAS INDICADORAS DA QUALIDADE DA ÁGUA DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO 
PÚBLICO DE BELÉM, PARÁ, BRASIL 
Graziela Jones de OLIVEIRA; Aline Lemos GOMES; Vanessa Bandeira da COSTA; Celly Jenniffer da 
Silva CUNHA; Eliane Brabo de SOUSA 
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 

475 

CIÊNCIAS NATURAIS NO CONTEXTO AMAZÔNICO: UMA BREVE DISCUSSÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA 
DISCIPLINA E DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
Lucas de Sousa COSTA; Renata Lilian Ribeiro Portugal FAGURY  
UNIFESSPA 

485 

COLETA SELETIVA DOS RESÍDUOS DOMÉSTICOS E/OU COMERCIAIS: UMA NECESSIDADE DE 
REEDUCAÇÃO AMBIENTAL E DESAFIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS SETORIAIS EM PROL DO MEIO 
AMBIENTE NO PARÁ 
Maria de Fátima Miranda Lopes de CARVALHO 
UFPA 

491 

COMPARAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIMICROBIANA E DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA ENTRE ESPÉCIMES DE 
Sida rhombifolia L. (MALVACEAE) COLETADOS EM DIFERENTES LOCALIDADES DO ESTADO DO ACRE 
Sheyla Mara de Almeida RIBEIRO; Daniele Nascimento SANTOS 
UFPA 

500 

COMPONENTES DO MICROFITOPLANCTÔNICA DO RIO CAXIUANÃ (PARÁ-BRASIL) 
Rosildo Santos PAIVA; Ellen Guimarães Amaral Trindade DIAS; Solange do P. S. E. COSTA 
UFPA 
 

509 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO ÓLEO ESSENCIAL DE Unxia camphorata L.f. (Asteraceae) COM OCORRÊNCIA 
NA CAMPINA DE ACARÁ, PARÁ 
Lidiane Diniz do NASCIMENTO; Ted Wilson BICHARA JUNIOR; Sebastião Gomes SILVA; Juliana Leão 
Valadares CARDOSO; Leá Maria Medeiros CARREIRA; Eloisa Helena de Aguiar ANDRADE  
MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI 

518 

CONCEPÇÕES AMBIENTAIS DE MORADORES DO ENTORNO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE BELÉM-PA: O 
CASO DO CANAL DO GALO 
Alessandra Cruz Nogueira LEÃO; Eliete de Lima VIEIRA; Erika de SOUSA; Altem Nascimento 
PONTES 
UEPA 

525 

CONDIÇÕES DE TRABALHO NO HABITAT LABORAL E MEDIDAS DE CONTROLE COM PROTEÇÃO 
RADIODIAGNÓSTICA, RISCOS CONTRA EFEITOS NOCIVOS A EXPOSIÇÃO DOS RAIOS X 
Wanderson Gonçalves e GONÇALVES; Felipe Moraes dos SANTOS 
UEPA 

536 

 

 
 
 

 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

14 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

 
APRESENTAÇÃO 

 
As Ciências Ambientais abrangem diversas áreas do conhecimento 

que de forma sinérgica têm desempenhado um importante papel na solução 

de problemas complexos que envolvem a questão ambiental e suas 

múltiplas interfaces – econômica, social, cultural e institucional. 

O estudo das Ciências Ambientais no ambiente amazônico requer uma 

atitude interdisciplinar de todos aqueles que se propõem a entender a 

realidade local e assim estarem aptos ao desenvolvimento de pesquisas 

capazes de prover cenários futuros para a Amazônia. A partir desses 

cenários, o poder público e a iniciativa privada podem propor políticas 

públicas que atendam as necessidades encontradas. 

Foi neste cenário que o Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Ambientais – em nível de mestrado acadêmico – da Universidade do Estado 

do Pará (PPGCA/UEPA), promoveu o III Simpósio de Estudos e Pesquisas 

em Ciências Ambientais na Amazônia. Este evento teve como tema 

socioeconomia e políticas ambientais na interação homem, meio ambiente e 

desenvolvimento sustentável.   

O Simpósio teve a participação de pesquisadores, professores, 

estudantes e da comunidade interessada na temática das Ciências 

Ambientais, e foi realizado no período de 18 a 20 de novembro de 2014, no 

Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da UEPA. Os inscritos 

tiveram a oportunidade de participar de mesas-redondas, palestras e 

conferências. Além disso, puderam também submeter trabalhos – resumo e 

trabalho completo – ao evento.   

A partir destes Anais, o PPGCA/UEPA ratifica seu compromisso de 

deixar um registro oficial do evento e agradece a todos os participantes do 

Simpósio. 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio 
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IMPACTOS AMBIENTAIS DO DESCARTE INEQUÍVOCO DO LIXO 

ELETRÔNICO EM BELÉM-PA 

 
Eduardo Antonio Abreu Pinheiro1*;  Larissa Ferreira Soares2; Amanda Cristina Santos Dias2; 

Jeferson Rodrigo Souza Pina2; Luciana Couto Alves3; Altem Nascimento Pontes4 
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RESUMO 
 

É evidente que a Tecnologia da Informação (TI) se apresenta como uma área cada vez mais presente 

na sociedade e, assim, há um processo crescente de desenvolvimento de novas tecnologias, um 

aumento na produção e no consumo de produtos eletrônicos e uma geração de capital para desenvolver 

mais tecnologia. Por isso, a presente pesquisa realizou uma entrevista com 250 cidadãos em diversos 

bairros de Belém-PA no ano de 2014 para avaliar o nível de conscientização da população belemense 

quanto ao uso e ao descarte adequado do lixo eletrônico bem como os efeitos nocivos para o meio 

ambiente e para a saúde das pessoas. Os resultados também mostraram que os produtos tecnológicos 

são utilizados frequentemente pelos cidadãos, que se interessam no fato do lixo eletrônico ter o 

descarte adequado. Porém, estão perdidos em relação a esse assunto. Logo, é necessária a realização 

de uma campanha de conscientização a cerca da temática para a construção de um mundo mais 

equilibrado ambientalmente e também melhorar a qualidade de vida da população do município de 

Belém-PA.  

  

Palavras-chave: lixo eletrônico. Conscientização. Belém-PA. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Lixo eletrônico (e-waste ou waste of eletrical and eletronic equipment- WEEE) é mais 

um desafio que soma a outros inúmeros problemas ambientais hoje enfrentados pela 

humanidade. Resultado do consumo crescente de equipamentos eletroeletrônicos, as 

consequências desse consumo dificilmente são refletidas pelos consumidores, os quais se 

preocupam basicamente com a satisfação de suas necessidades imediatas (OLIVEIRA; 

GOMES; AFONSO, 2010). 

Os impactos ambientais gerados a partir da comercialização desses equipamentos têm 

sido por muito tempo negligenciado, sendo de difícil gestão e controle, pois, a partir da 

transferência de posse para o consumidor final, a responsabilidade pelo produto torna-se 

difusa na cadeia produtiva. Isso é preocupante, pois a inovação tecnológica, a diversidade de 

produtos, a massificação do consumo e a tendência à miniaturização são fatores de produção 

exponencial de resíduos (ROCHA et al., 2012). 

mailto:toniabreu19@yahoo.com.br*
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No Brasil, cerca de 500 mil toneladas de lixo eletrônico são descartadas por ano em 

locais inadequados e alguns materiais tóxicos que compõem esse tipo de resíduo contaminam  

o meio ambiente. A situação pode piorar com os sucessivos recordes de consumo (ROCHA et 

al., 2012).  

De acordo com artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo (RODRIGUES, 

2008), a vida útil de um computador não passa de cinco anos, enquanto um celular não chega 

a durar dois anos. Em levantamento da Universidade das Nações Unidas, o mundo produz 14 

milhões de toneladas de resíduos eletrônicos anualmente.  

Segundo Vieira; Soares; Soares (2009, p.125), um dos grandes problemas em relação 

ao lixo eletrônico é: 

A falta de legislação que responsabilize as empresas pela logística reversa, ou seja, 

que obrigue os fabricantes a receberem de volta os equipamentos inutilizados e os 

usuários a os enviarem de volta aos seus fabricantes. No caso do Brasil, dos 

componentes apenas as baterias estão sujeitas a Resolução 257 do CONAMA, que 

obriga as indústrias a recebê-las de volta quanto estão inutilizadas. 

 

O lixo eletrônico causa um grave problema para o meio ambiente, pois consome uma 

enorme quantidade de recursos naturais em sua produção (GEA, 2011). Além disso, a queima 

do lixo eletrônico libera metais pesados como chumbo, cádmio e mercúrio na atmosfera, em 

forma de cinzas, e ainda substâncias tóxicas e cancerígenas como as dioxinas (ARTONI, 

2007). 

 Outro problema é a falta de informação dos usuários quanto ao descarte de forma 

adequada que acabam por descartar com o lixo comum, o que causa a queima dos 

componentes químicos poluindo o ar, bem como a contaminação dos lençóis freáticos e, 

posteriormente, contaminação dos rios, dos animais e dos seres humanos (SILVA, 2014). 

 Assim sendo, a presente pesquisa teve como objetivo avaliar o nível de 

conscientização da população belenense quanto ao uso e ao descarte adequado do lixo 

eletrônico bem como alertar a população para os efeitos prejudiciais do descarte do lixo 

eletrônico ao meio ambiente e à saúde das pessoas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2. 1 A pesquisa 

  

Segundo Vergara (2009), a pesquisa descritiva expõe características de determinada 

população ou de um fenômeno. Portanto, a metodologia deste artigo, quanto aos fins, é 
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descritiva, pois o objetivo é descrever o comportamento da população de Belém-PA quanto à 

importância do descarte adequado do lixo eletrônico. Trata-se também de um estudo de caso 

porque houve a avaliação do nível dos cidadãos belenenses, levantando informações sobre o 

uso e o descarte do lixo eletrônico bem como os impactos ambientais e os malefícios para a 

saúde das pessoas. Quanto à natureza, trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa.  

 

2. 2 Amostra 

 

A pesquisa teve como amostra uma população de 250 cidadãos paraenses em diversos 

bairros de Belém-PA no ano de 2014. 

 

2. 3 Coleta de dados 

  

Os dados foram coletados no mês de Março de 2014, por meio de um sistema de 

entrevistas, cujas perguntas foram: “1-Qual a sua faixa etária?”, “2- Você sabe o que é lixo 

eletrônico?”, “3-Com que frequência você utiliza a tecnologia para obter informações no seu 

cotidiano?”, “4- Você trabalha para alguma empresa ligada ao ramo de telecomunicações?”, 

“5-Com que frequência sua empresa realiza um processo de reciclagem do lixo eletrônico?”, 

“6- Em média, quantos eletrodomésticos e eletroeletrônicos você possui em sua residência?”, 

“7-Você já descartou algum desses utensílios?”, “8-Se sim, qual foi o fim que você deu a 

eles?”, “9- Você tem o hábito de reciclar ou reaproveitar o lixo eletrônico de sua residência?”, 

“10-No seu bairro, há um programa de coleta, reciclagem ou reaproveitamento do lixo 

eletrônico?”, “11-Você tem conhecimento dos danos causados pelo descarte inadequado que o 

lixo eletrônico pode acarretar?”, “12-Para você, qual seria o melhor destino para o lixo 

eletrônico?”, “13-Em sua opinião, é importante um trabalho de conscientização do tema?”, 

“14-Em sua opinião, qual é a melhor maneira de ser realizado esse trabalho de 

conscientização do tema?”, “15-Em sua opinião, qual é a principal consequência do descarte 

equivocado do lixo eletrônico?”, “16-Em sua opinião, deveria existir uma lei que obrigasse as 

empresas que fabricam os eletrodomésticos e os eletroeletrônicos a receberem de volta esses 

artigos quando os mesmos são considerados inúteis, supérfluos e/ou sem valor?”, “16- Em sua 

opinião, depende de que a aprovação de uma lei que garantisse o manejo correto desses 

objetos?”. 
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2.4 Análise de dados  

 

Foram utilizados recursos estatísticos com auxílio do aplicativo Microsoft Excel para 

quantificar a opinião da amostra pesquisada da população do município de Belém-PA em 

relação ao tema.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

Urge dizer que a maioria dos entrevistados (35%) se encontra na faixa etária de 30 a 

40 anos, enquanto que 25% se concentram na faixa etária de 15 a 30 anos e 15% na faixa dos 

40 a 50 anos. Há ainda um percentual de 10% de entrevistados entre 50 anos a 60 anos e um 

de 5% acima dos 60 anos. Diante dos dados analisados, pode-se observar que 82% dizem 

saber do que se trata o termo lixo eletrônico ou e-lixo.  

 A maioria dos entrevistados (48%) afirmou que utiliza frequentemente a tecnologia 

para obter informações no cotidiano, sendo que 32% utilizam os meios tecnológicos de vez 

em quando para o mesmo objetivo. 16% dos entrevistados comentou que raramente utiliza a 

tecnologia para este fim, enquanto que 4% não responderam.  

Em relação à quarta questão, a 66% dos entrevistados não trabalha para uma empresa 

do ramo de telecomunicações. Apesar da maioria da população entrevistada não trabalhar no 

ramo de telecomunicações, 54% dos entrevistados garantiram que não há um processo de 

reciclagem do lixo eletrônico na empresa na qual trabalha. 

A quantidade de material eletroeletrônico nas residências vem aumentando. 48% dos 

entrevistados dizem ter em suas residências de 10 a 20 eletrônicos e 22% de 0 a 10, sendo que 

30% concluíram ter mais de 20 objetos. Esses números mostram o avanço da tecnologia e o 

consumo excessivo da tecnologia para não ser considerado retrógrado diante da sociedade, 

acarretando, consequentemente, no acúmulo ou no descarte equivocado do lixo eletrônico.  

Foi observado anteriormente que há uma porcentagem alta que sabe o conceito do 

termo lixo eletrônico, sendo que 78% demonstraram que já haviam descartado alguns desses 

materiais. A preocupação está na forma e no local de descarte do lixo eletrônico por causa da 

falta de informação. Dos 78%, que já descartou algum aparelho eletrônico ou eletrodoméstico, 

48% misturou lixo eletrônico ao lixo comum, 26% vendeu a terceiros, 14% descartou em 

qualquer lugar, aproximadamente 8% deram outro destino e somente cerca de 4% devolveram 
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às empresas onde adquiriram o produto. O Gráfico 01 resume abaixo a forma como a 

população pesquisada descarta o lixo eletrônico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01- Porcentagem dos fins de descarte da amostra pesquisada. 

 

Além disso, 84% dos entrevistados garantem que não há uma reciclagem ou 

reaproveitamento do lixo eletrônico dentro da residência deles e também 90% afirmam que é 

inexistente um programa para tal fim no bairro onde moram. Por fim, 62% não tem 

conhecimento dos efeitos nocivos do descarte inadequado do lixo eletrônico para o meio 

ambiente e para a saúde das pessoas.  

Questionou-se qual seria o melhor destino para o lixo eletrônico e a maioria dos 

entrevistados (70%) seria a devolução do material adquirido e consumido para as empresas 

fabricantes. 12% acreditam que o melhor destino seria o Lixão do Aurá, 10% acreditam que a 

melhor saída seria a entrega do lixo eletrônico para a prefeitura para que a mesma os deposite 

em aterros sanitários, enquanto que 6% deram outras sugestões e 2% não souberam responder. 

O Gráfico 02 expressa a melhor forma de descarte do lixo eletrônico segundo a opinião dos 

250 cidadãos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02- A melhor forma de descarte do lixo eletrônico na visão da amostra. 
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Ao mesmo tempo da falta de conhecimento, ou simplesmente atitudes da maioria da 

população, vê-se o interesse em 98% dos entrevistados em trabalhar o tema, seja através da 

realização de palestras, minicursos, oficinas ou mesa redondas (26%), de coleta do lixo 

eletrônico para o seu reaproveitamento (20%), de folders (18%), de projetos escolares (16%), 

de propagandas nos diversos meios de comunicação (14%), de cartilhas educativas (4%) e 2% 

não souberam opinar. O Gráfico 03 resume abaixo a visão da amostra da melhor maneira de 

conscientização a respeito do tema do lixo eletrônico na visão da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 03- Porcentagem dos meios em que os entrevistados pretendem trabalhar o tema. 

 

Em relação à principal consequência do descarte equivocado do lixo eletrônico, 

observam-se as mais variadas respostas onde à maioria dos entrevistados (26%) respondeu 

que seria o alagamento da cidade acompanhado de 24% de comentários a respeito do 

entupimento de bueiros e 22% a respeito de proliferação de epidemias como a resposta para a 

referida questão. 10% dos entrevistados ressaltaram a intensificação do Aquecimento Global, 

8% destacaram o processo de lixiviação do solo, 6% ainda comentaram que a elevação da 

taxa de mortalidade dos animais e 4% deram outras respostas para a principal consequência 

da forma errônea como é descartado o lixo eletrônico. O Gráfico 04 resume abaixo a opinião 

dos entrevistados a respeito da principal consequência do modo errôneo como o lixo 

eletrônico é descartado. 
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Gráfico 04- A principal consequência do descarte equivocado do lixo eletrônico na visão dos   

entrevistados. 

 

Finalizando a pesquisa, 96% dos entrevistados concordam que deveria existir uma lei 

que obrigasse a empresas fabricantes a receberem de volta os eletrodomésticos e os produtos 

eletrônicos a aceitarem a devolução dos dejetos eletrônicos para o adequado tratamento desses 

produtos gerados do lixo eletrônico. Diante dessa situação, 72% acreditam que a aprovação da 

lei depende da agilidade do governo e das autoridades, 26% de manifestações dos cidadãos 

belenenses através de passeatas e carreatas e 2% não responderam. O Gráfico 05 expressa as 

medidas para a aprovação de uma lei a respeito da temática do lixo eletrônico em Belém-PA 

segundo à visão dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 05 –  Meios para se obter a aprovação da lei pelo governo na visão da população entrevistada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A situação do lixo tecnológico no Brasil ainda é uma questão que requer muita atenção 
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de iniciativas públicas, privadas e da própria comunidade, principalmente no que concerne ao 

manejo seguro e à disponibilização de informações sobre essa categoria de resíduos. 

A pesquisa demonstrou a importância da destinação adequada do lixo eletrônico em 

Belém-PA. Através da aplicação da entrevista foi possível avaliar o conhecimento dos 

cidadãos belenenses em relação às atitudes socioambientais, apesar de as iniciativas concretas 

neste sentido serem incipientes. O levantamento realizado baseado em dados quantitativos 

possibilitou a elaboração dos gráficos para analisar as opiniões dos entrevistados em relação 

ao conhecimento que têm sobre o tema e as possíveis soluções e alternativas para o problema 

do E-lixo. 

Urge destacar que, pelos resultados encontrados, o problema envolve questões 

culturais, sociais e educacionais. É preciso mostrar que hábitos saudáveis com o meio 

ambiente não são moda, mas extremamente necessários.  

Os resultados também mostraram que os produtos tecnológicos são utilizados 

frequentemente pelos cidadãos belenenses, cujos se interessam no fato do lixo eletrônico ter o 

descarte adequado. Porém, estão perdidos em relação ao assunto. As pessoas não conhecem 

os locais que tenham essa iniciativa no município. 

Assim sendo, é essencial investimento público para a realização de uma campanha de 

conscientização da população porque é agravante que a maioria dos entrevistados não tenha 

conhecimento dos efeitos nocivos provocados pelo descarte equivocado do lixo eletrônico. 

Além disso, a iniciativa de uma campanha a respeito do e-lixo proporcionaria uma discussão 

socioambiental em relação ao consumo excessivo de produtos tecnológicos, bem como 

melhoraria a qualidade de vida da população do município de Belém-PA.    
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RESUMO 

 
A Educação Ambiental (EA) apresenta uma nova dimensão a ser incorporadas ao processo 

educacional, trazendo toda uma recente discussão sobre as questões ambientais, as consequentes 

transformações de conhecimentos, valores e atitudes diante de uma nova realidade a ser construída. 

Por isso, a presente pesquisa, aplicada em 2014, propôs atividades qualitativas a 50 alunos do 1º Ano 

do Ensino Médio do EEEM Paes de Carvalho, objetivando trabalhar o tema do Aquecimento Global e 

conscientizar a cerca da relevância do engajamento pessoal dos educandos na construção de um 

mundo mais equilibrado ambientalmente. Os resultados foram considerados satisfatórios porque as 

metodologias aplicadas despertaram o senso crítico dos estudantes, mas convém destacar que é 

necessário que haja a correção de equívocos conceituais a respeito dos impactos ambientais e uma 

continuidade de um processo de ensino-aprendizagem que concilie a teoria com a prática. Assim 

sendo, a pesquisa construiu um conhecimento mais crítico e de respeito ao meio ambiente e à 

sociedade por partes dos estudantes, proporcionando um processo de ensino-aprendizagem bastante 

prazeroso. 

  

Palavras-chave: Educação Ambiental. Aquecimento Global. Engajamento pessoal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Aquecimento Global é um dos assuntos mais divulgados nos diferentes meios de 

comunicação atualmente e grande parte das informações que chegam aos alunos por meio da 

mídia, acaba passando a imagem de um fenômeno catastrofista (VIEIRA; BAZZO, 2007). 

Mas afinal o que é aquecimento global? Efeito estufa e aquecimento global são a 

mesma coisa?  Segundo Costa (2007, p.76): 

Efeito estufa e aquecimento global são termos relacionados, mas não são sinônimos 

nem deveriam ser confundidos entre si. Efeito estufa é um fenômeno natural, 

observado em todos os planetas do sistema solar cuja superfície é coberta por uma 

camada permanente de gases (atmosfera). A composição química da atmosfera, 

notadamente a concentração de CO2, tem papel decisivo na intensidade do efeito 

estufa, sendo, contudo, variável de um planeta para o outro. Já, o aquecimento 

global é a intensificação do efeito estufa e sua origem estaria relacionada às 

emissões de gases-estufa promovidas por atividades humanas ao longo dos últimos 

250 anos. 
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Segundo alguns cientistas, o Aquecimento Global torna-se um problema ético na 

medida em que o antropocentrismo é o elemento mais responsável pela devastação ambiental, 

uma vez que há a objetificação do mundo natural, ou seja, a Natureza torna-se um simples 

objeto à disposição da razão humana (CARVALHO, 2005). Neste contexto, a inserção da 

educação ambiental no currículo escolar é uma das principais estratégias para a formação 

deste cidadão crítico e participativo. Além da formação científica de base, a educação 

ambiental precisa preparar as novas gerações, com atitudes e mentalidades renovadas, 

apropriadas para compreender as inter-relações entre os processos objetivos e subjetivos do 

seu mundo, desenvolvendo assim, uma postura critica e reflexiva (SATO, 2004). 

Assim sendo, a pesquisa objetivou a construção de cidadãos ativos ecologicamente em 

um participativo processo de aprendizagem onde o docente caminhe junto ao discente, 

servindo de mediador e facilitador de novos saberes entre ambos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 A pesquisa 

 

 A primeira atividade proposta no presente trabalho foi a elaboração de cartilhas 

educativas, sendo que para esta tarefa ser realizada dividiu-se os alunos em 10 grupos de 5. 

As cartilhas educativas foram feitas com papel cartão e canetas hidrocolores para que os 

alunos desenhassem e pintassem enredos criativos sobre as causas do Aquecimento Global em 

Belém. Após a realização das cartilhas educativas, os discentes assistiram ao filme “O dia 

depois de amanhã” e, posteriormente, responderam um questionário a respeito da abordagem 

do filme em relação ao eixo temático desta pesquisa. 

 Por fim, houve a realização da experiência na qual foi montada um sistema de coleta 

de gás sobre a água onde foi colocado o bicarbonato de sódio no kitassato ao qual se vedou 

com rolha e acoplou-se o funil de decantação em um furo na rolha, tomando cuidado para que 

o sistema ficasse bem vedado de modo a não permitir a saída de gás. O funil de decantação foi 

sustentado por uma argola presa a um suporte universal e, na saída lateral do kitassato, 

acoplou-se uma mangueira. A Figura 01 ilustra o sistema construído. 
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Figura 01- Ilustração do sistema construído para a coleta do gás CO2. Fonte: COELHO; 

BARBALHO; ESCREMIN, 2014. 

 

Ao lado do sistema construído para a coleta do gás CO2, foi colocada uma bacia rasa, 

com água até a metade. Em cada copo de Becker foram fixados com fita adesiva resistente à 

água os termômetros na lateral interna com a parte do bulbo voltada para o fundo do béquer. 

Nesta etapa, antes da fixação, os termômetros foram checados e  regulados para a temperatura 

ambiente, de modo que em ambos os termômetros a temperatura fosse a mesma. 

Com os termômetros fixados nos béqueres, encheram-se os dois copos de Becker com 

água em temperatura ambiente; o copo de Becker onde foi coletado o CO2 foi completamente 

preenchido com água; já o copo de Becker com ar atmosférico foi preenchido até a metade 

com água e, assim, a outra metade ficou preenchida com ar atmosférico. Ambos foram 

virados dentro da bacia com água de forma que não entra-se ar nos mesmos. Nessa etapa, 

foram utilizadas várias camadas de filme plástico para cobrir a boca de ambos os béqueres. 

Com os dois copos de Becker já virados na bacia com água, o filme plástico foi 

retirado com cuidado para que não entrasse ar dentro dos béqueres. Em seguida, a 

extremidade da mangueira oriunda do kitassato foi introduzida no copo de Becker que se 

encontrava totalmente preenchido com água, novamente com cuidado, evitou-se a entrada de 

ar atmosférico. Com uma caneta marca vidro, escreveu-se “com CO2” no copo de Becker 

totalmente preenchido com água e “com ar atmosférico” no outro béquer que ficou apenas 

com a metade preenchido por água e a outra metade com ar atmosférico.  

Foi montado o sistema de iluminação com uma lâmpada infravermelha conectada em 

uma tomada e sustentada por uma garra acoplada a um suporte universal, como mostra a 

Figura 02. A lâmpada foi colocada exatamente logo acima dos dois copos de Becker, a uma 

mesma distância e a uma altura cerca de 30 centímetros de ambos os copos de Becker, 

evitando assim que um dos béqueres ficasse mais próximo da lâmpada do que o outro. Com o 
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sistema de coleta de gás montado, colocou-se a solução de ácido acético dentro do funil de 

decantação e sua torneira foi aberta lentamente, para que o ácido caísse gota a gota dentro do 

kitassato, contendo o bicarbonato de sódio sólido. 

No copo de Becker que recebeu o dióxido de carbono através da mangueira, 

controlou-se por meio da saída da solução de ácido acético, o preenchimento do béquer com o 

gás CO2 produzido, de modo que o béquer ficasse exatamente com a mesma quantidade de 

gás quando comparado ao béquer com ar atmosférico, o que é de extrema importância para o 

experimento. O sistema elétrico com a lâmpada infravermelha foi ligado logo acima dos dois 

béqueres, sendo assim mantido durante todo o experimento. Os resultados na alteração da 

temperatura registrada pelos termômetros começam a ser percebidos por volta de 20 minutos 

após a lâmpada ser acesa. A Figura 02 mostra o sistema desenvolvido para a prática 

experimental.  

 

Figura 02- Ilustração da montagem do experimento do aquecimento global. Fonte: COELHO; 

BARBALHO;  ESCREMIN, 2014. 

 

2.2 Amostra 

 

 A pesquisa teve como amostra uma quantidade de 50 alunos do 1º Ano do Ensino 

Médio do EEEM Paes de Carvalho. 

 

2.3 Coleta de dados 

 

 No primeiro momento, houve uma coleta de dados através de um questionário 

avaliativo para que os alunos se impactassem com as consequências do Aquecimento Global 

que apareceram no filme trabalhado e ao mesmo tempo se posicionassem como agentes ativos 

na tomada de decisões sobre um presente emergente e que requer uma atenção especial. O 

referido questionário contou com as seguintes perguntas: “Na sua opinião, qual a principal 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

29 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

causa dentre as causas do Aquecimento Global que apareceram no filme”?, “Qual das 

consequências do Aquecimento Global que apareceram no filme você mais destacaria?”, 

“Qual foi o tratado que apareceu no filme durante uma reunião de políticos na sede da ONU? 

Qual a importância deste tratado?” e “Em sua opinião, as mudanças climáticas que 

apareceram no filme são obras de ficção ou são iminentes na sociedade atual?”.  

No segundo momento, os discentes responderam ao seguinte questionário a respeito da 

experiência realizada para que eles conciliassem os aprendizados teórico e experimental com 

o seu dever de cidadão: “1- Qual dos gases do Aquecimento Global foi liberado ao final da 

reação do experimento?”, “2- Por que o nível da água se elevou no copo de Becker com 

CO2?”, “3- Qual o nome do ácido gerado e o nome do processo químico que gerou este ácido 

no copo de Becker onde se observou a elevação do nível da água”?, “4-Qual foi a 

consequência do Aquecimento Global verificada na prática experimental?”, “5- Como você 

evitaria a consequência da questão anterior na sua função da cidadão na sua cidade?”. 

Os dados foram coletados no mês de Abril de 2014 na EEEM Paes de Carvalho. 

 

2.4 Análise dos dados 

 

Foram utilizados recursos estatísticos com auxílio do aplicativo Microsoft Excel para 

quantificar a opinião da amostra pesquisada da população do município de Belém-PA em 

relação ao tema.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante a produção das cartilhas educativas observou-se o empenho dos alunos em 

apontar as causas do Aquecimento Global em Belém ligadas as suas precárias condições 

socioeconômicas. Dentre elas, destacou-se o modo como às pessoas são irresponsáveis ao 

tratar da questão do lixo, sendo o descarte errôneo do lixo considerado uma das causas da 

intensificação do Aquecimento Global, respondendo por 38% dos dados coletados e 

ocasionando padrões de habitabilidade propício à difusão de doenças. Outra cartilha educativa 

destacou a quantidade de gases poluentes lançados pelos escapamentos de veículos velhos, 

como kombis e ônibus, sendo apontado por cerca 30% dos alunos como um dos fatores que 

agravam o quadro ambiental em Belém. Foi também feita uma cartilha em relação às políticas 

públicas ambientais da Amazônia e só aproximadamente 20% dos estudantes entendiam que a 
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negligência dos políticos apenas preocupados com os interesses políticos e econômicos do 

país era um dos fatores principais para o meio ambiente está sendo afetado de forma 

alarmante; deixando em segunda mão as regras de respeito ao Meio Ambiente estabelecidas 

nas Conferências Internacionais sobre a questão ambiental. O Gráfico 01 resume os assuntos 

abordados nas cartilhas educativas realizadas pelos 50 alunos do 1º Ano do Ensino Médio da 

EEEM Paes de Carvalho.  

 

 

Gráfico 01- Causas do Aquecimento Global apontadas pelos alunos durante a produção das cartilhas 

educativas. 

 

O filme “O dia depois de amanhã” retrata a fragilidade e a impotência humana diante 

das mudanças climáticas responsáveis pelo agravamento do Aquecimento Global. Com 

relação à primeira questão, a queima de combustíveis fósseis dos escapamentos dos veículos 

foi a causa destacada pela maioria dos alunos do 1º ano (48% dos entrevistados) para o 

agravamento do Aquecimento Global e 36% dos discentes também apontaram a poluição 

industrial como uma relevante causa verificada no filme e que contribuiu para o desequilíbrio 

ambiental. Já os 16% restantes dos pesquisados, conforme mostra o Gráfico 02 abaixo, 

destaca a negligência dos políticos, o despejo equivocado do lixo e outras causas essenciais 

para a catástrofe ambiental vista nas cenas desta ficção científica.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 02- Causas para a catástrofe ambiental vista nas cenas desta ficção científica. 
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Com relação à segunda pergunta do questionário em relação ao filme abordado, 42% 

dos entrevistados destacaram o descongelamento das calotas polares como a principal 

consequência verificada no filme, enquanto que 30% da amostra destacou o resfriamento da 

temperatura como uma alteração climática vista no filme. Urge dizer que 22% dos discentes 

pesquisados enfocaram as enchentes e a elevação do nível do mar como umas das 

consequências do Aquecimento Global presente no filme e somente 6% dos entrevistados 

destacaram a incidência de furacões, ciclones e tornados como uma terrível consequência do 

Aquecimento Global. O Gráfico 03 retrata abaixo as consequências do Aquecimento Global 

verificada no filme “O dia depois de amanhã” segundo os entrevistados. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 03- Consequência do Aquecimento Global segundo os entrevistados através da análise do 

filme “O dia depois de amanhã”. 

 

Em relação à terceira pergunta do questionário sobre o filme, 46% dos entrevistados 

identificaram que o Tratado de Kyoto foi o verdadeiro tratado que apareceu na reunião de 

políticos na sede da ONU em “O Dia depois de amanhã”. Enquanto que 14% e 12% da 

amostra apontaram respectivamente a Eco 92 e a Agenda 21 como outras medidas também 

importantes para a preservação do meio ambiente e que apareceram no filme. Já, 28% não 

souberam responder conforme pode ser observado no Gráfico 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04- Tratado que apareceu na reunião de políticos na sede da ONU em “O dia depois de 

amanhã” segundo os entrevistados. 
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Por fim, na última pergunta, 85% dos 50 alunos responderam que as mudanças 

climáticas eram iminentes no nosso cotidiano, tratando-se da mais pura realidade ambiental 

vivida pelo nosso planeta. 

Quanto aos resultados do questionário do experimento, foi observado que os dados são 

preocupantes, uma vez que os alunos não associaram a teoria com a prática experimental. A 

primeira pergunta foi a que obteve o maior índice de acertos com 64% respondendo 

corretamente que o gás carbônico foi o gás liberado no final da reação da experiência, mas os 

outros 36% responderam que gases como SO2, SO3 e O3 eram o gás liberado. Este índice de 

36% de erros mostra que há uma confusão por parte dos alunos entre os alunos responsáveis 

pela intensificação do Aquecimento Global, da Chuva Ácida e da Destruição da Camada de 

Ozônio que são impactos ambientais distintos. 

Na segunda questão, a maioria dos entrevistados respondeu equivocadamente a 

questão. Somente 26% obtiveram êxito ao responder que o nível da água aumentou no copo 

de Becker com CO2, visto que houve a evaporação do gás carbônico.  

Na terceira pergunta, somente 18% acertaram que há a formação do ácido carbônico 

(H2CO3) devido à solubilização do gás carbônico na presença de água. Já, somente 6% 

acertaram que o referido ácido sofre o processo de ionização em meio aquoso, cujo processo 

dar origem aos íons H3O
+ e HCO3

- e, assim, a solução se torna ácida. Este processo de 

ionização pode ser utilizado para explicar o aumento da acidez em oceanos, por exemplo. 

Na quarta pergunta, nenhum aluno da amostra soube especificar que o nome técnico 

da consequência do Aquecimento Global abordada na prática experimental chama-se 

acidificação oceânica, mas houve muitos comentários que o ambiente marinho é afetado, 

causando distúrbio na cadeia alimentar. 

Na quinta pergunta, houve muitas sugestões de como evitar a acidificação oceânica. 

4% dos entrevistados responderam que parando de fumar e 36% da amostra comentaram que 

poderia ser implantado um sistema de rodízios de carros e uma maior utilização do transporte 

urbano, uma vez ambas as medidas diminuem a emissão de gases poluentes. 32% dos alunos 

disseram que o reaproveitamento do lixo urbano ou uma melhoria na educação da população 

de Belém, uma vez que assim diminuiria a quantidade de bueiros entupidos bem como o 

alagamento das ruas da cidade. 18% dos discentes comentaram que poderia haver uma 

cobrança maior da população para que os governantes coloquem em prática o que foi 

determinado nas conferências internacionais e nacionais de cunho ambiental. Por fim, 10% 

apontaram outras formas de diminuir a acidificação, tais como o consumo de alimentos 
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orgânicos provenientes da agricultura de baixo carbono e a utilização de fontes renováveis de 

energia.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Esta pesquisa procurou enfocar a Educação Ambiental como uma dimensão do 

processo educativo voltada para a participação de seus atores, educandos e educadores, na 

construção de um novo paradigma que contemple as aspirações populares de melhor 

qualidade de vida socioeconômica e de um mundo ambientalmente sadio. Logo, o papel 

primordial da educação não pode se concentrar apenas na simples transmissão do 

conhecimento ao aluno, mas sim proporcionar ao estudante vivências de seu cotidiano para 

que ele possa atuar de forma competente junto ao aprendizado com o desenvolvimento de 

práticas pedagógicas como as desta pesquisa a respeito do Aquecimento Global.  

Por se tratar de um tema tão debatido nos diversos meios de comunicação e algumas 

vezes de forma até mesmo não condizente com a realidade, o aluno tem a sensação de que já 

possui um conhecimento adequado, porém cabe ao professor a tarefa de trabalhar o assunto 

respeitando o conhecimento prévio do seu aluno em relação ao tema e também corrigindo 

equívocos como foi no caso da troca dos gases que causam a intensificação do Aquecimento 

Global, da Chuva Ácida e da Destruição da Camada de Ozônio. 

Em se tratando de um tema difícil de associar a teoria com a prática, urge dizer que as 

metodologias desenvolvidas no trabalho despertaram mais a curiosidade e a atenção dos 

alunos, uma vez que o processo de ensino-aprendizagem se tornou mais dinâmico e os 

estudantes aprenderam com mais facilidade e também construíram um conhecimento mais 

crítico de responsabilidade e respeito ao meio ambiente e a sociedade. 
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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar o grau de instrução do contexto escolar público no que 

diz respeito a epidemias de verão. De acordo com a metodologia adotada, trata-se de uma pesquisa 

descritiva e explicativa, tendo em vista que tem por função apresentar e entender de que forma o 

assunto das epidemias de verão é abordado no tripé educacional, público alvo da pesquisa. Como 

instrumento de coleta de dados, utilizaram-se questionários aplicados com professores, alunos e a 

comunidade; além da observação nas escolas lócus desta pesquisa. Constatou-se que a maioria dos 

estudantes não são bem instruídos quanto ao contexto epidêmico em que vivemos principalmente no 

verão, em que doenças, que por interferência do clima, tornam-se mais frequentes. Ao falar em 

medidas profiláticas e decorrente conscientização ambiental, os alunos pouco demonstraram 

conhecimento em medidas a serem tomadas para evitar tais epidemias. Quanto aos professores, notou-

se que nas escolas ao se falar do tema tratado, os professores e o corpo pedagógico relacionam o tema 

a matérias específicas, havendo pouco ou nenhuma interdisciplinaridade, quando se tem projetos 

relacionados à área. Na análise do tema com a comunidade, percebeu-se que o ambiente escolar 

próximo pouco interfere no índice de conhecimento sobre epidemias de verão da população ao 

entorno. 

 

Palavras-chave: Epidemias de verão. Consciência ambiental. Instrução ambiental pública. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O verão é a época mais quente do ano e também a que exige maiores cuidados com a 

saúde, pois a elevada temperatura proporciona condições ideais para a ocorrência de algumas 

doenças. As doenças mais frequentes no verão são aquelas que levam a perda de líquidos e a 

desidratação. No entanto, outras doenças também são muito comuns, a dengue, as micoses e a 

malária, são alguns exemplos. 

 Dentre as doenças tropicais, a dengue tornou-se um problema de saúde pública não 

somente no Brasil, mas também em diversos países do mundo, pois cerca de 2,5 bilhões de 

pessoas vivem nas áreas em que o vírus da doença pode ser transmitido (OMS, 2008). 
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 Inúmeros fatores ocorreram para a formação de epidemias de dengue e outras doenças 

nos países tropicais e subtropicais, dentre os quais destacam-se a proliferação do mosquito 

Aedes aegypti, por exemplo, o acelerado crescimento demográfico associado à inadequada 

infraestrutura urbana, intensa e desordenada urbanização, bem como as alterações climáticas, 

mudanças nas paisagens e nos ecossistemas. Apesar dos esforços realizados na busca da 

erradicação das doenças transmissíveis, com base no controle de seus vetores, nota-se a 

reincidência de algumas infecções causadas pelos mosquitos Aedes aegypti transmissores de 

dengue, malária e febre amarela. 

 Fala-se bastante sobre doenças que possuem maior ocorrência no verão, porém, nem 

sempre as pessoas possuem o conhecimento de que o termo epidemias de verão também é 

empregado neste contexto, e em grande parte dos casos, não têm consciência das epidemias 

mais comuns que atingem a comunidade na própria região em que vivem, assim como 

desconhecem as profilaxias e cuidados adequados para o tratamento de uma determinada 

doença. 

 Nesta perspectiva, este trabalho apresenta um estudo realizado acerca dos 

conhecimentos prévios que determinadas comunidades de Belém e Castanhal apresentam 

sobre epidemias tropicais, com ênfase para dengue, micoses, malária, hepatite A e doenças 

virológicas de maior incidência. A análise dos dados obtidos serviu para identificar os pontos 

de debilidade dessas regiões, tanto nos serviços de saúde pública, quanto a própria forma de 

conscientização dessas pessoas sobre as doenças que mais atingem aquela região durante o 

verão, dessa forma, havendo uma ausência de informações sobre profilaxias e formas de 

tratamento. Para ilustrar a discussão desenvolvida, utilizam-se estatísticas, gráficos e dados 

advindos de resultados da pesquisa quantitativa, realizada através de questionários aplicados e 

formulados pelos autores desta pesquisa. 

 O objetivo final desta investigação científica é analisar o grau de instrução do contexto 

escolar público no que diz respeito a epidemias de verão. Para alcançá-lo, foram utilizados os 

métodos expostos a seguir. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O estudo em questão pode ser definido como pesquisa de campo, pois tem como 

finalidade a análise de dados qualitativos e quantitativos através de análise e observação de 

fatos em ambiente real acerca do tema “Epidemias de Verão e Educação em Saúde”, o que é 
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convergente com a opinião de Vergara (2000, p. 47) “pesquisa de campo é investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que dispõe de elementos 

para explicá-lo”, com o objetivo de interpretar, compreender e explicar os fatos de maneira 

mais racional possível. 

 Este estudo foi realizado com uma abordagem qualitativa de análise de dados, pois na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador é um interpretador da realidade (BRADLEY apud DIAS, 

2000, p. 1). A pesquisa foi realizada com estudantes, educadores e comunidade, a fim de 

verificar-se como o nível de escolaridade afetava o acesso às informações sobre epidemias de 

verão, na qual foi possível obter respostas eficazes e alcançar os objetivos do trabalho em si. 

Com isso, as entrevistas foram de extrema importância. 

 A coleta de dados no campo deu-se por meio de entrevista com 48 (quarenta e oito) 

alunos da escola 28 de janeiro, Castanhal-PA, e, com mais 29 (vinte e nove) educandos da 

escola Justo Chermont, Belém-PA; nas escolas pesquisadas optou-se por turmas de nível 

fundamental, visto que nesta etapa os alunos tendem a ter maior interesse para certos assuntos 

e por estes ainda estarem na formação de certos conceitos, ou seja, ainda estão em processo de 

conscientização para certos assuntos.  

A pesquisa desenvolveu-se, também, com professores das mais diversas áreas, quais 

sejam: ciências (biologia, química e física), geografia, língua portuguesa, redação e 

sociologia, num total de 14 (quatorze) professores consultados, além da pesquisa com alguns 

membros da comunidade. Escolheu-se entrevista, pois, de acordo com Richardson (1999, p. 

207), esta “é uma técnica importante que permite o desenvolvimento de uma estreita relação 

entre as pessoas”. Tal opinião é sustentada por Gil (1999, p. 108) “os dados obtidos [nas 

entrevistas] são suscetíveis de classificação (...)”.  

A seleção dos educadores seguiu o seguinte critério: que os mesmos ministrassem 

disciplinas da área das ciências naturais, no entanto um dos docentes era titular da disciplina 

geografia, o que não implicou em problemas na análise dos dados, pois o mesmo respondeu 

ao questionário de maneira satisfatória. Quanto à comunidade, foram priorizados residentes 

próximos às escolas, porém também houve a participação de moradores de outras localidades 

a fim de investigar-se se a proximidade com o meio escolar promovia maior entendimento do 

assunto. 

Os questionários se diferenciavam conforme o público ao qual era direcionado. Dessa 

forma, o questionário aplicado em sala de aula com os estudantes visava a investigação do 

conhecimento dos mesmos sobre o tema e a forma como este era abordado em sala de aula. 
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Os docentes foram questionados sobre a didática utilizada na abordagem desse tópico em sala 

de aula, quando esta ocorria. A população, em geral, respondeu a um questionário similar ao 

dos alunos, porém sem a parte que envolvia a sala de aula, com enfoque maior sobre a forma 

como eram informados sobre o assunto e quais as principais fontes de informação sobre o 

tema tratado. 

A pesquisa foi realizada no segundo trimestre de 2014, sendo primeiramente realizada 

com os educandos em que foi dividida em dois momentos: inicialmente, para se analisar os 

subsunçores destes sobre as epidemias de verão não foi evidenciada qualquer informação 

sobre o conteúdo a ser discutido; e posteriormente para verificar-se a maneira que este tema 

era abordado nas aulas e na escola como um todo, nesta etapa foram esclarecidos alguns 

pontos que tangenciam o tema e conceitos gerais. Logo após, entrevistou-se e aplicaram-se os 

questionários com os docentes a fim de obterem-se informações sobre a importância da 

abordagem do assunto nas aulas e de que forma o mesmo ocorria. Por fim, percorreram-se os 

arredores da escola para que estes moradores pudessem responder às questões sobre 

epidemias de verão, a fim de analisar até que ponto a escola influencia na orientação e 

conscientização destes com relação ao conhecer e prevenir tais doenças tropicais. 

Os dados obtidos através das entrevistas e dos questionários foram submetidos à 

análise qualitativa e quantitativa, respectivamente, para que desta maneira fosse possível a 

interpretação do conhecimento dos entrevistados sobre Epidemias de Verão e Educação em 

Saúde, assim pôde-se gerar dados para que se pudesse entender e alcançar o objetivo 

proposto. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pesquisa desenvolveu-se no tripé educacional, logo, envolvendo: alunos, professores 

e a comunidade do entorno do ambiente escolar nos locais deste estudo. 

A pesquisa realizada com alunos foi dividida em duas partes, como o exposto na 

metodologia já apresentada. No primeiro momento, sem que fosse divulgado qualquer tipo de 

informação a respeito do tema, os resultados obtidos demonstraram que uma grande 

quantidade de estudantes tem noção do conceito central de epidemias, contudo ao restringir as 

epidemias de verão o número foi bastante reduzido – 29% dos consultados relataram 

conhecimento do assunto. 
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No entanto, ficou explícito que a escola contribui para esta falta de conhecimento, 

visto que, segundo os dados obtidos, apenas uma minoria de 22% dos alunos recebem ou já 

receberam orientação da escola com relação ao tema. Outro dado que confirma o exposto, é 

que apenas 14% dos consultados realizaram alguma atividade escolar, tais como: produção 

escrita individual ou coletiva; orientação oral através de palestras e/ou aulas expositivas; ou 

participação em projetos de combate de epidemias etc., que tivessem qualquer relação com o 

assunto. Conclui-se através disto que o próprio ambiente escolar pouco busca incitar os alunos 

a pesquisarem ou realizarem atividades sobre este assunto tão presente no cotidiano do aluno 

e de sua família. 

Depois de repassadas algumas informações sobre o conceito, exemplos e formas de 

controle de epidemias de verão, 84% dos alunos relatou ter apresentado quadros clínicos de 

algumas das doenças exemplificadas ou da ocorrência de em algum membro de sua família, 

foram citadas com mais frequência: dengue, gripes, malária e micoses. 

Quando perguntados se em sua casa há alguma atitude tomada para evitar a 

propagação dessas doenças, especificaram que atentam em lavar as mãos antes de comer e 

após ir ao banheiro; ter cuidado de não deixar água parada para evitar a dengue, manter a casa 

sempre limpa e arejada; e no caso do aparecimento de algum sintoma diferente, procurar o 

médico e fazer uso de medicamentos. Contudo, quando questionados se em um contexto mais 

amplo o que poderia ser feito para prevenir essas doenças, foram obtidas poucas respostas 

coerentes, quais sejam: evitar a derrubada e queimada de áreas de florestais; e melhorar a 

qualidade da educação e instrução da sociedade para que realizem atos de prevenção e 

controle.  

Pôde-se notar que as respostas obtidas nos dois questionamentos anteriores tem mais 

relação com a dengue e malária (doenças transmitidas pelo mosquito-vetor, Aedes aegypti, 

que tem seu habitat natural às florestas e que por ação do homem, principalmente, com a 

devastação da flora atuam nas cidades infectando a sociedade com o vírus da dengue), a partir 

disto, infere-se que essas doenças, com relevância para dengue, são as que têm o maior 

número de informações vinculadas nos mais diversos veículos de comunicação, assim, atinge 

um público mais vasto. 

Na pesquisa realizada com professores, o foco principal das perguntas do questionário 

foi o tema saúde na escola que se institui na troca de saberes e experiências, com a população 

em geral: usuários, profissionais, dentre outros, com o propósito de atender a comunidade 

para a prevenção de doenças, a promoção da saúde, conscientização da população nas 
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questões da saúde, sendo que na escola, o intermediário para repassar este conhecimento é o 

professor. 

Ao responderem a respeito da importância do "Saúde na escola", 75% responderam ter 

conhecimento, porém alegam não receber orientação para trabalhar o assunto com os alunos e 

ressaltaram a falta de projetos que envolvam o assunto. O que se observa com este dado é que 

os próprios professores não são estimulados pelo conselho pedagógico da escola a tornarem 

este assunto mais evidente dentro de sala e pelos corredores da escola. Percebeu-se, também, 

a falta de interesse dos professores com relação ao tema.  

Notou-se que professores de áreas que não tem muita associação com a área de saúde, 

tais como: física, química, história e geografia, ficam totalmente alheios a instauração de 

projetos, programas e orientações associadas a "Saúde na escola", um erro já que o programa 

é interdisciplinar.  Àqueles que tratam do assunto, principalmente os professores da área 

biológica, abordam-no através de aulas expositivas, apostilas, vídeos ou na confecção de 

trabalhos individuais e/ou coletivos.  

Alguns professores declararam que na época do verão, em que o número de casos de 

dengue aumenta, cartazes são afixados na escola e palestras são promovidas pelas secretarias 

de saúde e o do meio ambiente do município. 

Na pesquisa realizada com a comunidade do entorno das escolas em que se 

ambientaram este estudo, do total de entrevistados, cerca de 90% haviam sido infectados com 

algum tipo de epidemias de verão, sendo citadas: hepatite A, dengue, malária, diarreia, 

catapora, febre amarela, micoses, gripe e virose. Desta porcentagem, 46% alegaram ter pelo 

menos uma das doenças citadas a cada verão, não estando restrita somente a esta estação. 

Quando perguntados se receberam alguma orientação de prevenção da escola ou por 

programas por ela desenvolvidos, apenas 15% dos consultados responderam positivamente. 

Ou seja, as escolas lócus deste estudo não cumprem completamente com seu dever de orientar 

a comunidade do seu entorno, favorecendo com que estes indivíduos continuem a pecar em 

seus atos frente à prevenção destas epidemias por falta de informação. 

Quanto aos atos de prevenção, dentre os mais citados está, novamente, evitar deixar 

água parada, logo, foco no combate a dengue. As medidas profiláticas citadas mais 

expressivamente estão dispostas no Gráfico 1. Outras como: coibir derrubadas de áreas 

florestais, aumentar o número de propagandas em meios de comunicação, estimular a criação 

de programas de prevenção de epidemias pelo governo, dentre outras foram também citadas. 
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Gráfico 1- Atos e prevenção de epidemias de verão realizados pela comunidade. Fonte: COELHO, Y. C. 

de M. et al. (2014). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Dengue, malária, febre amarela, são algumas das doenças que podem ser observadas 

com maior intensidade no período referente ao verão. Muitos são os fatores que contribuem 

para a proliferação destas moléstias, dentre os quais é importante destacar a negligência de 

parte da população, quanto aos cuidados que devem ser tomados para evitar a multiplicação 

dessas enfermidades.  

Para Gutierrez et al. (1996, p. 96): 

“Promoção da saúde é o conjunto de atividades, processos e recursos, 

de ordem institucional, governamental ou da cidadania, orientados a 

propiciar a melhoria das condições de bem-estar e acesso a bens e 

serviços sociais, que favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, 

atitudes e comportamentos favoráveis ao cuidado da saúde e o 

desenvolvimento de estratégias que permitam à população maior 

controle sobre sua saúde e suas condições de vida, a níveis individuais 

e coletivos”. 

 

No qual, as propostas que levam às melhorias nas condições de vivência da população 

depende não somente de ações individuais, mas também de ações coletivas e governamentais 

que auxiliem e conscientizem a população sobre a saúde e o desenvolvimento de 

comportamentos que podem ajudar no combate às doenças e epidemias que atingem uma 

determinada região. 
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No trabalho apresentado foram consultados alunos de instituições públicas, cursando 

as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, além de professores das áreas 

biológicas, a fim de analisar qual a metodologia utilizada por estes na exposição do conteúdo 

para os estudantes, Durante as pesquisas contatou-se que as doenças atingem um grande 

numero de pessoas devido à falta de cuidados destas com o ambiente em que vivem, no caso 

da malária, por exemplo, sua transmissão se da através do mosquito Anopheles, o qual 

encontra meio ideal para se reproduzir em pneus velhos, garrafas descartadas em locais 

inadequados, água parada, e na grande maiorias dos casos, pela falta de saneamento básico 

das áreas adjacentes as escolas, que acarreta altos número de incidências de epidemias 

tropicais dentro das próprias escolas . O mosquito é apenas um dos transmissores do vetor, o 

qual quando presente no corpo humano é repassado novamente a um mosquito, não portador 

do protozoário, através da picada. 

Por meio dos questionamentos direcionados aos professores e alunos das instituições 

públicas, foi possível perceber que as doenças que mais afetam a região norte, local onde as 

pesquisas foram realizadas refletem as condições socioambientais favoráveis para sua rápida 

expansão e a condição climática, quente-úmido presente na região no período, possibilitando 

a proliferação de protozoários, bactérias, e organismos transmissores. 

Portanto, destaca-se a importância da participação das instituições de ensino e 

pesquisa que contribuem com os conhecimentos e iniciativas necessárias para a prevenção da 

população sobre as doenças citadas neste trabalho, levando-se em consideração todas as áreas 

do conhecimento envolvidas no processo, disponibilizando para a comunidade orientações 

quanto aos cuidados que devem ser tomados para se evitar as epidemias de verão. Através 

destas é possível informar os alunos sobre os sintomas das doenças e cuidados a serem 

tomados, para que estes transmitam as informações em seus lares. Além de ampliar o 

conhecimento dos educandos sobre o assunto, pois em muitos casos a única informação que 

lhes é repassada provém do senso comum advindo do meio familiar ou da própria região em 

que vive. 
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RESUMO 
 

O presente artigo é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso realizado no ano de 2013, na Graduação 

de Tecnologia em Gestão Ambiental do IFPA, Campus de Conceição do Araguaia, dentro da linha de 

pesquisa “Educação Ambiental”. O estudo foi realizado no assentamento Capivara com o propósito de 

sensibilizar 35 famílias quanto a não contaminação do córrego da Missa, que se encontrava com 

indícios de sérios problemas ambientais. E, para isso, a pesquisa foi dividida em duas etapas, sendo a 

primeira delas a aplicação de um questionário socioambiental com o intuito de observar os meios de 

sobrevivência dos assentados, analisando junto a estes as causas dos problemas ambientais 

encontrados no principal corpo hídrico da comunidade; enquanto que a segunda etapa prosseguiu-se 

por meio de uma pesquisa-ação. De acordo com a opção de escolha da comunidade, através do 

questionário socioambiental, foi ministrada uma palestra suprindo os principais interesses e 

preocupações enfrentados no dia a dia pelos mesmos, em relação à conservação do córrego da Missa, 

abrangendo temas como: poluição das águas, assoreamento, resíduos sólidos, a importância da mata 

ciliar, doenças de veiculação hídrica, impactos ambientais ocasionados pela contaminação da água do 

córrego, educação ambiental e usos conscientes da água. Logo após, foi desenvolvida uma atividade 

de recuperação às margens do córrego da Missa com o propósito de sensibilizar a comunidade 

Capivara a ter novas atitudes para a não degradação do mesmo.  

  

Palavras-chave: Sensibilização Ambiental. Recurso Hídrico. Educação Ambiental. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O assunto ambiental vem tornando-se um fator bastante importante para as populações 

em nível global, visto que os impactos ambientais estão sendo atualmente divulgados, por 

causa do seu grande potencial de degradação. Nesse contexto a educação ambiental no Brasil 

surge tardiamente, uma vez que, a mesma poderia ser uma solução para uma nova dinâmica 

de aprendizado para considerar todos os aspectos que compõem a questão ambiental. Loureiro 

(2012,  p. 85) afirma que “apesar da existência de registros de projetos e programas desde a 

mailto:mayarasusu@hotmail.com
mailto:karisaduany@hotmail.com
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década de setenta, é em meados da década de oitenta que esta começa a ganhar dimensões 

públicas de grande relevância, até mesmo, com sua inclusão na Constituição Federal de 

1988”. 

A educação ambiental pode ser um fator facilitador e pode proporcionar uma visão 

integrada do ambiente, para que os indivíduos pudessem compreender e adquirir habilidades 

práticas para agir na solução dos problemas ocasionados pelo uso inadequado dos recursos 

hídricos. 

Nessa perspectiva, a água é um dos temas mais discutidos no século XXI, dada a 

condição de recurso finito envolvido a pressões e demandas de uma população que cresce, ao 

mesmo tempo em que degrada os mananciais, causando assim inúmeros impactos negativos 

aos organismos existentes. Silva et al. (2012, p. 38)  ressalta, que “dentre a poluição 

antrópica, as atividades agropecuárias se configuram como a segunda maior fonte de poluição 

das águas brasileiras no geral, perdendo apenas para emissão de esgotos domésticos”. 

 A maioria das pessoas que vive em assentamentos rurais utiliza os recursos hídricos 

como meio de sobrevivência, e às vezes, sem qualquer conhecimento, fazem o mal uso desse 

bem, que poderá acarretar a sua poluição ou extinção. É o que acontece no assentamento 

Capivara, localizado no município de Conceição do Araguaia-PA. 

O Córrego da Missa é um recurso hídrico de grande importância para a comunidade 

Capivara, pois o mesmo é utilizado para suprir as principais necessidades e atividades dos 

moradores daquela vila. A educação ambiental surge como um meio de sensibilizar a 

comunidade Capivara, a fim de fazer o uso mais consciente da água disponível no local. 

Nesse sentido, a educação ambiental é um fator imprescindível para alertar aos 

produtores rurais das possibilidades de degradação ambiental que implicam sua atividade, 

como promulga a própria Legislação Ambiental do Brasil. 

Os moradores da comunidade comentam que a cada ano que passa, a vazão do córrego 

está diminuindo por causa dos impactos sofridos. O recurso hídrico tão precioso para os 

moradores da área, que dependem dele para beber, tomar banho e lavar roupa; está sendo 

degradado. Por isso, o objetivo do trabalho foi analisar as consequências da ação antrópica no 

estado ambiental do córrego da Missa no assentamento Capivara, e promover ações de 

educação ambiental para a conservação do mesmo. 

 

2. METODOLOGIA 
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A pesquisa foi desenvolvida no assentamento Capivara, que se localiza 

aproximadamente a 30 km da cidade de Conceição do Araguaia/PA, na latitude 08°15’28” sul 

e longitude 49°15’53” oeste (IBGE, 2010) em uma área ocupada por 16.940 m2. 

Para avaliar o nível de conhecimento em educação ambiental dos moradores do 

assentamento Capivara e a supressão antrópica exercida sobre o córrego da Missa, foram 

entrevistadas 35 famílias, e foi escolhido aleatoriamente um representante de cada família, 

entre homens e mulheres, como a unidade experimental submetidos à pesquisa. 

 A pesquisa consistiu em levantamento quanti-qualitativa, por meio de formulário do 

tipo fechado (MARCONI e LAKATOS, 1999). 

Para análise dos dados quali-quantitativos, utilizou-se o aplicativo EXCEL 8.0 (2013) 

da Microsoft Office para tabulação das informações, a fim de determinar o parâmetro na 

forma numérica e em percentual das 11 perguntas do formulário socioambiental que foi 

aplicado aos moradores da comunidade. 

  Já a pesquisa-ação (THIOLLENT, 1998) foi realizada de acordo com a opção de 

escolha proposto pelo questionário socioambiental. Dentre as opções, a comunidade pôde 

optar por uma palestra, oficina, mini-curso, vídeo, ou visita técnica. Após a apuração dos 

resultados adquiridos com questionário socioambiental, foi realizado um trabalho de 

participação e um processo de ação ambiental para a conservação do córrego. 

 

3. RESULTADOS 

 

 Foi escolhido aleatoriamente um representante de cada família, totalizando 35 pessoas. 

A maioria dos assentados é do sexo feminino 54,3% enquanto que 45,7% são do sexo 

masculino. Quanto à idade, 11,0% possui até 25 anos, 26,0% de 25 a 40 anos e 63,0% têm 

acima dos 40 anos. Em relação à escolaridade, 69% possui ensino fundamental incompleto, 

3% ensino fundamental completo, 14% ensino médio incompleto e 14% não estudaram. 

Ao relacionar educação ambiental com termos que retratam sobre o assunto, verificou-

se que 62,9% dos entrevistados ligam a educação ambiental com preservação. No que tange à 

informação, 74,3% dos entrevistados disseram que o rádio é o principal meio de comunicação 

para mantê-los informados sobre educação ambiental.  

Questionados se alguma vez o poder público municipal, estadual ou federal já havia 

realizado no assentamento algum tipo de ação sobre educação ambiental, 77,1% afirmaram 

que o poder público nunca proporcionou ações relacionadas à educação ambiental. 
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Ao questioná-los sobre qual ação de aprendizado seria mais útil para ampliar o 

conhecimento sobre educação ambiental e sensibilizá-los sobre uma nova postura para 

minimizar os problemas ocasionados pela poluição do córrego, 71,4% disse que a palestra 

seria a mais eficiente. Já 42,9% dos entrevistados disseram que utilizam frequentemente o 

córrego para as suas necessidades e esses resultados apontam que o público feminino faz o 

maior uso do córrego, esse fato está ligado à utilização do mesmo para lavar louças, roupas e 

tomar banho. Verificou-se que a maioria dos entrevistados, 62,9%, aproveita a água do 

córrego para lavar louças e roupas. Em relação ao problema ambiental mais frequente no 

córrego, 80,0% dos entrevistados disseram que o descarte inadequado de resíduos sólidos é o 

mais encontrado. Já 91,4% dos entrevistados disseram realizar a catação dos resíduos 

encontrados no córrego, contudo, o destino final do material coletado é a queima destes. 

Em relação ao resíduo sólido mais encontrado no córrego, 60,0% dos entrevistados 

disseram que o plástico é o material mais visto. Ao serem questionados sobre a medida mais 

utilizada para minimizar o impacto ambiental no córrego, 68,6% afirmaram coletar o lixo das 

margens. 

Por fim, ao questionar os moradores da comunidade se em alguma ocasião já haviam 

observado alguma doença relacionada ao consumo da água do córrego, 91,4% afirmaram não 

ter adquirido nenhuma doença relacionada, mas 5,7% disseram que a água do córrego poderia 

ter sido a causa de alergias da pele.     

   

3.1 Identificação de problemas ambientais no córrego 

 

Foi verificada a presença de problemas ambientais nas margens do córrego como: 

presença de resíduos sólidos, indícios de assoreamento e a queima de resíduos sólidos, 

posteriormente carreado pela água da chuva. É o que mostram as Figuras 1, 2, e 4. E também 

foram observados indícios de eutrofização dentro do córrego como mostra a Figura 3.    
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Figura 1 – Presença de Resíduos sólidos.     Figura 2 – Indícios de assoreamento. 

  

    

  Figura 3 – Indícios de eutrofização.          Figura 4 – Queima de lixo as margens do córrego.    

 

3.2 Pesquisa ação 

 

O trabalho de sensibilização ambiental (Figuras 5 e 6) deu-se inicialmente com uma 

palestra a pedido da comunidade, para atender as necessidades dos assentados sobre educação 

ambiental, como mostram as Figura 5 e 6. Os assuntos abordados foram: poluição das águas, 

assoreamento, resíduos sólidos, a importância da mata ciliar, doenças de veiculação hídrica, 

impactos ambientais ocasionados pela contaminação da água do córrego, educação ambiental 

e usos conscientes da água. 
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Figura 5 – Apresentação da palestra.                    Figura 6 – Assentados assistindo palestra.  

  

Foi realizada uma reunião (Figura 7) com as 35 famílias, a fim de mobilizar a 

comunidade a fazer uma ação que vise à recuperação das margens do córrego da Missa. 

Através de plantações de 15 mudas de Buriti (Figura 8), buscamos em sete meses, 

proporcionar aos assentados, uma nova concepção e um novo olhar em relação à conservação 

do córrego.  

 

 

   

Figura 7 – Reunião para a plantação das mudas.        Figura 8 – Plantio as margens do córrego. 

 

 Nestas perspectivas, foi desenvolvida uma atividade de plantação de mudas às 

margens do córrego da Missa com o propósito de sensibilizar a comunidade Capivara a ter 

novas atitudes para não degradação do mesmo, visto que esse corpo hídrico e seus afluentes 

exercem uma função de suma importância para a sobrevivência dos assentados. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Percebe-se que o assentamento Capivara enfrenta problemas ambientais, econômicos e 

sociais, devido à falta de saneamento básico, dificuldade de acesso à saúde e educação.  

 O poder público é inexistente no local, portanto faz-se necessária a organização da 

comunidade em defesa de novas atitudes e posturas através dos ensinamentos da educação 

ambiental, para mitigar os problemas identificados no córrego. 

 Verificou-se que um dos fatores que contribuíram para os danos ambientais que 

estavam ocorrendo no córrego, era proveniente da falta de informação de como agir 

corretamente para evitar o avanço dos problemas ambientais ocorridos pela contaminação do 

corpo hídrico. 

 Nesta perspectiva, a colaboração da comunidade tornou o processo de sensibilização 

efetivo e eficaz, pois as ações de educação ambiental colaboraram para despertar uma visão 

sobre educação ambiental, mostrando que um córrego poluído é um córrego inutilizável, e 

sem água a comunidade não sobrevive. 
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RESUMO 
 

As formigas distribuem-se abundantemente por todos ambientes terrestres, exceto na Antártida, são 

importantes para a dinâmica e manutenção dos ecossistemas, atuando na ciclagem de nutrientes, 

dispersão de sementes, polinização e decomposição em todos os níveis da cadeia alimentar. Este 

estudo objetiva conhecer a fauna de formigas de localidades que se encontram sob grande pressão 

antrópica, nos municípios de Tailândia e Nova Ipixuna, no Centro de Endemismo Belém. As coletas 

foram realizadas de acordo com o protocolo de coleta do projeto INCT, em cinco transectos de 100 m 

contendo 10 pontos distanciados a 10 m entre si. Nesses pontos foram instaladas as armadilhas tipo 

Pitfall traps e colhido o 1 m²  da serrapilheira que ficou exposta no extrator de Winkler durante 48h.  

Obtiveram-se 732 registros (2930 espécimes), 71 espécies de 50 gêneros e nove subfamílias. A 

subfamília Myrmicinae foi a mais abundante e rica genericamente, tendo o gênero Pheidole como o 

mais representativo (91 registros), seguido pela subfamília Ponerinae com o gênero Pachycondyla (78) 

e a subfamília Pseudomyrmicinae teve um registro do gênero Pseudomyrmex. As espécies com 

maiores abundâncias foram Pachycondyla harpax (32 registros), Pachycondyla crassinoda (31) e 

Wasmmania auropunctata (21). Em Nova Ipixuna obteve-se 316 registros (1696 espécimes) em 49 

espécies, 40 gêneros de nove subfamílias e Tailândia 405 registros (1234), em 39 espécies de 38 

gêneros de nove subfamílias. A abundância e riqueza foram maiores nas coletas com Extrator de 

Winkler (419 registros, 63 espécies, 36 gêneros), enquanto que no Pitfall traps (302, 35, 41). No 

entanto, apenas 15 das 35 espécies coletadas com extrator de Winkler e 43 das 63 do Pitfall traps 

foram peculiares a essas metodologias. As pesquisas taxonômicas sobre a mirmecofauna são 

essenciais para entender a ação desses insetos nos processos ecológicos áreas que estão sob grande 

pressão antrópica, ampliando o conhecimento da biodiversidade amazônica.  

Palavras-chave: Biodiversidade. Formigas. Amazônia.  

 

1. INTRODUÇÃO  

A Amazônia possui a maior floresta tropical do mundo, contendo um complexo de 

mosaicos que possibilitaram sua divisão em oito áreas de endemismo. O Centro de 

Endemismo Belém a área mais ameaçada, devido a seu processo de ocupação ser o mais 

antigo das demais (SILVA, 2005), além de maior facilidade de acesso. Atualmente encontra-

se no chamado Arco do Desmatamento, segundo Capobianco et al. (2001) cerca de 75% do 

desmatamento total da floresta amazônica concentrado nesta área, que foi desflorestada de 

mailto:ahara@museu-goeldi.br
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forma irregular e irresponsável para exploração madeireira e instalação sistemas 

agropecuários (ALMEIDA, 2010).  

As alterações geradas na paisagem podem ter influencia direta na comunidade de 

animais e plantas (DALE & PEARSON, 1997), as formigas demonstram um grande potencial 

de resposta a essas alterações, como demonstrado por Delabie et al. (2006), que em seus 

estudos mostrou os impactos antrópicos causados a fauna de formigas de manguezais da costa 

Sudoeste da Bahia. Os formicídeos costumam ser empregados como modelos em estudos da 

biodiversidade pela sua ampla distribuição geográfica, fácil amostragem, taxonomia 

razoavelmente fácil e pela facilidade de resposta às modificações geradas a paisagem 

(ALONSO & AGOSTI, 2000). Estes estudos estão sendo associados a diferentes perturbações 

antrópicas, como a extração madeireira (VASCONCELOS et al., 2000), a fragmentação 

florestal (VASCONCELOS, 2006) e a queimadas (VASCONCELOS, 2008).  

As decorrentes modificações na vegetação nativa da Amazônia têm atraídos diversos 

estudos que visam o conhecimento da fauna de formigas, e todos eles mostram resultados 

diferenciados, visto que, foram realizados em ambientes distintos da floresta amazônica 

(OLIVEIRA & DELLA LUCIA, 1992; OVERAL et al., 1997; MIRANDA et al., 2013). As 

formigas apresentam maior diversidade nas florestas tropicais (OLIVEIRA & DELLA 

LUCIA, 1992; MAJER & DELABIE, 1994), onde cerca de 5% da biomassa total é 

consumida por saúvas (OVERAL et. al., 1997) e esta abundância pode ser explicada pela 

variedade de habitats disponíveis para nidificação (BENSON & HARADA, 1988). 

O conhecimento taxonômico e biogeográfico de grupos hipediveros, como as 

formigas, ainda são muito escassos no bioma Amazônia, considerando sua dimensão 

territorial, dificuldade de acesso e financiamentos (OLIVEIRA et al., 2012). Em face disto, 

este estudo tem como objetivo conhecer a riqueza, composição e abundância de formigas de 

duas áreas do Centro de Endemismo Belém. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2. 1 Áreas de estudo 

O estudo foi realizado em dois municípios do Centro de Endemismo Belém, os 

municípios de Nova Ipixuna/PA e Tailândia/PA (Figura 1). Em Nova Ipixuna (04° 55' 15" S 

49° 04' 37" W) as coletas foram realizadas na Fazenda Bom Retiro localizada no sudeste do 

estado do Pará, está é composta de uma floresta de mata primária densa e uma área de floresta 
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em regeneração. Em Tailândia o estudo ocorreu na Fazenda Marupiara (02 56’ 49” S; 48º 57’ 

10” W), no nordeste do Pará, em uma área de floresta primária, com visíveis modificações na 

paisagem e estas formando áreas de pasto em meio a floresta.  

 

 

Figura1- Localização dos Municípios de Tailândia (A) e Nova Ipixuna (B) no mapa do estado do 

Pará. Fonte: Imagem modificada de Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

As coletas foram realizadas no mês de Abril, considerado como chuvoso, e obtiveram-

se diferentes variações nos parâmetros climatológicos, de acordo com o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Tabela 1), em Nova Ipixuna a precipitação variou de 205 a 335,25 mm e 

em Tailândia os valores de precipitação foi maior, variando de 439,71 a 442,5 mm, não houve 

grandes diferenças nas temperaturas entre os municípios, e ficaram entre 34ºC a máxima e 

21,5 a mínima. 

 

Tabela1 – Dados climatológicos médios para o mês de Abril de 2012. 

Parâmetros Climatológicos 
Municípios 

Nova Ipixuna Tailândia 

Precipitação (mm) 
335,25 442,5 

Temperatura (Máx. & Min.) 
33,5 - 21,5 34 - 22, 5 

Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

 

 

A 

B 
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2. 2 Coleta e processamento do material 

 

As coletas foram realizadas de acordo com o protocolo de pesquisa do projeto INCT - 

Biodiversidade e Uso da Terra na Amazônia. Utilizaram-se cinco transectos de 100 metros, 

dentro de uma transecção maior de 5000 km, onde em cada um transecto foram marcados 10 

pontos distanciados a 10 m, cada ponto representa uma armadilha e local de coleta de 

serrapilheira. Foram utilizadas as armadilhas de solo tipo Pitfall traps e extrator de Winkler, 

que permaneceram em campo por 48 horas.      

 Após a coleta o material foi conservado em álcool 70% e levado para o Laboratório de 

Sistemática e Ecologia de Formigas do Museu Paraense Emílio Goeldi para que fosse triado e 

identificado com o auxílio de chaves em literatura (FERNANDEZ & SENDOYA, 2003; 

HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). Posteriormente, o material passou por montagem para 

que assim seja identificado especificamente. 

 De acordo com alguns estudos, como o de Delabie et al., (2000), o uso de duas ou 

mais metodologias demonstram uma característica de complementaridade, tornando o estudo 

mais otimizados (OLSON, 1991). Parr e Chown (2001) compararam a eficiência entre as 

metodologias de Pitfall e Winkler, e demonstraram que para abundância o extrator de Winkler 

é mais eficiente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Obteve-se 732 registros  (2930 espécimes), distribuidos em 71 espécies de 50 gêneros 

pertencentes a nove subfamílias. O município de Nova Ipixuna apresentou 316 registros (1696 

espécimes), com 49 espécies em 40 gêneros de nove subfamílias e Tailândia com 405 

registros (1234), em 39 espécies de 38 gêneros e nove subfamílias. 

A subfamília Myrmicinae foi a mais abundante e rica genericamente com 423 registros 

(1865 espécimes) e 26 gêneros, seguida de Ponerinae 171 registros (528 espécimes) e 10 

gêneros e Ectatomminae com 66 registros (158 espécimes) e dois gêneros. As subfamílias 

Dolichoderinae e Proceratiinae apresentaram cinco registros em dois gêneros, seguido de 

Amblyoponinae e Pseudomyrmicinae com seis registros em um gênero. A predominância da 

subfamília Myrmicinae pode ser explicada pelos seus hábitos de nidificação e alimentação 

diversos, além de ser a subfamília mais abundantes na região Neotropical (FOWLER et. al., 
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1991), assim como a subfamília Ponerinae que é bem diversificada e apresentam hábito 

alimentar diferenciado, são formigas predadoras.  

Dentre os gêneros encontados, 18 demonstraram ter os maiores representativos 

(Tabela 2), entretanto, Pheidole foi o mais abundante com 90 registros (418 espécimes), 

seguido por Pachycondyla com 78 registros (120 espécimes) e Solenopsis com 74 registros 

(455 espécimes). Pheidole é um dos gêneros mais abundante e rico em espécies no mundo 

(WILSON, 1971), Pachycondyla apresenta grande diversidade e ampla distribuição mundial 

(WILD, 2002) e Solenopsis é um dos gêneros mais abundantes e ricos do Neotrópico 

(BUENO & CAMPOS-FARINHA, 1999). Os gêneros Solenopsis e Pheidole são facilmente 

coletados em áreas preservadas e perturbadas (LEAL, 2003). 

Os gêneros raros com apenas um registro (SILVA & SILVESTRE, 2004) foram 

Acropyga, Atta, Cephalotes, Dinoponera, Europhalothrix, Lachynomyrmex, Megalomyrmex, 

Rogéria, Rophalothrix e Tapinoma confirmam o padrão encontrado em outras áreas da 

Amazônia (SOUZA et al., 2012) 

Dentre as 51 espécies identificadas até o momento, Pachycondyla harpax foi a mais 

abundante (32 registros), seguida de Pachycondyla crassinoda (31 registros) e Wasmannia 

auropunctata (21 registros). Essas espécies possuem ampla distribuição na região Neotropical 

(WILD, 2002), e se adaptam com facilidade a ambientes abertos e perturbados (CLARK et 

al., 1982). 

Tabela 2 – Gêneros mais registrados nas duas localidades do Centro de Endemismo Belém. 

Gêneros 
Número de Registros 

Nova Ipixuna Tailândia Total 

Odontomachus 8 3 11 

Octostruma 4 8 12 

Mycocepurus 8 4 12 

Camponotus 10 2 12 

Paratrechina 7 8 15 

Neoponera 2 13 15 

Carebara 14 1 15 

Hylomyrma 2 13 15 

Cyphomyrmex 7 13 20 

Wasmannia 10 11 21 

Ectatomma 22 3 25 

Gnamptogenys 20 23 43 

Hypoponera 16 37 53 

Strumigenys 18 38 56 

Crematogaster 18 43 61 
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Solenopsis 27 47 74 

Pachycondyla 31 47 78 

Pheidole 41 49 90 

Em Nova Ipixuna ob teve-se 41 gêneros de nove subfamílias e em Tailândia 34 

gêneros de 9 subfamílias (Gráfico 1). Entre localidades observou-se diferenças no número de 

gêneros, tendo 13 gêneros peculiares a Nova Ipixuna e 6 a Tailândia, os gêneros m ais 

abundantes foram: Pheidole (41 registros), Pachycondyla (31 registros) e Solenopsis (27 

registros)  para Nova Ipixuna e 49, 47, 47 registros para Tailândia, respectivamente.  

No município de Nova Ipixuna encontrou-se 49 espécies, sendo Gnamptogenys 

striatula e Ectatomma lugens mais abundantes (16 registros), seguido por Pachycondyla 

crassinoda e Wasmannia auropunctata com 10 registros. Para Tailândia foram encontradas 

29 espécies, tendo Pachycondyla harpax (22 registros), seguido por Pachycondyla crassinoda 

(21 registros) e Wasmmania auropunctata e Neoponera apicalis (11 registros). Em Nova 

Ipuxuna ocorreu 22 espécies peculiares e Tailândia 14. 

 

Gráfico 1-Registros de gêneros por subfamília nas duas localidades do Centro de Endemismo Belém. 

Todas as subfamílias amostradas foram coletadas em ambos os métodos; na 

metodologia de Pitfall traps coletou-se 40 gêneros e o Extrator de Winkler 36 gêneros. 11 

gêneros foram peculiares ao Pitfall traps, são eles, Acropyga, Atta, Cephalotes, Dinoponera, 

Gigantiops, Labidus, Leptogenys, Nesomyrmex, Nomamyrmex, Proceratium e Tapinoma. No 

Winkler os sete gêneros peculiares foram: Europhalothrix, Hylomyrma, Lachynomyrmex, 

Megalomyrmex, Prionopelta, Rogeria e Rophalothrix.  
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Das 63 espécies coletadas com armadilha Pitfall, as mais representativas foram: 

Pachycondyla crassinoda (31 registros), Pachycondyla harpax (21), Ectatomma lugens (16), 

Neoponera apicalis (14) e Gnamptogenys striatula (11). Neste método coleta-se formigas 

epigeicas, caçadoras, grandes (OLSON, 1991) de hábitos noturnos e diurnos (CAMPIOLO et 

al., 2001. Por outro lado, no extrator de Winkler coletou-se 35 espécies, sendo as mais 

abundantes: Cyphomyrmex peltatus (18 registros), Wasmannia auropunctata (15) e Paem um 

inventario chycondyla harpax (11). O extrator de Winkler é eficiente para formigas crípticas 

de solo e  de serrapilheira (CAMPIOLO et al., 2001; Parr & Chown 2001) 

Considerando que as metodologias para coletar formigas são complementares 

(OLSON, 1991; DELABIE, 2000), uma vez que, elas possuem hábitos de nidificação, 

forrageamento e alimentação diversificados (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990), o uso de 

várias delas um inventário fornecerá maiores informações sobre a estrutura da comunidade 

envolvida. 

4. CONCLUSÕES 

Os municípios de Nova Ipixuna e Tailândia monstraram alta riqueza de espécies (71) e 

gêneros (47) de formigas. Portanto, outros levantamentos tornam-se necessários para 

conhecer melhor a estrutura dessas comunidades para melhorar a compreesão de como esses 

insetos respondem as alterações geradas a paisagem. 
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RESUMO 

 

A comunicação não é somente um recurso de relacionamento utilizado por todos os seres viventes, 

mas é uma ferramenta de trabalho fundamental para a consecução de qualquer tarefa de que se 

pretenda realizar, não sendo diferente na atividade turística e obviamente na hotelaria. Assim, este 

artigo teve como proposta mostrar a importância da implantação de um Setor de Relações Públicas no 

Hotel Equinócios, localizado em Vila dos Cabanos na cidade de Barcarena, Pará. No estudo, a 

metodologia contou com roteiro de entrevista semiestruturado com os proprietários do Hotel 

Equinócios, questionário destinado ao público interno, análise situacional, observação direta e 

pesquisa documental e bibliográfica dentro das categorias do Turismo, Hotelaria, Relações Públicas e 

Comunicação. Os resultados atestam a necessidade de melhorias na comunicação interna e externa do 

hotel, a qual pode ser adquirida através da implantação do setor de relações públicas no 

empreendimento.  

 

Palavras-chave: Turismo. Relações Públicas. Hotel Equinócios. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Vila dos Cabanos, situada na cidade de Barcarena no estado do Pará, foi projetada 

originalmente para suprir necessidades básicas de grandes indústrias que foram implantadas 

na região, como ALBRAS e ALUNORTE, pioneiras no local, abrigando seus funcionários e 

familiares. Assim evidenciando as características da população que tem a tradição industrial 

em seu cotidiano, fazendo com que multinacionais, investidores, empresários e pessoas com 

os mesmos costumes ou interesses pelo ramo, voltem seus olhares à região e detectem um 

investimento com lucratividade em virtude da oferta. 

A oferta se baseia em alguns produtos ou serviços que estão sujeitos a 

uma qualidade de preço e devem competir no mercado em frente a 

outros produtos e serviços, com o objetivo final de conseguir uma 

mailto:camila.alice.gomes@gmail.com
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sólida demanda que permita obter rentabilidade e alguns benefícios 

(MONTEJANO, 2001). 

 

Embora tenha sido planejada como localidade “aberta”, a Vila dos Cabanos é hoje um 

espaço urbano eminentemente segregado, ocupado quase que exclusivamente por 

funcionários de grandes empresas e seus familiares (IDESP, 1991). Neste sentido, a 

segregação parece constituir-se em uma projeção espacial do processo de estruturação de 

classes, sua reprodução, e a produção de residências na sociedade capitalista (CORRÊA, 

2001). 

Tendo em vista que a atividade turística, mais precisamente o turismo de negócios, 

possui grande importância econômica, principalmente na região de Vila dos Cabanos dada sua 

ocupação demográfica composta de trabalhadores de indústrias, nota-se a necessidade de 

melhorias em termos de infraestrutura hoteleira na região.  

O turismo é uma atividade fundamentalmente econômica, tanto nos 

aspectos microeconômicos como nos macroeconômicos, que 

estabelece algumas relações de financiamento, produção e 

comercialização de produtos e serviços turísticos, por meio das 

empresas do setor - hotéis, agências de viagens, transporte, etc. - 

assim como contribui de forma importante, às vezes decisiva, com os 

parâmetros macroeconômicos das sociedades econômicas, como o 

Produto Interno Bruto (PIB), a Balança de Pagamentos, o emprego, 

etc. (MONTEJANO, 2001). 

 

O hotel é uma empresa que tem por objetivo oferecer hospedagem e proporcionar a 

seu cliente, o hóspede, conforto e bem-estar, mediante o pagamento da diária. Cândido e 

Vieira (2003) descrevem hotel como sendo um meio de hospedagem convencional e 

comumente encontrado em centros urbanos. É uma empresa privada que visa obter lucro 

oferecendo ao hóspede alojamento, alimentação e entretenimento. Por outro lado, a empresa 

hoteleira, segundo o Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur), é a pessoa jurídica que 

explora ou administra meio de hospedagem e tem em seus objetivos sociais o exercício de 

atividade hoteleira (CASTELLI, 2000). 

Diante desse pressuposto a ferramenta comunicação ganha destaque nas grandes 

Organizações, e no ramo Hoteleiro. Os profissionais de Relações Públicas direcionam o 

público alvo e fazem com que esse processo comunicativo seja implantado como uma 

estratégia empresarial, assim o hotel acompanha a competitividade do mundo globalizado e 

não deixa de ter sucesso no seu empreendimento.  
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Segundo França (2006), o foco das relações públicas é o relacionamento, ato ou efeito 

de relacionar – se; capacidade de, em maior ou menor grau, conviver com seus semelhantes. 

Portanto, ao adotar essa estratégia, o profissional da área faz com que o hotel possa interagir 

com os clientes internos e externos facilitando a análise do ambiente dentro e fora da 

organização, pois dessa forma o público passa a ser como um agente multiplicador e 

disseminador de sua imagem.  

 Dentro das Relações Públicas, o profissional que atua neste ramo visa o surgimento do 

senso de unidade, a convergência de ações e de recursos, contribui para a busca dos objetivos 

escolhidos, trabalha afim de não permitir que a imagem da empresa seja atingida de maneira 

negativa como afirma Castelli (2000): 

O desempenho com qualidade dos serviços hoteleiros é condição 

determinante do sucesso empresarial, sobretudo no contexto atual 

onde a concorrência se torna cada vez mais acirrada e o cliente, cada 

vez mais exigente. Manter e melhorar continuamente a qualidade no 

fornecimento dos serviços hoteleiros tornou-se um desafio 

permanente. 

 

Nesses parâmetros, o Hotel Equinócios foi pioneiro no ramo de hotelaria na cidade de 

Barcarena, (município que dista 40 km da capital Belém) com implantação iniciada em 1985 

por um grupo de professores empreendedores, que trabalharam na construção da barragem de 

Tucuruí. O hotel começou a funcionar em 1988, com a missão de atender as empresas do Pólo 

Industrial do distrito do Murucupí no município de Barcarena.  

Inicialmente havia 28 unidades habitacionais que evoluíram com o passar do tempo, 

devido ao desenvolvimento do entorno e após anos de expansão o grupo já estava firmado no 

mercado com três hotéis instalados no município. Em 2002, a sociedade foi rompida e em 

2004 o Hotel Equinócios iniciou uma nova fase sob nova administração.  

        Adotou-se uma nova forma de prestar serviços em hotelaria através da excelência nos 

serviços oferecidos e do fortalecimento das relações interpessoais, do tratamento diferenciado 

aos seus hóspedes tratando-os como amigos e fazendo com que se sentissem como se 

estivessem em suas próprias casas, de certa forma, quebrando o estilo tradicional da hotelaria 

de negócios. Além disso, também prezou pela constante atualização em tecnologias 

hoteleiras. 

 Com o passar do tempo a estrutura do hotel ficou pequena e seus proprietários 

resolveram dar início a um novo ciclo de investimentos e ampliações que quase triplicariam o 
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empreendimento. Atualmente o hotel é referência em qualidade no município e vem 

alcançando níveis de ocupação satisfatórios. 

No mundo dos negócios turísticos, a competitividade no ramo hoteleiro é acirrada. 

Observando o ambiente em que se encontra o Hotel Equinócios é notório que os outros hotéis 

estão em um patamar bem próximo, pois todos os concorrentes diretos oferecem boa 

infraestrutura e tem como objetivo tratar bem o cliente, oferecendo-lhe um clima familiar 

devido a distância de seus entes queridos.  

A existência de um setor de Relações Públicas dentro do Hotel seria fundamental para 

trabalhar a comunicação entre os seus colaboradores de maneira eficaz, tornando essa 

ferramenta um fator diferencial entre os seus concorrentes. Assim, o presente estudo objetivou 

mostrar a importância da implantação de um Setor de Relações Públicas no Hotel Equinócios, 

localizado em Vila dos Cabanos na cidade de Barcarena, Pará, tendo em vista sua eficácia 

para o Turismo de Negócios. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

     A pesquisa foi realizada no período de janeiro a fevereiro de 2014 com aplicação de 

questionários semiestruturados aos proprietários do hotel e público interno do Hotel 

Equinócios. Além disso, foi realizada análise situacional, observação direta e pesquisa 

documental e bibliográfica dentro das categorias do Turismo, Hotelaria, Relações Públicas e 

Comunicação. 

 

3. RECORTES DA HISTÓRIA DA HOTELARIA NO MUNDO 

 

O surgimento da atividade hoteleira no mundo não é preciso, mas pode-se dizer que 

ela surgiu devido às viagens de longa distância realizadas nas antigas civilizações. Segundo 

Cândido e Viera (2003), “o que se conhece hoje da história da hospedagem no mundo é que 

hospedar pessoas é uma prática muito antiga”. A ideia de hotel, historicamente, está ligada 

aos castelos e palácios que hospedavam, gratuitamente, os nobres em viagem. Em paralelo, 

havia a hospedagem em albergues, onde se comia e bebia mediante pagamentos e que foi 

muito utilizada no Império Romano. 

Após a Primeira Guerra Mundial (1914 - 1918), esse quadro se transformou, pois o 

trabalho nas indústrias da época passou a se tornar profissional, com direito a férias, logo os 
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hotéis, ganharam com uma nova clientela. Depois da Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), 

aconteceu uma expansão de renda da população e um aumento do tempo disponível para o 

lazer.  

Desta forma, ocorreu efetivamente o surto da construção de grandes hotéis e o 

surgimento das grandes cadeias hoteleiras, em que a preocupação passou a ser a satisfação da 

clientela. Na década de 70, o turismo passou por inovações e houve o aparecimento dos hotéis 

voltados para o lazer, atualmente denominados de resorts. Também a evolução dos meios de 

transporte contribuiu no desenvolvimento das empresas hoteleiras no mundo e, cada vez mais 

o objetivo é atender os desejos da clientela.  

No Brasil, não houve demanda para a hotelaria por vários anos, pois não havia 

viajantes e comércio. No período colonial, os viajantes se hospedavam nas casas-grandes dos 

engenhos e fazendas, nos casarões das cidades, nos conventos (ANDRADE et al., 2000).  

A arte da hospitalidade foi desenvolvida pela Igreja Católica desde os primeiros 

tempos da colônia. Em 1808, com a chegada da Família Real Portuguesa e abertura dos 

portos, houve um aumento do fluxo de estrangeiros no Brasil e, assim, incrementa a procura 

por alojamentos. A hotelaria, em São Paulo, foi impulsionada pelo bom período econômico 

no Segundo Império. Um hotel chamado Términus marcou o início da hotelaria paulista 

atrelada ao turismo de negócios.  

A cidade do Rio de Janeiro caracterizava-se como pólo turístico de lazer com a 

construção do Copacabana Palace e Hotel Glória. Cândido e Vieira (2003) afirmam que “o 

maior marco da hotelaria no Rio de Janeiro e do Brasil está no Copacabana Palace Hotel, 

inaugurado em 1923 [...] A partir da década de 30 passaram a ser implantados grandes hotéis 

nas capitais e nas estâncias mineiras”. Na década de 40, a hotelaria atingiu alto 

desenvolvimento com incentivos dos governos estaduais. A proibição do jogo, em 1963, 

desfavoreceu a hotelaria brasileira de lazer e seus agregados em geral.  

Após um longo período de estagnação econômica, o setor de hotelaria voltou a 

desenvolver-se, devido ao Plano Real. Já com a estabilização econômica e o crescimento do 

Turismo interno e externo, vários projetos hoteleiros de grande porte saíram das gavetas. A 

década de 90 do século passado marca a entrada definitiva das grandes cadeias hoteleiras no 

Brasil. 

 

4. COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS EM TURISMO 
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 Atualmente o setor de comunicação vem ganhando destaque e importância em uma 

empresa. Para Clemen (2005), a comunicação é forma estratégica na empresa, onde o 

empreendedor tende obter a satisfação de seus empregados e a fidelização de seus clientes. 

Também com este setor a organização conseguirá uma maior integração com seus públicos, 

ao melhorar sua imagem e consolidar a sua marca no mercado. 

  As Relações Públicas (RP) devem fazer parte da política das empresas hoteleiras, 

independente do tamanho, categoria e localização. Em muitos casos, as RP funcionam como 

um instrumento de Marketing ou apenas como as responsáveis pelo trabalho de comunicação 

interna, ficando aquém de suas reais possibilidades de trabalho. Para Kunsch (2003): 

[...] não poderão prescindir de uma comunicação viva e permanente, 

sob a ótica de uma política de relações públicas. Uma filosofia 

empresarial restrita ao marketing certamente não dará conta do 

enfretamento dos grandes desafios da atualidade. As organizações têm 

de se valer de serviços integrados nessa área, pautando-se por políticas 

que privilegiem o estabelecimento de canais de comunicação com os 

públicos a elas vinculados.  

 

 Desta maneira, a empresa se torna muito mais competitiva quando antes de definir as 

suas estratégias de marketing, focaliza mercado, obtendo registro das necessidades e 

expectativas dos clientes e de suas percepções quanto ao atual desempenho da empresa em 

questão. 

 De acordo com Ansarah (2001), o desenvolvimento da atividade hoteleira pode ser 

estimulado por vários fatores, dos quais se destacam: o potencial de novos mercados e a 

questão da globalização, quem tem expandido geograficamente economias, culturas e 

influenciando o crescimento de várias atividades.  

Porém, é preciso conhecer, antes de tudo, os mercados nos quais se devem atuar, 

principalmente no que se refere às condições econômicas, desenvolvimento histórico e 

político, tendências do mercado turístico e infraestrutura. Tudo decorrerá em função 

principalmente da qualidade dos trabalhos de planejamento e desenvolvimento realizados. 

 Em relação às estratégias de Relações Públicas e Marketing, ambos possuem um 

objetivo comum que é o de aumentar a prosperidade da organização através da melhoria da 

sua reputação, programas e projetos que viabilizem a comunicação através de campanhas. 

 Para Fortes (1999): 

[...] relações públicas e marketing são consideradas áreas 

interdependentes, variando a intensidade de intervenção de cada uma 

pela natureza da transação, do objetivo do negócio, do segmento de 
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público que se pretende atingir e do caráter da comunicação e da 

mensagem. 

 

Segundo Kunsch (2003), “as Relações Públicas, composta da comunicação integrada, 

desenvolvem principalmente o que diz respeito à formação de públicos e ao seu 

relacionamento com as organizações”. A comunicação integrada tem como conceito básico a 

sinergia e a integração entre as diversas áreas, ferramentas e necessidades de comunicação de 

uma organização. 

 A temática turismo e Relações Públicas tem sido fonte de investigação por 

pesquisadores da área do turismo e da comunicação. Autores como Doris Ruschmann têm 

elaborado conceitos acerca da importância do uso das atividades e funções de relações 

publicas no turismo evidenciando a interface e a interdisciplinaridade nessas duas áreas onde 

a base fundamental e a criação de uma ambiente de harmonia nas relações humanas e 

empresarias. Sobre esse aspecto Ruschmann, (2002), destaca: 

O objetivo das Relações Públicas no Turismo é o de estabelecer por 

meio de um esforço deliberado, planejado e contínuo, um clima 

psicológico de compreensão e de confiança mútuas entre uma 

organização e seu público, permitindo que a atividade turística se 

processe de forma harmoniosa e num ambiente favorável. 

 

 No turismo, a confiança desempenha papel fundamental, uma vez que o produto é 

intangível, ou seja, não pode ser tocado, e a qualidade desse produto dá-se após o uso, por 

isso a confiança é indispensável para a venda dos produtos turísticos. Os profissionais de 

Relações Públicas precisam ter informações de serviço ou destinação turísticas, através de 

apresentações, documentos, estabelecimentos e assim ganhando a confiança do público. 

 A comunicação, no caso, as Relações Públicas no turismo, divide-se em internas e 

externas. A interna tem como finalidade melhorar a produtividade e o rendimento, de modo a 

aumentar a satisfação, confiança, e o espírito de equipe. Já as Relações Públicas que cuidam 

dos fatores externos, destinam-se ao público estratégico real e potencial. Nesse caso é 

importante o relacionamento com os meios de comunicação (imprensa, rádio, televisão e web) 

tendo por objetivo a divulgação da empresa, passando uma imagem positiva à opinião 

pública. 

 Segundo a Organização Mundial do Turismo (OMT), existem três notas que as 

Relações Públicas devem alcançar estrategicamente:  

 Aumentar o fluxo de turistas: É preciso persuadir os turistas utilizando ações 

publicitárias e promocionais. 
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 Fidelidade do turista: convencendo, zelando pela imagem da destinação e atividades 

afetivas.  

  Aumentar o tempo de permanência: recreação, entretenimento local, esportes, 

congressos, eventos culturais, etc. 

 Partindo desse pressuposto, as relações públicas, o turismo e a comunicação, não 

podem ser empreendidos isoladamente, isto é, devem situar-se em um plano de marketing, 

instrumento este indispensável no relacionamento com o público e que se transformou em 

uma das formas de planejamento mais utilizadas no turismo e na hotelaria. 

 

5. O HOTEL EQUINÓCIOS 

 

O hotel Equinócios adota uma política de gestão inovadora, quebrando totalmente os 

antigos paradigmas da hotelaria de negócios. Desta forma, tenta aproximar ao máximo seus 

funcionários e hóspedes, formando assim uma grande família e criando um ambiente 

aconchegante.  

Em uma pesquisa de satisfação realizada no hotel, muitos de seus hóspedes relatam 

que se sentem mais “à vontade” no Hotel Equinócios do que em suas próprias casas, e não se 

incomodam de passar longos períodos em um hotel, como já haviam passado em outros. 

Em sua configuração temos: 

Ramo: A empresa trabalha no ramo de Hotelaria de Negócios 

Visão: Adotar uma política de gestão inovadora, sendo destaque no ramo da hotelaria de 

negócios a nível nacional.  

Missão: Prestar serviços de qualidade de forma diferenciada sempre disposto a inovar de 

forma responsável. 

O hotel conta com um quadro de 35 funcionários, divididos nos setores de recepção, 

governança, serviços gerais, cozinha e gerência. O hotel também possui um interprete. 

A estrutura física do hotel é simples, com uma entrada recatada e um estacionamento 

com vaga para 40 carros, com vigia noturno. A recepção é bem ampla com a presença de 

recepcionistas uniformizados. A decoração é feita com quadros, móveis e outros objetos que 

possibilitam aos clientes um lugar aconchegante e confortável. 

O Hotel Equinócios possui 100 UH (unidades de hospedagem) distribuídas em duas 

alas, sendo uma ala de dois andares e a outra de três andares. Possui duas suítes masters, sete 
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suítes, sessenta e dois standard superior, vinte oito singles e um apartamento para portadores 

de necessidades especiais. 

Todos os apartamentos oferecem TV a cabo, internet wireless, ar condicionado, 

telefone, frigobar e água quente. Além disso, possui lavanderia, restaurante a La Carter, café 

da manhã incluso na diária, cyber, piscina, sauna e auditório para 50 pessoas. 

 

5.1 Organograma 

 

 

5.1.1 Análise do organograma 

 

 A gestão do Hotel é fundamentalmente familiar, onde as decisões partem de uma 

direção geral, passando por um conselho gestor para análise. A partir disso, as funções são 

delegadas as gerencias divididas estrategicamente por setores que ficam responsáveis por 

distribuir as tarefas e fiscalizar para que as mesmas sejam realizadas corretamente e com um 

padrão de qualidade. 

 Mesmo com um modelo de gestão no qual as decisões partem de uma direção geral, a 

forma em que é gerido, permite que haja uma comunicação entre o mais alto cargo e os mais 

baixos, permitindo assim a integração de todos os colaboradores do hotel, gerando constantes 

feedbacks sobre a operacionalidade da empresa por quem a opera. 

 Dentro desta configuração, verifica-se que o Hotel Equinócios necessita implantar um 

setor de Relações Públicas para poder tornar mais eficiente a comunicação, interação e 

conscientização, com gerentes, funcionários e clientes. Logo, este setor fará com que a 
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empresa gere um planejamento para obter a satisfação do seu público alvo com os serviços 

oferecidos e conseqüentemente maior lucratividade. 

 O projeto em Relações Públicas pode solucionar as deficiências mais urgentes da 

organização, e proporcionar abertura para futuras reestruturações na forma de comunicação da 

empresa. Tais ferramentas de comunicação serão um diferencial dentro do contexto dos 

serviços hoteleiros oferecidos em Barcarena, haja vista a grande concorrência, e os novos 

projetos que se tem para a região. Tratando-se de um município muito rico industrialmente, é 

sempre necessário ter uma visão empreendedora e inovadora. 

 

 

Figura 1: Hotel Equinócios, Barcarena, Pará, Brasil. 

Fonte: site do hotel – www.hotelequinócios.com.br 

 

 

6. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Não é possível precisar desde que ano se utiliza o termo “público” em Relações 

Públicas, todavia é um assunto bastante discutido até os dias atuais, pois nenhum conceito ao 

certo foi delimitado, mesmo sendo importante para a área da comunicação.  

http://www.hotelequinócios.com.br/
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 O professor Candido Teobaldo, no livro Psicossociologia das Relações Públicas, 

utiliza a definição de público dada por Hugo Barbieri: “Obviamente, em qualquer atividade de 

Relações Públicas, o público constitui fator primordial e essencial, pois é o elemento onde 

elas atuam”. Deseja-se esclarecer, todavia, que na técnica de Relações Públicas o termo 

“público” não é empregado como sendo todo o público de uma comunidade, mas apenas 

aquele setor da mesma que mais de perto interesse ao empreendimento e para o qual as suas 

mensagens são dirigidas.  

Tratar de Relações Públicas dentro da hotelaria impõe questões importantes, dentre 

elas o relacionamento com o seu público alvo. No caso do hotel Equinócios, duas pesquisas 

foram realizadas em prol da melhoria da comunicação da empresa através de questionários, 

que tinham por objetivo identificar o perfil dos funcionários, bem como os pontos fortes e de 

melhorias no hotel. 

Através dos resultados foi possível verificar que a maior parte do público interno do 

Hotel Equinócios é composto de 71,9% pessoas do sexo feminino e apenas 28,1% do sexo 

masculino. Em relação à faixa etária dos funcionários nota-se bastante diversificada, 

abrangendo pessoas entre 21 a 60 anos de idade conforme a Figura 2. 

 

 

Gráfico 1. Faixa etária dos funcionários do Hotel Equinócios, Barcarena, Pará, Brasil. 

 

Este ponto requer cuidado, pois com um público interno tão diversificado em termos 

de faixa etária, em questão de idade, é necessário ter cautela com futuras políticas implantadas 

pela direção, podendo haver problemas com futuros projetos e planejamentos mal sucedidos. 

 Nas questões de escolaridade percebeu-se que a maioria dos funcionários do hotel 

concluíram o ensino médio (Figura 3). Em relação a estes dados, nota-se uma desenvoltura 
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muito boa, pois a principio não existe nenhum funcionário analfabeto e o grau de instrução da 

grande maioria dos funcionários é adequada, pois assim pode-se aplicar técnicas de 

comunicação específicas para o público interno, fazendo com que fique mais dinâmico no dia 

a dia da empresa.  

 

Gráfico 2: Grau de escolaridade dos funcionários do Hotel Equinócios,Barcarena, Pará, 

Brasil. 

 

Com relação ao estado civil dos funcionários, viu-se que 47% são casados, 44% 

solteiros e 9% divorciados, esses dois últimos itens somam 53%, isto é, essa porcentagem 

refere-se a funcionários do hotel que tem uma atividade paralela com pouca rotatividade ao 

compararmos com os 47% dos funcionários casados, de onde detém uma atividade familiar. 

Cabe ao hotel Equinócios estimular algumas atividades paralelas tanto para os casados quanto 

para os solteiros e divorciados.  

A área de trabalho do hotel divide-se em 28% camareiras, 25% cozinha, 16% 

restaurante, 13% recepção, 9% serviços gerais e 9% lavanderia, esses dados não foram 

obtidos no questionário, eles já são uma base de números certos de funcionários, ou seja, foi 

adquirido com o tempo da empresa, isto serve também para não haver desperdício de mão de 

obra e nem de materiais. Todavia, nas altas temporadas os números de funcionários crescem 

de acordo com a demanda. 

 Percebe-se que na pesquisa o grau de satisfação do publico interno é de 66% satisfeito 

e 34% muito satisfeito, não havendo nenhum insatisfeito, porém o Hotel Equinócios não pode 

estagnar, há de ficar em constante renovação, para que os números dos “muitos satisfeitos” só 

cresçam.  

Em relação à suficiência do horário de trabalho para o cumprimento das tarefas, 41% 

responderam as vezes, 40% responderam sempre e 19% responderam freqüentemente, para 
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59% o horário está adequado, entretanto 41% , tendem, algumas vezes deixar as tarefas pela 

metade ou não cumprimento das mesmas. Cabe a empresa analisar cada caso para ver se há 

necessidade de mudanças. 

 Já na questão da existência de pontos que precisam ser melhorados, 91% dos 

colaboradores responderam que sim, resultado já esperado, pois se tratando de uma empresa 

em constante inovação, é sempre esperado melhorias. Com relação a quais pontos precisam 

ser melhorados, obtiveram varias respostas, destacando-se, companheirismo com 31,3%, 

seguido da comunicação com 21,9% e a aquisição de equipamentos com 15,6%, essa questão 

apenas reforça mais a idéia de um setor Relações Públicas no Hotel Equinócios. 

Em um âmbito geral a aplicação dos questionários para o publico interno do hotel 

equinócios serviu para analisar pontos de melhorias, como aquisição de equipamentos, escala 

de horário e a maneira em que cada área está sendo gerenciada, entretanto, isto requer um 

grande planejamento com criação de projetos não só para melhorar, mas também para 

prevenir e o que seria indicado para isto é um setor de Relações Públicas. 

 Entretanto, para se implementar este setor de comunicação dentro do hotel, é 

necessário identificar o público alvo, que no caso, trata-se de público interno (empregados) e 

externo (hóspedes).  

 No livro Curso de Relações Públicas, do professor Cândido Teobaldo encontramos o 

seguinte comentário, feito por Hugo Barbieri: “Obviamente, em qualquer atividade de 

Relações Públicas, o público constitui fator primordial e essencial, pois é o elemento onde 

elas atuam.”  

 Desta maneira, dentro do Hotel Equinócios, priorizar o seu público através das 

estratégias de Relações Públicas permitirá um melhor gerenciamento, pois irá facilitar o fluxo 

da comunicação dentro da empresa, otimizando os seus serviços, alavancando seu nome no 

mercado onde está inserido. Assim, será possível saber lidar com os públicos envolvidos na 

situação. No Hotel Equinócios, o seu público interno, os empregados, apresentam um bom 

relacionamento com a sua chefia, entretanto entre si, foi identificado que o relacionamento 

apresenta dificuldades.  

Os empregados constituem naturalmente – e sempre deverão constituir 

– o corpo mais importante de embaixadores da boa vontade de uma 

organização. Os usuários de uma instituição ou e os membros da 

comunidade em geral, mais facilmente acreditarão no que diz um 

empregado com relação à s organização em que trabalha, do que nas 

reações de qualquer outra pessoa. As boas técnicas de relações 

públicas praticamente não tem valor, a não ser que a política da 
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instituição seja aceita e, em geral, aprovada pelos empregados 

(Andrade, 1919). 

 

 Trabalhar internamente a empresa é investir em qualificação dos funcionários, 

priorizar o ambiente de trabalho. Mas as relações com o público interno dependem muito da 

colaboração entre gerência e empregados, para que haja um estímulo entre os mesmos em prol 

da colaboração, espírito de equipe.  

 A relação com os empregados deve ser uma das prioridades, pois eles constituem a 

organização de maneira importante. Dependendo do seu grau de satisfação com o trabalho, 

suas atitudes podem refletir na opinião dos clientes, tendo em vista que um funcionário 

insatisfeito corre o risco de repassar informações incorretas, gerando “fofocas”, sujando o 

nome da empresa na região onde está localizada. 

Não se pode esquecer que Relações Públicas começam em casa com a 

conquista de um clima de ampla compreensão e entendimento entre a 

empresa e os seus empregados. Posta a casa em ordem podemos 

depois mostrar a fachada (Andrade, 1919). 

 

 O público externo, na hotelaria, tem em comum a expectativa de ser bem atendido, ter 

boa hospedagem, ver a qualidade nos serviços oferecidos. Através disto irá se formar uma 

opinião, podendo esta ser positiva ou negativa.  

A competência e a capacidade da administração de uma empresa 

afetam diretamente o atendimento do público. Não é lícito esperar-se 

que o público reaja favoravelmente à empresa. Esse fator competência 

deve-se compreender, é claro, uma série de elementos tais como: 

eficiência do pessoal, qualidade da organização, eficácia das normas e 

métodos de trabalho, boas instalações, etc. (ANDRADE, 1919). 

 

 Contudo, dentre as responsabilidades do Relações Públicas está tratar o público 

externo com simpatia e transparência, promovendo ações que divulguem, de forma positiva o 

nome da empresa para o seu cliente, que é o que o Hotel Equinócios poderá adquirir ao 

implantar o setor de Relações Públicas. 

 Assim, no intuito de fazer um planejamento com foco na valorização da imagem do 

Hotel para com seu público alvo, também é importante implantar ações sustentáveis no 

empreendimento, pois, a partir disto, será possível inserir o marketing verde.  

 Por fim, vale ressaltar que a implantação deste setor diminuirá bastante os problemas 

de comunicação interna e externa dentro do hotel, contudo a busca por melhorias contínuas e 

inovações mercadológicas são o que irão de fato proporcionar a permanência desta empresa 

no mercado hoteleiro de forma competitiva. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 No setor de negócios turísticos, especificamente na hotelaria, ter um bom produto é o 

primeiro e o mais importante passo para atender as expectativas dos consumidores. 

Entretanto, para obter êxito perante os negócios é necessário contar com boas estratégias de 

comunicação que levem ao progresso face à concorrência local.  

 O Hotel Equinócios é conhecido pelo seu potencial em infraestrutura e forma de tratar 

seus clientes, porém percebe-se a necessidade de implantação de um setor de Relações 

Públicas para se ter um auxílio assertivo no relacionamento entre todos seus públicos (interno 

e externo).  

 A implantação deste setor no hotel acrescentará um diferencial competitivo no 

mercado local, pois os hotéis da região não priorizam a comunicação no seu modo de gestão, 

fazendo somente o necessário para que a empresa sobreviva. Assim, de acordo com a análise 

da localidade, foi possível confirmar a suposição de que o município apresenta uma grande 

demanda turística, devido as grandes empresas localizadas. 

 Com isso, enfatiza-se que o setor de Relações Públicas no Hotel Equinócios é muito 

importante para o desenvolvimento da empresa, especialmente se estiver interligado aos 

preceitos do turismo de negócios.  

 Deste modo, a implantação deste setor será muito benéfica, pois aumentará a 

qualidade dos serviços prestados aos hóspedes, proporcionando-lhes bem estar, preservando e 

dando mais credibilidade ao nome da empresa na região. 
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RESUMO 

 

A economia solidária veio a abranger categorias sociais e modalidades diversas de organização, tais 

como unidades informais de geração de renda, associações de produtores e consumidores, sistemas 

locais de troca, comunidades produtivas autóctones e cooperativas dedicadas à produção de bens, à 

prestação de serviços, à comercialização e ao crédito. A formação de alianças estratégicas e redes têm 

sido apontadas como o caminho para a superação de dificuldades dos empreendimentos populares da 

economia solidária diante das exigências do mercado. Tem-se como objetivo compreender a atuação 

da Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos 

Solidários (INCUBITEC/ IFPA Castanhal) no apoio e fomento da Agricultura Familiar no nordeste 

paraense. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, através da qual se evidenciou a atuação do processo 

de incubação de empreendimentos solidários, com abordagem qualitativa, a partir de análise de artigos 

científicos que referendam os conceitos- chave abordados, bem como consultas a documentos 

institucionais. Percebeu- se que o processo metodológico de incubação de empreendimentos 

econômicos solidários visa o desenvolvimento e inovação de tecnologias e processos voltados para a 

organização do sócio- produtivo de trabalhadores, com foco na autogestão e no desenvolvimento 

sustentável no meio rural e urbano na região nordeste paraense. Esse processo compreende um 

conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria que percorrem desde o surgimento do 

Empreendimento Econômico solidário até sua consolidação e que busca, através da troca de 

conhecimentos, fazer com que o Empreendimento, no fim do processo, conquiste autonomia 

organizativa e viabilidade econômica. Por meio de ações participativas, pautadas nos princípios da 

economia solidária, cooperativismo e associativismo, concluiu-se que a INCUBITEC representa um 

instrumento auxiliar na promoção de desenvolvimento da agricultura familiar no município de 

Castanhal e em municípios vizinhos, fortalecendo esse segmento e promovendo o compartilhamento 

de saberes, experiências e conhecimentos tradicionais. 

  

Palavras-chave: Agricultura. Incubação. Desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

O termo economia solidária ganhou expressão no Brasil ao longo dos anos de 1990, à 

medida que iniciativas econômicas despontaram no país, notabilizando- se e sendo 

reconhecidas por sua natureza associativa e suas práticas de cooperação e autogestão. 

Expandindo-se, a economia solidária veio a abranger categorias sociais e modalidades 

diversas de organização, tais como unidades informais de geração de renda, associações de 

produtores e consumidores, sistemas locais de troca, comunidades produtivas autóctones e 

cooperativas dedicadas à produção de bens, à prestação de serviços, à comercialização e ao 

crédito (GAIGER, 2013). Ela pode ser definida como o conjunto das atividades que 

contribuem para a democratização econômica a partir do engajamento dos indivíduos em 

formas coletivas de organização do trabalho. São múltiplas as iniciativas que a caracterizam, 

tais como as empresas autogestionárias, com seus coletivos de trabalhadores organizados com 

base na democracia nas tomadas de decisões, além de diversas outras formas de 

associativismo e cooperativismo na organização sócio-produtiva de caráter suprafamiliar, 

caracterizando um verdadeiro “polimorfismo” organizacional. Os empreendimentos de 

economia solidária são suas células básicas, e têm como princípios básicos: posse coletiva dos 

meios de produção pelas pessoas que as utilizam para produzir; gestão democrática da 

empresa ou por participação direta ou por representação; repartição da receita líquida entre os 

cooperadores; destinação do excedente econômico por critérios acertados entre todos os 

cooperadores (NAGEM & SILVA, 2013). 

Segundo Alves & Meireles (2013), as alianças estratégicas e redes têm sido apontadas 

como o caminho para a superação de dificuldades dos empreendimentos populares da 

economia solidária diante das exigências do mercado. Sozinha, a economia solidária encontra 

dificuldades; por isso trabalha de forma ardilosa, desenvolvendo parcerias com instituições 

públicas e privadas para a sua disseminação e fortalecimento. Dentre as instituições que têm 

potencializado esta filosofia, estão as de ensino, através de seus projetos de extensão, como é 

caso das incubadoras tecnológicas de cooperativas populares. 

Assim, este trabalho tem como objetivo compreender a atuação da Incubadora 

Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários 

(INCUBITEC), vinculada ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(Campus Castanhal), no apoio e fomento da Agricultura Familiar no nordeste paraense. 
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2.  A INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

 Singer (2004) expõe em seu trabalho que o desenvolvimento solidário é o 

desenvolvimento realizado por comunidades de pequenas firmas associadas ou de 

cooperativas de trabalhadores, federadas em complexos, guiado pelos valores da cooperação e 

ajuda mútua entre pessoas ou firmas, mesmo quando competem entre si nos mesmos 

mercados. A economia solidária não pretende opor-se ao desenvolvimento, que mesmo sendo 

capitalista, faz a humanidade progredir. O seu propósito é tornar o desenvolvimento mais 

justo, repartindo seus benefícios e prejuízos de forma mais igual e menos casual. 

 Fagali & Oliveira (2014) afirmam que o processo de incubação trata de prover 

assistência necessária para que algo possa vir a nascer e sobreviver, muito utilizado na 

conceituação de Incubadoras de Empresas no mercado tradicional. Incubação deve ser 

entendida como processo prático educativo de organização e acompanhamento sistêmico a 

grupos de pessoas interessadas na formação de empreendimentos econômicos solidários. As 

Incubadoras Universitárias de Empreendimentos Solidários vieram preencher uma lacuna 

vital no processo de formação de cooperativas e grupos de produção associada. São 

Instituições originadas dentro das Universidades com objetivo de prestar assessoria contínua 

aos empreendimentos solidários, ajudando-os a organizarem atividades produtivas ou de 

prestação de serviços, a empregar técnicas de gestão, legalizar seus empreendimentos, bem 

como buscarem mercados e financiamentos. 

Ainda segundo Singer (2008), a Incubadora de Empreendimento Econômico Solidário 

fomenta o empreendedorismo numa perspectiva do trabalho coletivo de forma a influenciar 

positivamente esses empreendimentos nos seus primeiros anos de nascimento, preparando-os 

para sobreviverem à competitividade e a prática do comércio justo e solidário entre os 

mesmos. Um motivo para o sucesso de incubadoras pode ser atribuída ao acesso a editais via 

projetos. Esses projetos possibilitam as incubadoras a apoiarem os empreendimentos 

econômicos solidários incubados. 

A diversidade dos empreendimentos econômicos solidários exige a renovação 

constante da incubação, a fim de dar conta não somente de aspectos relacionados às dinâmicas 

econômicas locais e territoriais, dos aspectos sociais e culturais presentes em cada região, 

microrregião, municipalidade e comunidade, mas também da transversalidade imanente à 

própria economia solidária, entendida aqui enquanto um movimento de mobilização produtiva 

na constituição de cidadania, à medida que articula um conjunto de políticas públicas. A 
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economia solidária torna-se essencial por articular diferentes atores sociais em busca da 

reunificação entre economia, política e sociedade. Neste sentido, congrega ações de trabalho, 

mas também de políticas públicas formulando ações para uma agenda governamental, mas 

também para a sociedade civil, daí o sentido público ampliado (SOUZA et al., 2009). 

 

3. METODOLOGIA 

Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa bibliográfica, através da qual se 

evidenciou a atuação do processo de incubação de empreendimentos solidários, destacando a 

necessidade de fomento à economia solidária com foco em projetos voltados à agricultura 

familiar, sendo assim um importante instrumento de desenvolvimento sustentável regional. A 

abordagem realizada foi a qualitativa, com análise de artigos científicos que referendam os 

conceitos- chave abordados, bem como consultas a documentos institucionais, tais como 

editais de convocação, termos de compromisso e projetos elaborados. 

 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 A Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários (INCUBITEC/ IFPA) 

 

O IFPA – Campus Castanhal localiza-se no município de Castanhal, mesorregião do 

nordeste paraense. Ao longo de seus mais de 90 anos de ensino agrícola, o instituto promoveu 

uma prática educacional fortemente atrelada ao padrão tecnicista de agricultura. No entanto, a 

partir de 2003, a instituição vem passando por uma série de mudanças de ordem curricular, 

pedagógica e de infraestrutura. Embora desencadeadas por fatores administrativos e políticos, 

tais mudanças também decorreram da inserção de novos profissionais portadores de uma 

proposta de educação diferenciada em seu quadro permanente e giram em torno da 

ressignificação do ensino agrícola, aproximando-o dos preceitos da Educação do Campo. E 

foi assim que o enfoque agroecológico se inseriu na instituição, a fim de formar sujeitos 

comprometidos com o desenvolvimento rural sustentável da região (SOUSA et al., 2013). 

Em 2010, a partir da constatação que 70% dos alunos do IFPA em Castanhal são de 

famílias rurais, Sousa et al. (2013) destacam outra estratégia importante na geração e 

disseminação de conhecimentos junto aos agricultores camponeses: a criação da Incubadora 
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Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e Empreendimentos Solidários 

(Incubitec/ IFPA). Tendo por objetivo a promoção de tecnologias sociais através da criação de 

empreendimentos econômicos solidários (associações e cooperativas) e como foco principal 

aumentar a capacidade de autogestão dos agricultores e o desenvolvimento sustentável, são 

conduzidas atividades de desenvolvimento e inovação de tecnologias e processos voltados 

para a formação dos agricultores, o fortalecimento da organização social, a produção e a 

comercialização. 

 

4.2 Atuação da INCUBITEC/ IFPA 

 

O projeto de incubação engloba as seguintes associações e cooperativas: 

 Federação das Associações de Apicultores do Estado do Pará – FAPIC; 

 Associação Paraense de Apicultura e Meliponicultura do Pólo Caeté – APAM; 

 Associação dos Criadores (as) de Abelhas do Município de Bragança – AMELIAPIS; 

 Associação dos Apicultores de Santarém-Novo – APISAN; 

 Associação dos Apicultores de Capitão Poço – AMEL; 

 Associação Viseuense de Apicultores – AVAPIS; 

 Associação dos Criadores de Abelhas de Castanhal – ACAPI; 

 Associação de Produtores Rurais de Vila Verde – AVAPIS; 

 Associação de Criadores de Abelhas Melíferas – ACAMEL; 

 Cooperativa Agrícola Livre União – COOPERUNIÃO; 

 Associação Bujaruense dos Agricultores e Agricultoras – ABAA; 

 Associação dos Produtores da Agricultura Familiar e Agroecológica do Município de 

Tomé Açu – APRAFAMTA; 

 Associação Agroecológica de Produtores e Produtoras Rurais de Arapepó; 

 Associação Comunitária de São João do Caripi – ACSJC; 

 Associação da Feira dos Produtores Rurais de Castanhal – AFREPUC; 
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 Cooperativa de Agricultura Familiar de Terra Alta – COAFTA. 

O desenvolvimento das atividades de incubação ocorre a partir da realização de visitas 

técnicas aos grupos produtivos e empreendimentos, reuniões, encontros, oficinas, cursos e 

acompanhamento sistemático no que tange a organização, produção e comercialização, de 

acordo com as características específicas de cada município e de cada grupo ou 

empreendimento econômico solidário incubado. Para isto será necessário a realização de: 

diagnósticos participativos, acompanhamento direto e regular às famílias reuniões técnicas, 

dias de campo, unidades demonstrativas, trocas de experiência, visitas técnicas, capacitação 

sócio- produtiva e intercâmbios (IFPA CASTANHAL/ 2013). 

 

4.3 Importância da INCUBITEC/ IFPA para a Agricultura Familiar 

 

Os agricultores familiares brasileiros têm tido muita dificuldade em compreender que 

estão sujeitos a um mercado cada vez mais exigente e que se torna imprescindível observarem 

as características impostas pela demanda. Desenvolver a mentalidade de “produzir para o 

mercado” é uma necessidade, sem a qual não poderão se dedicar com êxito na obtenção de 

sustentabilidade do seu negócio, quer pela elevação da renda, quer por sua manutenção no 

campo, inclusive gerando emprego.   É nesse contexto que se insere a importância da 

incubadora de agronegócios como um dos instrumentos capaz de tornar competitiva a 

produção familiar. Essas incubadoras podem ser vistas como catalizadoras do 

empreendedorismo rural (FACHINI et al., 2006).  

O processo metodológico de incubação de empreendimentos econômicos solidários 

visa o desenvolvimento e inovação de tecnologias e processos voltados para a organização do 

sócio-produtivo de trabalhadores (as), com foco na autogestão e no desenvolvimento 

sustentável no meio rural e urbano na região nordeste paraense. Esse processo compreende 

um conjunto de atividades sistemáticas de formação e assessoria que percorrem desde o 

surgimento do Empreendimento Econômico solidário até sua consolidação e que busca, 

através da troca de conhecimentos, fazer com que o Empreendimento, no fim do processo, 

conquiste autonomia organizativa e viabilidade econômica. Dessa forma, a incubação 

representa uma possibilidade concreta de articulação de demandas dos Empreendimentos por 

conhecimentos e tecnologias apropriadas e a potencial “oferta” (de desenvolvimento ou de 

disseminação) dessas soluções por parte das instituições de ensino superior e tecnológico 
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(universidades e centros federais de ensino tecnológico). As incubadoras podem ensejar o 

desenvolvimento de novas tecnologias apropriadas e metodologias de enfrentamento à 

pobreza (IFPA CASTANHAL/ 2013).  

 

5. CONCLUSÕES 

 

 A partir desta análise, percebeu-se a preocupação na estruturação e aprimoramento dos 

processos de organização social e produtiva dos trabalhadores associados manifestada a partir 

da atuação da Incubadora Tecnológica de Desenvolvimento e Inovação de Cooperativas e 

Empreendimentos Solidários (Incubitec/ IFPA). Por meio de ações participativas, pautadas 

nos princípios da economia solidária, cooperativismo e associativismo, a INCUBITEC 

representa um instrumento auxiliar na promoção de desenvolvimento da agricultura familiar 

no município de Castanhal e em municípios vizinhos, fortalecendo esse segmento e 

promovendo o compartilhamento de saberes, experiências e conhecimentos tradicionais. 
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RESUMO 
 

A região geográfica do município de Salvaterra, escolhida para a realização deste trabalho, está 

inserida em uma área de aproximadamente 3,0 km de extensão de praias (praia do Castelo e praia 

Grande), pertencente à região da ilha de Marajó do Nordeste do Estado do Pará. Este Trabalho trata 

dos agentes erosivos ocasionados pela ação natural e antrópica, que em decorrência desses fatores que 

proporcionam tal erosão, ambos vêm acarretando sérias consequências socioambientais para o 

município. O referido trabalho tem como objetivos: analisar os pontos críticos das falésias, avaliar a 

percepção dos danos, e propor, segundo as literaturas, alternativas que possam contribuir para a 

amenização do problema socioambiental ocasionados pela erosão. Com foco nesta vertente, foi 

elaborado um mapa cartográfico de reconhecimento da área de estudo, com base na Folha 

planialtimétrica SA.22-X-B (Salvaterra-Soure) da Mesorregião de Marajó, onde proporcionou com 

mais nitidez a pesquisa de campo, sendo desenvolvido a partir de uma abordagem quanti-qualitativa e 

de observações direcionadas as ações erosivas das falésias. Foram entrevistados cerca de 10 (dez) 

pescadores que estavam em plena atividade há 25 anos, e também com moradores residentes nos 

locais afetados pela erosão, incluindo entrevistas semiestruturadas com base em um roteiro contendo 8 

(oito) questões abertas. Os resultados obtidos foi a concretização das ações antrópicas com as 

extrações de areia, barro e pedra, para fins de utilização na construção civil, agravando cada vez mais 

a erosão, ocasionando pontos críticos de destruição das falésias nas praias de Salvaterra, prejudicando 

moradores, pescadores e comerciantes da região. Concluiu-se que a população local é consciente desse 

problema e contribui bastante para a evolução do quadro erosivo, e que políticas públicas 

socioambientais não são postas em prática para impedir a extração brusca desses recursos minerais. 
 

Palavras-chave: Erosão. Falésia. Socioambiental.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As falésias das praias do município de Salvaterra hoje vêm sofrendo fortemente por 

um, fenômeno já bastante conhecido, a erosão. Segundo Guerra e Cunha (2003), “é um 

processo que ocorre em duas fazes; uma que constitui a remoção de partículas, e outra que é o 

transporte desse material, efetuado pelos agentes erosivos. Quando não há energia suficiente 

para continuar ocorrendo o transporte, uma terceira fase acontece que é a deposição desse 

material transportado”. As consequências disso tudo, vem provocando reentrâncias do relevo, sendo 

desencadeadas por ações naturais impulsionados pela imprudência veridicamente antrópica. Em virtude desses 

processos erosivos, a faixa estuarina da região em estudo que compreende desde a praia do Castelo até a Praia 

Grande de Salvaterra, na Ilha de Marajó-Pará, apresenta uma morfologia peculiar, caracterizada pela ocorrência 

mailto:ronaldopr@uepa.br
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frequente de falésias ativas, intercaladas com regiões topograficamente baixas, ao longo das quais se 

desenvolvem estreitas praias à linha de costa. De acordo com Teixeira e Costa (1992), “a linha de costa está 

dominada por processos erosivos, que provocam um recuo acentuado das falésias em direção ao continente, 

sendo que este representa um grave problema nos centros-urbanos, visto que põe em risco muitas áreas 

adjacentes à costa, ocupadas pela população local”. 

Chegando ao ponto de estudo que abrange as falésias na praia do Castelo até as 

proximidades da Praia Grande, verificaram-se gigantescos processos erosivos, provocando 

reentrâncias do relevo e desapropriações de moradores que residem na região que entornam 

este relevo em degradação, seja natural ou antrópico. Sendo assim, esses processos erosivos, 

que já há muitas décadas, vem contribuindo diretamente para as mudanças significativas do 

estereótipo da cidade e da vida dos nativos como: os pescadores, os moradores e os 

barraqueiros que evidentemente necessitam desse ambiente de praia como meio de 

subsistência, tendo como turismo sua principal atividade de renda. 

Neste contexto, o estudo da zona estuarina do município, remete aspectos relacionados 

a essas modificações constantes da topografia do litoral, refletindo diretamente no aspecto 

socioambiental, na economia e na descaracterização do espaço, que aos poucos vão se 

tornando ainda mais preocupante. Assim sendo, se faz necessário conhecer através da 

pesquisa de campo os elementos que estão contribuindo para a descaracterização das falésias 

afetadas pela erosão. Dentre as várias facetas dos agentes erosivos, identificou-se 

presencialmente no trabalho de campo, que os agentes intempéricos (água e vento) e ação 

antrópica (atividade de mineração), como a retirada constante de areia e de pedra como 

matéria prima para a construção civil, favorecem a progressão das falésias ativas tornando-as 

ainda mais fragilizadas, contribuindo assim com o avanço da erosão em direção ao continente. 

Com base nesta configuração textual  foram  definidos  os  objetivos  deste  trabalho: 

1) Geral: apresentar uma análise integrada na identificação dos pontos críticos nas falésias 

afetados pelos agentes erosivos (água e vento), com base nos estudos geológicos, 

geomorfológicos, pedológicos e ambiental. Em razão de todos os problemas socioambientais 

ocasionados pela erosão e seus agentes causadores e suas consequências, ocasionadas pela 

mesma e, assim propor alternativas que possam contribuir na amenização do problema em 

questão. 2) Específicos: levantamento geológico, geomorfológico e pedológico na área de 

estudo; identificação dos locais mais afetados pela erosão (pontos críticos); definição dos 

fatores que contribuíram na problemática do meio; observação da erosão no âmbito da causa e 

efeito e enfocar a educação ambiental como um dos meios de conscientização do problema 
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socioambiental aos proprietários de residências da área estudada e pescadores, mediante a 

aplicação de questionários preestabelecidos. 

 

1.1 Localização e Acesso 

 

O município de Salvaterra se localiza na margem oriental da ilha de Marajó, limitada 

ao norte com Soure, ao sul e oeste com Cachoeira do Arari, e a leste pela baia de Guajará 

(BEMERGUY, 1981). A área em foco está enquadrada nos limites dos paralelos 0°37’30’’ e 

1° 00’ de latitude S e pelos meridianos 48° 30’ e 48° 40’ de longitude W (Figura 1). A área de 

estudo deste trabalho, tem como foco principal, a erosão das falésias e abrange 

aproximadamente 3,0 km de extensão, localizada principalmente na orla estuarina da cidade 

de Salvaterra, às margens dos rios Pará e Paracauari. 

Sedes e Vilas
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Figura 1 - (1) Mapa Cartográfico da Ilha de Marajó (Salvaterra-Soure), no qual a área estuda está 

inserida. (2) Mapa de Localização da área estudada com extensão de 3,0 km de praia. 
 

1.2 Enquadramento geológico, geomorfológico e pedológico 
 

A geologia local é observada principalmente nos ambientes de praias e nas falésias. As 

falésias estão compostas por sedimentos inconsolidados representados por areias, argilas e 

siltes, observadas em deposição nas praias dos municípios de Joanes, Salvaterra e Soure. Nas 

camadas arenosas das falésias, ocorrem intercalações de sedimentos argilosos de coloração 
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amarelada, amarronzada, avermelhada, arroxedada e esbranquiçada, esta última está 

representada pelo argilomineral caulinita, e seixos de quartzo de granulação média a 

grosseira. Eventualmente ocorrem seixos de concreções conglomeráticas ferruginosas. A 

formação de concreções desses tipos, possivelmente seria devido à adição de óxidos de ferro, 

favorecido pelo clima quente e chuvoso em uma área de topografia plana (as falésias). 

O material consolidado está representado por blocos (matacões) de arenitos e argilitos 

ferruginosos. Estes matacões se estendem em toda base das falésias desde a praia do Castelo 

até a praia Grande, encontram-se desmantelados e jogados cobrindo as areias e protegendo as 

falésias dos impactos provocados pelas ondas. Já os materiais inconsolidados (arenosos e 

argilosos) são os que sofrem desmantelamento, provocando o desbarrancamento das falésias, 

isto ocorre devido esses materiais estarem já fragilizados em decorrência da ação natural 

(água) provocada pelos impactos das ondas e da chuva, e da ação antrópica (retirada 

indiscriminada dos materiais consolidados, ou seja, as rochas) (Figura 2). 

A geomorfologia está representada por uma superfície pediplanada, que compreende 

um relevo de degradação, ocorrendo principalmente na margem esquerda do rio Paracauari, 

apresenta uma extensa superfície aplainada com suaves ondulações na topografia, com 

altitudes que não atingem 20 metros, ressaltada pelas falésias ocorrente na costa, sendo mais 

bem observadas nos municípios de Joanes e Salvaterra.  

Quanto a pedologia, é oriunda das rochas das sub-bacias sedimentares de Mexiana e 

Limoeiro que foram transformadas em solos sob condições climáticas semiáridas, durante o 

final do Terciário/Plioceno. Essas alterações supergênicas continuaram pelo 

Quaternário/Pleistoceno-Holoceno (1,8 M.a. até os dias atuais), sob condições climáticas 

tropicais úmidas, cujos solos oxidados são ricos em ferro e alumínio (RIBEIRO, 2006). 

Assim, foram originados os principais tipos de solos identificados na área de estudo, os quais 

estão representados por Organossolos, Latossolos amarelos, Solos Conglomeráticos 

Lateríticos, Argilossolos brancos e Arenossolos clásticos brancos inconsolidados e Arenitos 

lateríticos consolidados. 
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Desbarrancamento

Areia

Arenito/pedra

Argila

 
Figura 2 - Falésia da praia do Castelo. Observa-se o desmantelamento dos materiais inconsolidados 

(areias e argilas) e dos consolidados (arenitos/pedras) e o desbarrancamento provocado pelos impactos 

das ondas e da ação da chuva. 

 

1.3 Agentes da Erosão: os processos erosivos nas falésias em Salvaterra 

 

A erosão é um processo físico destrutivo que consiste na degradação e no auxílio do 

transporte dos sedimentos erodidos, provocado pelos mais importantes agentes intempéricos 

(a água e o vento). Este tópico aborda os processos erosivos que ocorrem nas falésias do 

município de Salvaterra e suas consequências, podendo ser natural ou antrópico. O primeiro 

se refere à ação da água do mar e/ou a elevação da maré dos rios (erosão marinha e/ou 

fluvial), onde ocorre o impacto direto das ondas sobre as falésias, e pela ação da chuva 

(erosão pluvial), onde ocorre por salpicamento ou gotejamento da chuva sobre as falésias, 

desmantelando os materiais inconsolidados (sedimentos de areia e argila) e consolidados 

(rocha de arenito laterítico/pedra), ocasionando o desbarrancamento da mesma (Figura 2).  

O segundo está associado à destruição das matas ciliares nas margens dos rios 

próximos as falésias, e pelos materiais orgânicos como: troncos, galhos e resíduos sólidos, 

que com o movimento de vai e vem das ondas batem nos barrancos, desprendendo os 

materiais mais moles como as areias e as argilas, e das extrações descontroladas de minerais 

de classe secundária (areia, barro e pedra/rocha) que são retiradas nas praias e na base das 

falésias.  

Os processos erosivos no município de Salvaterra não são evidenciados somente 

nesses últimos anos, e sim já por volta de uma média de 15 a 40 anos. Essa dinâmica erosiva 

vem acontecendo tanto naturalmente como antropicamente contribuindo para o avanço dessa 
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problemática. A orla estuarina do município enfocada na área delimitada de estudo, a praia do 

Castelo até a Praia Grande, está sendo acometida pela retirada assustadora em plena luz do dia 

de areias e pedras/rochas (arenitos e argilitos) por carroceiros e caçambeiros tendo como 

destino a construção civil local (Figura 3 - Fotos A e B). 

 
Figura 3 - Mostram a ação antrópica. Extração mineral de areia (Foto A) e de pedra/rocha – arenito 

laterítico (Foto B) nas praias de Salvaterra. Os materiais são carregados em carroças para serem 

utilizado na construção civil, para benefícios próprios. 
 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho envolveu atividades preliminares de escritório, iniciando com os 

levantamentos bibliográficos sobre os temas abordados neste trabalho: Geologia, 

Geomorfologia, Pedologia, Meio Ambiente e Aspecto Social da região da Ilha de Marajó, 

particularmente da cidade de Salvaterra. Foram desenvolvidas etapas básicas de trabalho em 

duas fases distintas, definidas de Trabalho de escritório e Trabalho de campo. 

 

2.1 Etapas de Trabalho de escritório 

 

Nesta primeira etapa foram visitadas as bibliotecas do Instituto de Geociências da 

Universidade Federal do Pará/UFPA, do Centro de Ciências Naturais e Tecnológica da 

Universidade do Estado do Pará e do Campus de Salvaterra/UEPa, além do Laboratório de 

Análises de Imagens do Trópico Úmido/LAIT do Instituto de Geociências, onde alguns 

mapas, imagens de satélites e de radar, seções e textos foram incluídos neste trabalho como 

bases cartográficas. 

Foi elaborado um mapa de reconhecimento da área pesquisada, a partir das bases 

planialtimétricas, nas escalas 1:250.000 e 1:100.000, da Folha SA.22-X-B (Salvaterra-Soure) 
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da Mesorregião de Marajó e da interpretação do Mosaico de RADAR, semicontrolado, da 

Folha Salvaterra-Soure, com banda X, GEM 1000-B (Satélite Transit), ano 1981 e Imagem de 

Satélite Landsat ETM nas bandas 7, 4 e 2, color - ano 2002. Finalmente esses mapas foram 

digitalizados e confeccionados nos softwares, MGI Photo Suíte SE e Corel Draw na versão 

X5. O resultado obtido foi à elaboração de um mapa cartográfico modificado, com base atual 

interpretado da imagem de satélite Landsat ETM, incluindo drenagem (rios, lagos, lagoas e 

igarapés), localidades, via de acessos, etc., sendo estes dados fundamentais para apoio às 

investigações de trabalho de campo (Figura 1). 

 

2.2 Etapas de Trabalho de campo 

 

Esta etapa teve como sede a cidade de Salvaterra, estendendo-se durante seis meses de 

trabalho, tendo como foco principal as extensas falésias das praias deste município. O 

trabalho de campo realizado nos pontos estudados proporcionou definir a geologia, a 

geomorfologia e a pedologia, por uma técnica convencional que incluem descrições de 

afloramentos dos sedimentos, fotografias, perfis estratigráficos, e análise dos pontos críticos 

provocado pelos agentes erosivos nas falésias. 

Nesta etapa, ainda foram analisados pontos estratégicos para a natureza da 

investigação e visitas aos moradores residentes próximos às falésias, acompanhados de 

questionários, fornecendo assim subsídios necessários para discussões posteriores, dentro do 

objetivo ao qual o trabalho se propôs. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Locais mais afetados pela erosão (pontos críticos) 

 

Os pontos críticos verificados na área em estudo iniciam-se com a praia do Castelo com 

o desaparecimento gradativo de propriedades.  Esse fenômeno já pode ser constatado em 

muros de residências que já estão sendo afetados pela ação dos agentes erosivos. Esse solo já 

está seriamente comprometido por estar fragilizado e não tendo nenhuma cobertura vegetal 

que pudesse impedir esse acontecimento que futuramente irá ser “engolido” por ação erosiva. 

Sequencialmente, na praia Grande a estrutura das falésias que apresentam características 

diferenciais como a altitude dos paredões, a ação erosiva é ainda mais intensa o que 
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compromete a estadia dos residentes da área, comerciantes, barraqueiros, hotéis e demais que 

entornam este local. 

 

3.2 A questão socioambiental da cidade de Salvaterra 

 

A erosão na falésia está provocando o avanço da linha de costa em direção a baía de 

Marajó e recuando em direção ao continente (cidade de Salvaterra), tornando-se um grande 

problema socioambiental da região, provocando principalmente a destruição de logradouros 

(ruas, praças e calçadas) e muros de arrimos já construídos, ocasionando o abandono de casas, 

hotéis e pequenos comércios como bares e restaurantes, localizados próximos às falésias. As 

praias de Salvaterra atualmente provocam o recuo do continente adentro durante o processo 

natural de desbarrancamento das falésias. Como o problema da erosão resulta essencialmente 

de um conflito entre um processo natural, o recuo da linha de costa, e a atividade humana 

(extração mineral), a solução do problema passa necessariamente pela questão do uso do solo 

na região onde se encontram as falésias. O manejo do problema de recuo da linha de costa 

tem sido feito de maneira espontânea e desordenada, a partir de intervenções de proprietários 

individualmente. Estas intervenções desordenadas normalmente se dão através de colocação 

de muros de arrimos inadequados, construção de casas, hotelarias e outros, nas áreas 

criticamente atingidas, normalmente implicando no dispêndio de somas elevadas e em 

prejuízo estético considerável. 

As intervenções que visam o controle da erosão das falésias da linha de costa têm 

encontrado mais insucessos do que sucessos, devido principalmente aos seguintes fatores: 1) 

o problema da erosão conforme mencionado no trabalho está intrinsecamente relacionado ao 

fato de que a posição da linha de costa está em constante movimentação e mais cedo ou mais 

tarde vai entrar em conflito com edificações rígidas construídas pelo homem; 2) como 

consequência do que foi dito acima não existem estratégias oficiais para enfrentamento do 

problema, em qualquer dos níveis governamentais (no caso a prefeitura local) e as 

intervenções tem tido sempre um caráter emergencial; 3) a ausência de uma estratégia oficial 

para enfrentamento do problema dá lugar a intervenções de caráter "individual"; 4) em vários 

locais, os proprietários avançam na região dita de pós-praia, inclusa na zona de variação 

sazonal da linha de costa desencadeando problemas de erosão que de outra maneira não 

ocorreriam e 5) as obras de estabilização rígida (muros de arrimos) são efetuadas 

normalmente em caráter emergencial e improvisado, sem a orientação técnica adequada, o 
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que resulta na pequena durabilidade das mesmas. Todos estes fatores fazem com que as 

iniciativas de controle de erosão das falésias não tenham sido bem sucedidas. Isto acontece 

devido as obras de engenharia serem extremamente caras ao município, que implicam na 

destruição em muitos casos da praia recreativa. Outra abordagem está baseada no 

estabelecimento de faixas de recuo, seria a mais adequada, e que implicaria em taxas de 

sucesso maiores no controle da erosão, com menos custos para o município e proprietários. 

 

3.3 Entrevista com pescadores e moradores 

 

De acordo com as entrevistas realizadas através de questionários aplicados, em um 

período de três meses (junho, agosto e setembro de 2013) de caráter semiestruturadas com 

base em um roteiro contendo oito perguntas abertas em que o entrevistado poderia ter a 

liberdade em dar respostas livremente sem se prender no mesmo, tendo a finalidade de obter 

um número possível de detalhes da entrevista. O púbico alvo que foi escolhido para relatar a 

vivência com relação aos fatores que pudessem ter contribuído no desmoronamento das 

falésias foram os pescadores, principalmente aqueles que estavam no mínimo há 25 anos na 

ativa e, também os moradores que residem na orla do município. Segundo as pessoas 

entrevistadas, o ponto mais marcante que se evidencia notoriamente o fenômeno registra-se na 

1ª Travessa do município de Salvaterra, a qual a passagem já se tornou quase que totalmente 

impedida em alguns trechos (Figura 4). Em razão dos agentes erosivos estarem com maior 

frequência nesse ponto.  

Alguns pescadores acreditam que com a caída gradativa dos “barrancos” foi 

prejudicada a navegação das embarcações, assim impossibilitando com que os barcos 

atracassem na beirada da Praia Grande. Segundo o pescador João Dama “a praia era mais pra 

fora e assim dava para encostar canoas e, hoje em dia só se encontra pedra que quebra os 

barcos”, relata. Já outros pescadores dizem que está difícil pescar alguns peixes como 

gurijuba, mero e pirapema, pois estão desaparecendo, deixando de ser comercializado por 

parte desses pescadores da região e, trazendo consequentemente prejuízos financeiros. Já o 

pescador e comerciante João Japão relatou que é no inverno o pior período para a caída 

significativa das falésias, pois diz “o inverno amolece a terra e faz com que caia o barranco”, 

afirma. 

Segundo os entrevistados, uma das primeiras formas de retirada de rochas/pedra foi 

com o objetivo de fazer camboa, uma espécie de curral para a captura de peixes, sendo uma 
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prática muito antiga e bastante utilizada em épocas atrás. Logo, em décadas posteriores outro 

fator que contribuiu bastante para o desencadeamento de agentes erosivos foi novamente a 

retirada do minério por moradores do município de Soure com finalidade para a construção 

civil e, essa prática foi sendo desenvolvida por muitos anos em razão de não haver nenhuma 

intervenção que pudesse “frear” essa prática indiscriminada. E segundo o senhor Pedro Pena, 

morador de uma residência afetada, relata que “praticamente todas as casas do município 

foram feitas com pedra e areia de praia, ele relata também que o município não tinha areia de 

curvão e, que apenas há poucos anos atrás foram descobertos locais com depósito dessa areia.   

 
Figura 4 – (Foto A) mostra o avanço da erosão e o recuo das falésias em direção ao continente. (Foto 

B) mostra um ponto estratégico do desaparecimento da 1ª Travessa da cidade de Salvaterra e, que 

provavelmente há alguns anos essa propriedade será “engolida”. 

 

4. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Do exposto, facilmente se conclui que a erosão costeira que atualmente se faz sentir no 

litoral da cidade de Salvaterra tem causas múltiplas. Embora algumas dessas causas sejam 

naturais, as mais importantes advêm de atividades antrópicas. A intensa ocupação do litoral, e 

a extração mineral como as rochas/pedra e areia pela população mesmo a um manso nível, 

têm vindo a ser efetuada de forma que não viabiliza um desenvolvimento sustentável da faixa 

costeira, além das múltiplas agressões humanas que mesmo distante afetam um espaço ainda 

com expressiva brandura degradativa. Assim, embora seja necessário intervir a diferentes 

níveis, torna-se imprescindível e imperioso proceder, em grande parte dos casos, a um 

reordenamento da faixa litorânea de modo a propiciar um desenvolvimento cabível e 

sustentável dessa importante zona salvaterrense. 

A faixa litoral em decorrência das mútuas ações temporais e imprudências 

antropogênicas, que cada vez mais degrada os recursos que o meio dispõe, sofrerão 
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obviamente grandes impactos, assim, presumivelmente prevê-se que a erosão costeira se 

intensifique no futuro próximo em decorrência desses fatores ambientais aquecidos pela mão 

ininterrupta do homem. Embora Salvaterra esteja passando por uma situação crítica e 

agressiva, existem soluções amenizadoras de tais impactos.  

E, com base nas pesquisas de campo realizadas; observacionais e descritivas, foram 

feitas algumas recomendações para possíveis soluções dos problemas, sendo: construção de 

obras de quebra mares; construção de muro de arrimo; construção de barragens com rochas 

para amenizar os impactos das ondas; reflorestamento com espécies faunísticas especifica 

para o local de ocorrência que proporcione resistência ao solo justafluvial; conscientização da 

população diante da problemática que ameaça moradores, comerciantes e até mesmo aqueles 

quer visitam a cidade. Recomenda-se também que sejam utilizadas metodologias técnicas 

para avaliação da erosão das falésias de Salvaterra. Dentre os métodos que podem ser 

utilizados para se compreender as tendências de comportamento da linha de costa nas suas 

várias escalas temporais e espaciais pode-se mencionar: análise das tendências de erosão de 

longo prazo da faixa costeira com base no conhecimento de evolução da linha de costa 

durante o Quaternário; comparação de fotos aéreas verticais e imagens de satélites obtidas em 

épocas distintas. Observar que estas fotos e imagens deverão estar disponíveis em escalas 

adequadas para a análise do fenômeno. Deve-se também levar em conta que, como as fotos 

são uma projeção central, as mesmas antes de ser comparadas, devem ser corrigidas para 

projeção ortogonal; utilização de Sistemas Geográficos de Informação (SIG) e monitoramento 

anual de elevação do nível do mar. 
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RESUMO 
 

A Bacia Amazônica, com uma área estimada de 6,3 milhões km², sofre influência de processos que de 

acordo com sua intensidade e posição, possuem um papel importante na determinação do tempo e 

clima desta região. Estes podem ser agrupados em 3 tipos: convecção diurna resultante do 

aquecimento da superfície e condições de larga-escala favoráveis; linhas de instabilidade originadas na 

costa N-NE do litoral do Atlântico; e aglomerados convectivos de meso e larga escala, associados com 

a penetração de sistemas frontais na região S/SE do Brasil e interagindo com a região Amazônica. A 

consequência direta destes pode ser observada nas variações de nível d´água verificadas nas bacias 

hidrográficas componentes. Este trabalho teve por objetivo realizar uma análise espacial da 

precipitação pluviométrica durante o período chuvoso e menos chuvoso, do ano de 2005, ao longo do 

rio Solimões entre Tabatinga e Manaus, marcado por uma das maiores secas na Amazônia, associando 

aos registros dos sistemas atmosféricos atuantes nessa região e causadores desta estiagem severa. Os 

resultados obtidos ilustram que o médio-baixo curso do rio Solimões, foi o mais afetado no período 

pela redução das chuvas, com valores próximos a 104 mm (média do período, jul-dez); este 

comportamento pode ser vinculado ocorrência dos fenômenos do ENOS fase positiva e negativa e do 

dipolo do Atlântico positivo e negativo, que são fortes moduladores da precipitação na Amazônia. 

 

Palavras-chave: Chuvas. Período menos chuvoso. Bacia Amazônica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A região Amazônica localizada no centro-norte da América do Sul, cortada pela linha 

equatorial, recobre 9 estados brasileiros e mais 8 países da América do Sul; possui 

precipitação média de aproximadamente 2300 mm/ano, embora tenham regiões (na fronteira 

entre Brasil, Peru, Colômbia e Venezuela) em que o total anual atinge 3500 mm (VAL et al., 

2010). Uma das características mais importantes de regiões tropicais-equatoriais, como a 

Amazônia, são as variações das precipitações em escalas interanuais e interdecadais 

(MARENGO et al., 2011). Conhecer o comportamento espacial da chuva torna-se 
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fundamental para a gestão dos recursos hídricos, assim como o desenvolvimento e o 

planejamento urbano (FILHO et al., 2013). 

 Em 2005, uma grande parte da bacia amazônica ocidental experimentou a seca mais 

grave dos últimos 40 anos e uma das mais intensas dos últimos cem anos (MARENGO et al., 

2008). As razões que explicam seu regime de chuva, além de sua localização geográfica e 

extensão territorial é a combinação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT); processos 

de convecção organizada associados à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS); 

aquecimento ou resfriamento anômalo da temperatura da superfície do mar no Pacífico 

tropical, fenômenos conhecidos respectivamente como El Niño e La Niña (FISCH et al., 

1998). Bem como os eventos de Linhas de Instabilidade (LI), e nos últimos 10 anos a 

configuração do Dipolo do Atlântico vem afetando a distribuição de chuvas na bacia 

Amazônica. 

Conhecer a distribuição espacial de precipitação pluvial é de suma importância, pois 

nos possibilita avaliar o comportamento desta variável aplicando em modelagem hidrológica 

de bacias hidrográficas, transporte de poluentes, dinâmica de rios, estimativa de perdas de 

solo, disponibilidade hídrica para cultivares e ventos extremos como enchentes e estiagem. 

A utilização de técnicas de espacialização, disponíveis nos Sistemas de Informações 

Geográficas (SIG), facilita a verificação de como as precipitações se distribuem no espaço, 

bem como a associação com diferentes fatores do ambiente (TAYLOR, 1991).  Mazzini e 

Schettini (2009) definem a interpolação como o processo matemático de se achar valores 

intermediários entre valores discretos de uma função.  

Com base nestes aspectos o objetivo deste trabalho foi realizar uma análise espacial da 

precipitação pluviométrica em relação ao período chuvoso e menos chuvoso, no ano de 2005, 

marcado por uma das maiores secas na Amazônia, aplicando técnicas de geoprocessamento 

para na calha do rio Solimões; e identificar os sistemas atmosféricos atuantes nessa região, 

causadores desta estiagem severa. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO  

A sistemática empregada adotou o conceito calha de rio, cuja delimitação derivou das 

sub bacias definidas como de “Ordem 5” segundo o Sistema Ottobacias (de acordo com o 

proposto na Resolução CNRH n. 30/2002). Os materiais utilizados neste trabalho foram os 

dados Precipitação Pluviométrica na calha do rio Solimões nos últimos 12 anos, no período de 
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2000 a 2012, a partir dos dados produto do sensor 3B43V6 do TRMM (Tropical Rainfall 

Measuring Mission) disponibilizados pela NASA através do Laboratório de Sensoriamento 

Remoto Aplicado à Agricultura e Floresta (LAF/INPE).  

 

Figura 1 – Localização da área de estudo, ao longo do rio Solimões, entre as cidades de Tabatinga e 

Manaus, a partir da definição das sub-bacias drenantes de ordem 5 segundo a classificação de 

Ottobacias. 

 

Estes dados foram tratados utilizando os seguintes softwares: (a) Microsoft Excel, para 

análise de consistência tendo sido executados procedimentos de: cálculo dos valores médios 

de precipitação mensal no período chuvoso (Janeiro - Junho) e menos chuvoso (Julho - 

Dezembro) e cálculo do acumulado de precipitação sendo a soma total dos valores mensais de 

precipitação para o ano de 2005;  (b) o software Arc Gis para a elaboração da cartografia 

resultante, realizando o procedimento de interpolação, empregando o operador de 

interpolação Inverso do Quadrado da Distância (IDW).  

Para isso atribuiu-se para cada estação pluviométrica o valor de precipitação 

pluviométrica calculado, e gerou-se por interpolação a distribuição das chuvas entorno da 

calha do rio Solimões. A partir disto pôde-se identificar as regiões de maior e menor 

distribuição pluvial para estação chuvosa e estação menos chuvosa e seu acumulado. 

Na identificação dos sistemas atmosféricos atuantes na Amazônia, utilizou-se os 

Boletins Climanálise e imagens de satélite (ambos disponibilizados pelo Centro de Previsão 

de Tempo e Estudos Climáticos – CPTEC do INPE). A partir disto pode-se fazer uma 

avaliação dos sistemas que atuaram e desfavoreceram as chuvas na Amazônia e 

especificamente na calha do rio Solimões. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Distribuição da precipitação pluviométrica no período mais chuvoso 

 

Os resultados observados demonstram que a distribuição dos valores de precipitação 

pluviométrica no entorno da calha do rio Solimões durante o período mais chuvoso (Janeiro - 

Junho) é de forma crescente de 204,2 mm a 376,4 mm (Figura 2).  

 

Figura 2 – Espacialização da precipitação pluviométrica na calha do rio Solimões para o ano de 2005, 

período chuvoso (Jan- Jun). 

 

A distribuição das chuvas configura-se de forma irregular com uma acentuação na 

porção central, que climatologicamente coincide com área um dos máximos de precipitação 

registrados para a América do Sul.  Contudo, observa-se que os valores de precipitação 

ficaram a baixo da média climatológica para a bacia amazônica para o mesmo período. Esta 

irregularidade na distribuição da precipitação pluvial se dá pelos sistemas meteorológicos que 

nesta região atual, especialmente no ano de 2005, quando evidenciou-se uma das maiores 

secas na Amazônia (LEWIS et al., 2011). 

 

3.3 Distribuição da precipitação pluviométrica no período menos chuvoso 

 

A análise da distribuição dos valores de precipitação pluviométrica no entorno da 

calha do rio Solimões na estação menos chuvosa, registrou valores entre 104,7 mm a 226,7 
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mm (Figura 3). Observa-se, que a distribuição espacial das chuvas é menor no sentindo da foz 

do rio em Manaus; e com maior intensidade próximo a montante.  

 

Figura 3 – Espacialização da precipitação pluviométrica na calha do rio Solimões para o ano de 2005, 

período menos chuvoso (Jul-Dez). 

 

A ocorrência do fenômeno El Niño a partir de outubro de 2004, associado ao dipolo 

positivo no Atlântico tropical Norte em 2005, trouxe como consequência a diminuição das 

precipitações na parte norte, sul e oeste da bacia Amazônica (MARENGO et al., 2011). 

Tomasella e Marengo (2011) concluíram que o “acoplamento” destes fenômenos atmosféricos 

influenciaram desfavoravelmente as cheias e recargas dos rios da Amazônia ocidental durante 

o período chuvoso de dezembro 2004 até março 2005. Níveis tão baixos de precipitação 

pluviométrica acarretados pela interação destes sistemas atmosféricos ocasionaram uma 

estiagem na bacia coletora a oeste (rio Solimões) influenciando diretamente no nível e vazão 

fluvial do rio Amazonas.  

 

3.2 Analise Sinótica e Hidrometeorológica para a seca de 2005, causas e efeitos 

 

Estudos relacionados com sistemas meteorológicos e sua influência na Amazônia, são 

bastante abordados na bibliografia (MARENGO et al., 2011). A seca de 2005 foi estudada a 

partir de perspectivas meteorológicas e hidrológicas, onde grandes extensões do sudoeste da 

Amazônia sofreram uma das secas mais intensas dos últimos cem anos. Esta não afetou 
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assiduamente o leste e Amazônia Central, padrão diferente daqueles relacionados somente ao 

fenômeno El Niño como em 1998 (ZENG et al., 2008).  

Neste estudo, procurou-se averiguar os fenômenos que evidenciaram a estiagem na 

Amazônia principalmente nos meses de agosto a setembro de 2005. Para isto foi necessário 

compreender como os fenômenos atmosféricos estão se comportando e seu acoplamento com 

o oceano, neste sentindo usa-se os conhecimentos da meteorologia sinótica, permitindo a 

visualização desses sistemas e como se encontram espacialmente, temporalmente e até a física 

desses fenômenos. 

 

3.2.1 Analise Sinótica oceano-atmosfera do Atlântico tropical (Dipolo do Atlântico) 

 

O oceano Atlântico Tropical tem um papel fundamental na variabilidade do tempo e 

do clima em regiões ao leste dos Andes. Particularmente sobre o Brasil, as regiões mais 

significativamente influenciadas pelas circulações atmosféricas e oceânicas do Atlântico 

Tropical são: o centro e o leste da Amazônia e nordeste brasileiro (MOLION et al., 1987; 

GIANNINI et al 2004). Evidências observacionais, teóricas e resultados de modelos de 

circulação geral da atmosfera, implicam que as condições oceânicas e atmosféricas sobre a 

bacia do Atlântico Tropical influem fortemente na variabilidade interanual do clima sobre a 

América tropical, leste dos Andes (MARENGO et al., 2008). 

O padrão espacial predominante do ciclo anual, da variabilidade interanual da 

temperatura da superfície do mar (TSM) e dos ventos à superfície sobre o Atlântico 

apresentam uma estrutura norte-sul mais evidente que a estrutura leste-oeste. Esse 

comportamento norte-sul das anomalias de TSM observadas no Atlântico é conhecido como o 

dipolo do Atlântico Tropical. A figura 4 apresenta esquematização das anomalias de TSM no 

Atlântico tropical, ocasionando o dipolo do Atlântico. 

  

Figura 4 – Padrões de circulação atmosférica e de anomalias de TSM no Atlântico Tropical Norte e Sul, 

durante anos secos (a) e chuvosos (b) no Norte e Nordeste. A área em verde representa a posição da ZCIT. 

A - representa a circulação das Altas subtropicais (Fonte: Nobre e Molion, 1988). 
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O padrão dipolo no Atlântico Tropical acarreta em gradientes norte-sul de anomalias 

de TSM, estes afetam intensamente na posição latitudinal da ZCIT, modulando a distribuição 

sazonal de precipitação pluviométrica sobre o Atlântico Equatorial, na parte norte do nordeste 

do Brasil, até a parte central da Amazônia (MARENGO et al., 2008).  

O aumento da TSM no Atlântico Tropical Norte (entre 12ºN e 20ºN) tende a ocasionar 

maior evaporação e consequente redução da pressão no nível do mar (PNM). Nas 

proximidades da região dominada pela alta pressão semipermanente subtropical ocorre 

concomitantemente o enfraquecimento dos ventos alísios de nordeste, estes são provenientes 

do escoamento gerado pela circulação da alta subtropical norte. 

No Atlântico Tropical Sul (entre a linha do Equador e 15ºS) ocorrem anomalias 

negativas de TSM (a baixo da média), intensificando a alta subtropical do Atlântico Sul; e 

fortalecendo os ventos alísios de sudeste, ocasionados pela circulação da alta subtropical sul. 

Essa configuração do acoplamento oceano-atmosfera, gera a formação de um gradiente 

meridional de anomalias de TSM no sentido de sul para norte (Figura 4A); e com isso a faixa 

de baixa pressão equatorial a superfície, confluência dos ventos alísios (deslocado mais para 

norte, relativamente ao seu posicionamento médio) e totais pluviométricos abaixo da média 

sobre o norte-nordeste brasileiro e leste dos andes (BARROS; DOYLE, 1996). 

Na figura 4(B) ocorre o processo inverso, com a mudança na configuração desses 

sistemas atmosféricos, e favorecimento das chuvas na Amazônia e nordeste brasileiro. 

Ronchail et al. (2002) observou que as anomalias de chuvas ao norte e a leste da Amazônia 

estão associadas a anomalias de TSM no Pacifico Equatorial e do gradiente de TSM no 

Atlântico Tropical Norte e Sul. Ou seja, a ocorrência dos fenômenos do ENOS fase positiva e 

negativa, assim como ocorrência do dipolo do Atlântico positivo e negativo, são fortes 

moduladores da precipitação na Amazônia. 

 

3.2.2 Analise da precipitação pluviométrica na Amazônia para o ano de 2005 

 

Grandes extensões do sudoeste da Amazônia sofreram uma das secas mais intensas 

dos últimos cem anos (MARENGO et al., 2008). A seca de 2005 que afetou a Amazônia foi 

refletida nas vazões do rio Solimões, que tem a bacia coletora ao sul desta região, onde as 

chuvas têm sido muito baixas (ZENG et al., 2008).   

A formação do dipolo positivo no Atlântico ocasiona o deslocamento ao norte dos 

ventos alísios de sudeste e toda a umidade que estes transportam na formação da ZCIT. A 
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Figura 5 exemplifica a evolução das anomalias de precipitação e TSM, sobre a Amazônia e 

oceanos adjacentes em 2005. 

A Figura 5 ilustra as anomalias observadas em quatro períodos de 3 meses de 2005, 

demonstrando a evolução da seca Amazônica. A seca foi mais severa entre julho e setembro, 

coincidindo com a estação seca na região; quando as chuvas foram reduzidas. O diferencial 

neste ano é o curto evento frio do ENOS (La Niña) durante outubro-dezembro. Um contraste 

ao ano anterior com evento de EL Niño, fenômeno este que ramifica a célula de Walker onde 

seu remo descendente se estabelece sobre parte da Amazônia e nordeste brasileiro, inibindo a 

formação de nuvens, e consequentemente a precipitação nestas regiões (SERRÃO et al., 

2013). 

 

Figura 5 – Evolução das anomalias de Temperatura da Superfície do Mar (º C) nos Oceanos Atlântico e 

Pacífico tropical e precipitação (mm) na Amazônia entre Janeiro a Dezembro de 2005.  

(Fonte: Zeng et al., 2008). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados observados a partir da variabilidade espacial da precipitação 

pluviométrica ao longo da calha do rio Solimões no ano de 2005, indicam uma influência do 

aquecimento anômalo da TSM, que acarretou na ocorrência do fenômeno Dipolo do Atlântico 

em 2005. Este somado ao El Niño em 2004, trouxe como consequência a redução do volume 

de chuvas nas regiões norte, oeste e sul da bacia Amazônica. 
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Observou-se que para a estação chuvosa os valores de precipitação pluviométrica são 

da ordem de 104,7 mm a 226,7 mm, já no período menos chuvoso estes valores estão entre 

202,2 mm a 376,4 mm no ano de 2005; ambos inferiores a normal climatológica para a região 

(3540,2 mm – 2032,40 mm). A Amazônia sofreu uma de suas maiores estiagens no ano de 

2005, levantando grandes questionamentos no âmbito ambiental e social, já que “os rios da 

Amazônia também são suas estradas”. Verifica-se que a Amazônia e seus sistemas 

hidrológicos necessitam de monitoramento continuo, e assim auxiliando na prevenção e 

mitigação de eventos extremos.   
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RESUMO 

 

Os resíduos são produtos do ser humano, que podem ser encontrados na forma líquida, sólida e gasosa. 

Os resíduos sólidos provocam alterações severas no meio ambiente se dispostos inadequadamente. Os 

Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) são uma variação dos tipos de resíduos sólidos, produzidos em 

ambientes hospitalares. Nos aspectos ambientais o lixo hospitalar merece cuidados especiais, haja 

vista que estes podem ser substâncias potencialmente tóxicas, sendo assim nocivas ao meio ambiente e 

consequentemente prejudiciais à saúde humana. Portanto, a gestão adequada dos RSS constitui um dos 

grandes desafios a serem enfrentados na problemática do saneamento ambiental. Este trabalho tem 

como intuito o estudo do gerenciamento dos RSS na cidade de Belém, a partir da análise de uma das 

empresas responsáveis pelo tratamento destes resíduos, CIDADE LIMPA, visando caracterizar as 

técnicas utilizadas nos cuidados com os RSS, sendo elas: incineração e pirólise, esterilização a vapor 

(autoclave), esterilização por micro-ondas e trituração com desinfecção química. Assim como analisar 

as questões referentes ao que tange a segurança do trabalho dos colaboradores da empresa. Para isso 

foram realizadas visitas à empresa buscando identificar e descrever todos os procedimentos 

relacionados ao tratamento dos RSS, assim como os procedimentos de segurança dos funcionários. Por 

fim, foi feita uma análise embasada em referencial teórico, utilizando-se as principais normas 

ambientais, CONAMA e ABNT, para verificar se os procedimentos da empresa estão adequados a 

legislação ambiental vigente, caracterizando assim a situação dos RSS na cidade de Belém. 

Palavras-chave: Resíduos. Saúde. Belém. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Os resíduos são produtos do ser humano, que podemos encontrar na forma líquida, 

gasosa ou sólida. Dentre os resíduos de forma fluida, os esgotos domiciliares representam o 

maior fator de poluição das águas, caso não sejam submetidos a um processo de tratamento 

antes de serem despejados nos cursos d’água. Os resíduos gasosos são os grandes 

responsáveis pela poluição atmosférica, pois são constituídos por gases tóxicos (oriundos da 

industrialização) os quais comprometem tanto a qualidade do ar que respiramos, quanto à 

proteção da superfície da Terra e de todos os seus elementos abióticos, através da destruição 

da camada de ozônio. Já os sólidos, provocam alterações severas no solo, na água e no ar; se 

dispostos inadequadamente, acarretam problemas que podem aparecer, com frequência, anos 

mais tarde, além de possibilitar sérios danos ao meio ambiente, favorecendo o aumento de 
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vetores veiculados a certos patogênicos e elevando os riscos existentes entre os resíduos 

sólidos para a saúde humana. 

Os Resíduos de Serviço de Saúde são uma variação dos tipos de resíduos sólidos; 

produzidos em ambientes hospitalares; e, também, podem ser denominados de resíduos 

biológicos, médicos, clínico infectantes, etc, passando por diversos questionamentos, à 

medida que foram sendo aplicados, sofreram várias formulações de conceitos. 

É importante a conscientização das pessoas quanto ao uso da terminologia retificada 

para os RSS, inclusive das classes e tipos de resíduos, já que o mesmo é composto pelos 

resíduos infectantes, especiais e ordinários.  

  Nos aspectos ambientais, o lixo hospitalar merece cuidados especiais e algumas 

cidades adotam incineradores públicos, técnica questionada porque podem gerar dioxinas, 

enquanto em outras ele é misturado ao lixo convencional. Em favelas e bairros precários com 

acesso precário, há dificuldades adicionais para a coleta de lixo, prejudicando a qualidade 

ambiental e a saúde dos moradores. 

 A gestão adequada dos resíduos sólidos constitui-se num dos grandes desafios a serem 

enfrentados dentro da problemática do saneamento ambiental. Os resíduos sólidos têm sido 

considerados como um problema da sociedade moderna, sociedade de consumo, cujo modo 

de vida adotado privilegia a produção de bens de consumo de uso único, de consequência 

direta na quantidade e qualidade dos resíduos gerados. 

 

 1.1 Caracterização dos Resíduos Sólidos de Saúde (RSS) 

 

A discussão dos resíduos sólidos é muito complexa, conferindo assim espaço para 

muitos trabalhos a partir de uma revisão bibliográfica. Schalch et al. (1990) classificam os 

resíduos de acordo com a sua procedência, ou seja, residencial, comercial, industrial, 

hospitalar, especial, de feira, varrição e outros. Sendo assim, os resíduos de serviços de saúde, 

seriam diferenciados dos resíduos líquidos lançados nos esgotos domésticos e também da 

emissão de gases na atmosfera feita através das chaminés. 

A denominação dos resíduos de serviços de saúde foi adotada no Brasil pela ABNT 

(1993), a partir de dezembro de 1987, e firmada entre as definições da NBR 12807, com 

validade a partir de 1º de abril de 1993 onde determina que resíduos de serviços de saúde 

correspondem àqueles resultantes de atividades exercidas por estabelecimento gerador, de 

acordo com a classificação adotada pela NBR 12808. As questões relacionadas aos resíduos 
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sólidos, conforme demonstramos, correspondem a um assunto muito amplo e complexo, pois 

englobam diferentes áreas de atuação, que vão desde o campo social até o financeiro, para que 

os mesmos possam ser conduzidos de forma adequada desde o local onde são gerados até o 

seu destino final, pois a presença do material orgânico, radioativo e perfuro cortante oferecem 

riscos à saúde e ao meio ambiente (COUTO, 1997). 

Entre todos os grupos de resíduos gerados, cada um tem o órgão responsável pelo seu 

gerenciamento adequado. No Quadro 1 observamos os responsáveis pelo gerenciamento das 

diferentes classes de resíduos: 

 

Quadro 1- Responsabilidade pelo gerenciamento de cada tipo de resíduo. 

Tipos de lixo Responsável 

Domiciliar 
Prefeitura 

Comercial Prefeitura 

De serviços Prefeitura 

Industrial Gerador (Indústrias) 

Serviços de saúde Gerador (Hospitais, etc.) 

Portos, aeroportos e 

terminais ferroviários e 

rodoviários 

Gerador (Portos, etc.) 

Agrícola Gerador (Agricultor) 

Entulho Gerador 

Radioativo 
CNEN (Comissão Nacional 

de Energia Nuclear) 

Fonte: Leite et al. (2002). 

 

Os RSS correspondem a uma pequena parcela quando comparados aos demais 

resíduos sólidos, porém, consideram-se as suas principais características que correspondem a 

sua patogenicidade, colocando-os assim, dentro da classe I, ou seja, resíduos perigosos 

conforme determina a NBR 10.004. Mas sabemos que tais resíduos sejam eles de origem 

domiciliar ou hospitalar, não deixam de oferecer riscos ao meio ambiente. 

Dentre as características físicas mais importantes, para os RSS, encontram-se: a 

quantidade produzida (produção), a taxa de geração e a composição gravimétrica. A 

quantidade produzida é necessária para o dimensionamento do acondicionamento, coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos RSS. Ela pode ser determinada em função da 

massa (em quilograma – kg ou tonelada – ton) ou do volume obtido (em litro – L ou metro 

cúbico – m³), de preferência por algumas semanas consecutivas, para os resíduos gerados no 

estabelecimento em estudo.  
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Várias são as classificações, propostas por diversas entidades, para os RSS. Contudo, 

no Brasil, as mais adotadas, atualmente, são aquelas apresentadas pela ABNT (1993), em sua 

NBR 12808 (Quadro 2), e pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA (1993), 

na Resolução Nº 5, de 5 de agosto de 1993 (Quadro 3). 

 

Quadro 2 - Classificação de resíduos de serviços de saúde em categorias segundo a NBR 

12808/ABNT. 

CATEGORIA CONSTITUINTE 

Classe A  

Tipo A1 Biológico 

Cultura, inóculo, mistura de micro-organismos e meio de 

cultura inoculado proveniente de laboratório clínico ou de 

pesquisa, vacinas vencidas ou inutilizadas, filtro de gases 

aspirados de áreas contaminadas e qualquer resíduo 

contaminado por estes materiais. 

Tipo A2 Sangue e derivados 

Bolsas de sangue após transfusão, com prazo vencido ou 

sorologia positiva, amostras de sangue para análise, 

soroplasma e outros subprodutos. 

Tipo A3 
Cirúrgico e 

anatomopatológico 

Tecidos, órgãos, fetos, peças anatômicas, sangue e outros 

líquidos resultantes de cirurgia, necropsia e resíduos 

contaminados por esses materiais. 

Tipo A4 
Perfurante ou 

cortante 
Agulhas, ampolas, pipetas, lâminas, vidros e outros. 

Tipo A5 Animal 

Carcaça ou parte de animal inoculado, exposto a 

microorganismos patogênicos ou portador de doença 

infectocontagiosa e resíduos que tenham tido contato. 

Tipo A6 
Assistência ao 

paciente 

Secreções, excreções e líquidos orgânicos procedentes de 

pacientes, bem como os resíduos contaminados por estes 

materiais, inclusive restos de refeições. 

Classe B  

Tipo B1 Rejeito radioativo 

Material radioativo ou contaminado com radionuclídeo 

proveniente de laboratórios, serviço de medicina nuclear e 

radioterapia. 

Tipo B2 Farmacêutico 
Medicamentos vencidos, contaminados, interditados ou não 

utilizados. 
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Tipo B3 Químico perigoso 
Resíduo tóxico, corrosivo, inflamável, explosivo, reativo 

genetóxico ou mutagênico NBR 10.004/1987*. 

Classe C Resíduo comum 

Aqueles que não se enquadram nas classes A e B e, por 

semelhança aos domiciliares, não oferecem risco à saúde 

pública. Estão incluídos os restos de alimentos que não 

entraram em contato com pacientes. 

 

Quadro 3- Classificação adotada pela resolução nº 5 do CONAMA 1993. 

CATEGORIA CONSTITUINTE 

Grupo A 

Resíduos que apresentam risco 

potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido à presença 

de agentes biológicos. 

Sangue e hemoderivados, animais usados em experimentos, 

bem como os materiais que tenham entrado em contato com 

esses; excreções, secreções e líquidos orgânicos; meios de 

cultura, tecidos, órgãos, fetos e peças anatômicas, filtro de 

gases aspirados de áreas contaminadas; resíduos advindos de 

áreas contaminadas; resíduos advindos da área de 

isolamento, restos alimentares do isolamento; resíduos de 

laboratórios de análises clínicas, unidades de atendimento 

ambulatorial, de sanitários de unidade de internação e de 

enfermaria; animais mortos a bordo dos meios de transporte; 

objetos perfurantes ou cortantes como lâminas de barbear, 

bisturis, agulhas, escalpes, vidros etc. 

Grupo B 

Resíduos que apresentam risco 

potencial à saúde pública e ao 

meio ambiente devido às suas 

características químicas. 

a) Drogas quimioterápicas e produtos por elas contaminados; 

b) Resíduos farmacêuticos como os medicamentos vencidos, 

contaminados, interditados ou que não foram ainda 

utilizados; 

c) Produtos considerados perigosos conforme a classificação 

da NBR 10.004/1987. 

Grupo C Rejeitos radioativos 

Materiais radioativos ou contaminados com radionuclídeos, 

provenientes de laboratórios de análises clínicas, serviço de 

medicina nuclear e radioterapia, segundo a Resolução CNEN 

6.05*. 

Grupo D Resíduos comuns 
Todos os demais que não se enquadram nos grupos descritos 

anteriormente. 
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Convém destacar que a produção está associada a inúmeras variáveis, tais como: 

hábitos e procedimentos médico-hospitalares, tamanhos do estabelecimento, quantidade de 

pacientes atendidos, tipo de serviço realizado, época em que são realizadas as medições, 

quantidade de produtos descartáveis utilizados e outras. 

A falta de informações sobre os RSS faz com que lhes sejam atribuídos, na maioria 

das vezes, pouca importância, ou ainda um excesso de cuidados desnecessários, gerando um 

aumento dos custos com os mesmos, assim como, muitas vezes as infecções hospitalares são 

atribuídas erroneamente a esses resíduos. Segundo Fernandes (2000), podemos afirmar, com 

segurança, que quando os RSS são gerenciados em condições ideais, o risco de transmissão de 

doenças aos profissionais da saúde está diretamente ligado aos RSS e são considerados 

baixos, enquanto que os riscos de transmissão de doenças aos pacientes e comunidades são 

praticamente nulos. 

Segundo Scheneider (2001), existem alguns componentes dos RSS que merecem ser 

discutidos separadamente, pois suscitam dúvidas, em relação ao seu grau de infecção. Entre 

eles estão as peças anatômicas, frascos de medicamentos, fraldas descartáveis, absorventes 

higiênicos e papel higiênico e os resíduos alimentares. 

As peças anatômicas são consideradas como infectantes, porém mantidas em solução 

de formol, para análise cito ou histopatológico ou anatomopatológico, ocorrendo assim à 

mudança de classe, pois a adição do formol à peça torna-a um resíduo químico perigoso em 

função das características químicas do produto adicionado, levando assim a dúvidas quanto a 

sua disposição final. 

Os frascos de medicamentos, dentre eles os medicamentos vencidos, contaminados, 

interditados ou não utilizados são classificados como resíduos especiais de Classe I – 

Perigosos (NBR 10004/87), mesmo após serem utilizados os conteúdos das embalagens, 

conservam resíduos das soluções, o que conferem as mesmas à classificação de resíduos 

perigosos, principalmente por quimioterápicos, antibióticos ou outras drogas que ofereçam 

riscos ao meio ambiente. Os frascos de medicamentos não são mencionados pela NBR 

12.808/93 e nem pela Resolução CONAMA 05/93.  

A disposição final dos mesmos é discutida em todos os métodos disponíveis para tal, 

que sejam eles esterilização, aterro, ou incineração. As fraldas descartáveis, absorventes 

higiênicos e papel higiênico estão incluídos na classe dos resíduos infectantes, pois se 

apresentam impregnados de fezes, sangue, secreções, excreções ou outros líquidos orgânicos 
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patogênicos, já na classificação dos resíduos domiciliares os mesmos resíduos são 

denominados comuns. 

Os resíduos alimentares dos pacientes são considerados como infectante, porém os 

sistemas de controle de infecção hospitalar têm questionado em considerar infectantes 

somente os resíduos alimentares, nos casos dos pacientes em regime de isolamento por 

doenças infectocontagiosas e os demais resíduos dos pacientes fora deste regime, poderão ser 

gerenciados como resíduos comuns. 

Os resíduos oriundos de portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários se 

enquadram na classificação dos resíduos sépticos, pois podem conter materiais patogênicos, 

tais como: materiais de higiene pessoal, restos alimentares assim como transmitir doenças 

provenientes de outras cidades, estados ou mesmo países (LEITE et al., 2002). 

O manuseio e disposição final dos resíduos de serviços de saúde, se não forem bem 

gerenciados, representam um risco grave á saúde dos profissionais que estão direta e 

indiretamente ligados aos resíduos, assim como ao meio ambiente (SCHENEIDER, 2001). 

 

1.2 Questão Ambiental e os RSS 

 

A disposição final dos resíduos sólidos de saúde é muito significante na relação com o 

meio ambiente e sua sustentabilidade, pois de acordo com as condições podem causar a 

contaminação de recursos naturais, tais como, o solo, o ar, os lençóis freáticos, etc., e trazer 

danos a todas as formas de vida, onde os efeitos serão sentidos em longo prazo ou talvez até 

irreversíveis. Isso gera uma grande preocupação de maneira sistemática, com a 

sustentabilidade do meio ambiente, por parte da sociedade em geral. E para resolver essa 

apreensão foi criado um documento chamado “Agenda 21” (por 179 países, inclusive o 

Brasil) patrocinado pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1992, que determina 

uma gestão adequada de todos os tipos de resíduos, incluindo os RSS, baseada em quatro 

princípios: redução ao mínimo dos resíduos; promoção do depósito e tratamento 

ambientalmente saudável dos resíduos; ampliação do alcance dos serviços que se ocupam dos 

resíduos; e aumento ao máximo da reutilização e reciclagem ambientalmente saudáveis dos 

resíduos. A reciclagem seria um dos meios mais adequados para ajudar na minimização da 

quantidade de resíduos produzidos pelo homem. No entanto, tratando-se de RSS, estes não 

são reaproveitados sob qualquer aspecto. 

Há cerca de dez anos os RSS não competiam com a importância dada aos resíduos 
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sólidos em geral (urbanos). Eram acondicionados de forma irregular, em sacos impermeáveis 

e outros invólucros, e estocados em áreas a céu aberto sujeitos a intempéries e aos diversos 

tipos de animais transmissores de doenças: os macrovetores (moscas, baratas, roedores, 

felinos, etc.) (Quadro 4) e os microvetores (bactérias, fungos, vermes, etc.). 

 

Quadro 4 - Doenças transmitidas por macrovetores encontrados nos RSS. 

Mosca Febre tifóide, Salmonelose, Disenteria 

Mosquito Malária, Febre amarela, Dengue 

Barata Febre tifóide, Cólera, Amebíase, Giardíase 

Rato 

Tifo Murino, Leptospirose, Salmonelose, 

Triquinose, Peste bubônica, Febre da mordida do 

rato, diarréias e desenterias 

Porco Cisticercose 

Fonte: Meyer (2007). 

Atualmente, o hospital gerador de RSS deve ter relevante responsabilidade, pelo seu 

gerenciamento, ou seja, precisa levar em apreço a concepção de condições que propiciem a 

preservação da qualidade da higiene e do meio ambiente, estabelecendo um compromisso 

unânime com a sociedade. Essa concordata, entre hospital e sociedade, deve-se 

principalmente a imposições da Legislação em vigor, Lei da Política do Meio Ambiente 

(6938/81, art.3) e a Lei dos Crimes Ambientais (9605/98, art. 54 e 56), que culpa 

administrativa, civil e penalmente as pessoas físicas e jurídicas, autoras e coautoras de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Todavia, essa responsabilidade diz reverência 

a todas as fases pelas quais passam os RSS, desde a geração até a disposição final. 

O manejo adequado dos RSS pode ser um importante indicador ambiental, pois a 

ausência desse procedimento acarreta a degradação do meio ambiente. E por esse motivo 

torna-se necessária a criação de uma equipe de meio ambiente multiprofissional, que, entre 

outras tarefas relacionadas ao meio ambiente, faça a gestão dos RSS em todas as etapas. 

 

1.3 Procedimentos e Normas de Segurança do Trabalho Para Resíduos Sólidos  de Saúde 

 

1.3.1 Tratamento, Coleta e Remoção dos RSS 
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A coleta de lixo no ambiente hospitalar é um assunto polêmico, muitos associam o 

lixo hospitalar com o risco de infecção. No entanto, não há comprovação de que o lixo 

hospitalar transmita infecção, pois o mesmo ainda não foi avaliado racionalmente. O risco de 

infecções está nos resíduos perfuro-cortantes, presentes em qualquer tipo de lixo. Tanto no 

lixo hospitalar quanto no lixo doméstico, esses resíduos constituem uma parte insignificante. 

Com uma seleção e acondicionamento adequados, o risco proporcionado por esses materiais 

desaparece.  

Quanto aos outros resíduos hospitalares, não existe comprovação de que possam 

transmitir doenças para as pessoas que os manipulam. O termo resíduo hospitalar abrange 

todos os resíduos produzidos (administrativos, alimentares e médicos), exceto os infecciosos. 

No entanto, a principal medida de prevenção contra cortes é separar o que é perfuro-cortantes 

e evitar o contato direto entre o material descartado e a pele lesionada. Quanto aos materiais 

biológicos, deve-se observar a legislação vigente. 

Os Resíduos Clínicos e Hospitalares são resíduos provenientes de unidades de Saúde, 

designadamente de Hospitais, Clínicas de Saúde, Centros de Enfermagem, Laboratórios etc., e 

sempre que exista a possibilidade de contaminação susceptível de constituir risco para saúde 

pública. Atendendo a evolução, que visa eliminação destas possíveis contaminações das 

pessoas que manipulam estes resíduos, foi elaborada uma classificação que a vem 

disponibilizando o recurso de distintas tecnologias de tratamento, classificar os resíduos e 

separá-los na origem.  

Assim, devem apresentar-se como susceptíveis de riscos biológicos os seguintes grupos 

de resíduos hospitalares: 

GRUPO I – Resíduos equiparados a urbanos não apresentam exigências especiais. Ex: 

resíduos provenientes de serviços gerais, restos de alimentos, jardins, confecção, etc. 

GRUPO II – Resíduos hospitalares, não perigosos, não estão sujeitos a tratamentos 

específicos, podendo ser equiparados a urbanos. Ex: material ortopédico, fraldas descartáveis, 

embalagens vazias de medicamentos, frasco de soros não contaminados, etc. 

GRUPO III – São resíduos contaminados ou suspeitos de contaminação, susceptíveis a 

incineração ou de outro pré-tratamento eficaz, permitindo posterior eliminação como resíduo 

sólido urbano (RSU). Ex: material usado em diálise, peças anatômicas não identificáveis, 

resíduos de sangue, sacos coletores de fluidos, material ortopédico com vestígios de sangue, 

fraldas descartáveis com resíduos de sangue, etc. 
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GRUPO IV – Resíduos hospitalares específicos, de vários tipos de incineração obrigatória. 

Ex: Peças anatômicas identificáveis, cadáveres de animais usados em experiências 

laboratoriais, materiais perfuro-cortantes, citostáticos e todo material usado na sua 

manipulação. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Tipo de Pesquisa 

Neste item serão descritos os principais procedimentos e metodologias adotados nesta 

pesquisa. Toda a parte de campo foi feita na Empresa Cidade Limpa que trabalha com a coleta 

de lixo hospitalar na cidade de Belém. A sequência metodológica do trabalho é a seguinte: 

 Identificação e descrição da empresa; 

 Coleta de dados; 

 A situação dos RSS em Belém. 

 

2.1.1 Identificação e descrição da empresa 

 

Neste item será abordado uma descrição da empresa CIDADE LIMPA quanto aos 

aspectos de funcionamento, tipos de serviços prestados, áreas de atuação e produção. Outro 

aspecto também a ser levado em consideração é a atuação de outras empresas no ramo de 

tratamento de resíduos em Natal e região Metropolitana. 

 

2.2.2 Coleta de dados 

 

Esta fase consiste da coleta de dados envolvidos nos aspectos de produção diária e 

mensal do lixo hospitalar através de tabelas e gráficos que foram feitos na própria empresa 

através de visitas técnicas ao local. 

 

2.2.3 A situação dos RSS em Belém 

 

Neste item será descrito a atual situação sobre os RSS em Belém, sendo enfocados aqui 

aspectos legais e técnicas de tratamento dos resíduos hospitalares e suas consequências para o 

meio ambiente.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

3.1 Análise dos Resultados 

Neste item a análise dos resultados foi baseada nos dados coletados em campo na 

empresa CIDADE LIMPA e também estudos bibliográficos sob os aspectos de meio ambiente 

e segurança do trabalho no tratamento dos Resíduos Sólidos de Saúde. 

Inicialmente o referencial teórico vem para contribuir como mais um acervo 

bibliográfico de pesquisa sobre os temas de caracterização e gerenciamento dos RSS que 

estará disponível na biblioteca do IFPA (Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Pará) para toda a comunidade estudantil desta instituição.  

Na parte dos RSS e a questão ambiental é importante notar a descrição dos vários 

métodos de tratamento dos RSS como incineração, autoclave, micro-ondas, tratamento 

químico e aterro sanitário. O meio ambiente atualmente está inserido em qualquer atividade e 

o tratamento de RSS influencia muito a conscientização ambiental dos principais geradores de 

RSS.  

Os procedimentos e normas de segurança do trabalho com RSS não poderiam ficar de 

fora sendo que a manipulação, tratamento e utilização dos EPI´s (Equipamentos de Proteção 

Individual)  pelos trabalhadores exigem treinamentos e regras que contribuem para o bem 

estar dos funcionários. Portanto na metodologia foi feito um levantamento de uma empresa 

que trabalha diretamente com RSS neste caso a CIDADE LIMPA onde foram descritos 

alguns dados tipo produção diária, temperatura dos incineradores, serviços disponibilizados, 

etc. A coleta foi feita durante algumas visitas no local e também através de informações 

técnicas passadas pelo pessoal da CIDADE LIMPA. Maiores detalhes podem ser conferidos 

nos itens da metodologia de trabalho. 

E finalmente o trabalho encerra com uma descrição da situação dos RSS em Belém, 

com a avaliação dos impactos ambientais e de segurança no trabalho ocorrentes na empresa 

analisada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As principais conclusões deste trabalho foram: 
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O referencial teórico deste trabalho servirá de base para futuras publicações sobre o 

tema de tratamento de RSS em congressos e revistas pertinentes ao assunto.  

Sobre a questão ambiental a incineração ainda é o melhor método para tratamento de 

RSS apesar de algumas desvantagens como citadas no texto do referido assunto. A segurança 

do trabalho vem complementar a importância do aspecto ambiental além de fornecer 

subsídios e dados que possam ser úteis para profissionais que trabalham na área hospitalar e 

de tratamento de RSS.  

A CIDADE LIMPA é uma empresa que preza pelos princípios ambientais e de 

segurança do trabalho seguindo as normas específicas de cada área e respeitando assim a 

integridade e confiabilidade de vários clientes ao qual ela presta seus serviços. Os dados 

coletados mostram de uma forma geral uma comparação entre a CIDADE LIMPA e a 

CLEAN SERVICE e suas respectivas atuações na cidade de Belém.  

A situação de Belém quanto aos RSS gerados pode ser considerada satisfatória. Assim 

sendo, falta um maior empenho dos pequenos empreendimentos de saúde como clínicas 

odontológicas, de estética, veterinárias e outras sobre o descarte dos seus RSS gerados nestes 

estabelecimentos e muitos deles tratam lixo hospitalar como se fosse lixo comun o que não é 

correto. 

O não cumprimento das exigências estabelecidas na Resolução n.5/93 do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente, era devido ao total desconhecimento desse dispositivo legal 

publicado pelo Ministério de Meio Ambiente. O mesmo não acontecia com as legislações e 

protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde. 

  Logo, conclui-se que há uma lacuna entre os dois órgãos, o que pode propiciar, 

inclusive, a formulação de leis com exigências descabidas por parte de um órgão em relação 

ao que compete ao outro não tendo um sincronismo entre os dois Ministérios. Além do mais, 

representa um enorme avanço na qualidade da disposição dos resíduos sólidos no Brasil. Os 

lixões, além de serem um problema ambiental e de saúde pública, são fontes mantenedoras de 

um problema social que vem se arrastando desde há muito tempo. 
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RESUMO 
 

O tema “sustentabilidade” atualmente está sendo bastante discutido, pois, com o avanço da tecnologia 

e crescimento populacional, muitas vezes o meio ambiente é deixado em segundo plano, porém, para 

que haja progresso juntamente com qualidade de vida, é preciso tomar certas atitudes de preservação 

ambiental. A cidade de Belém, capital do estado do Pará, está em pleno crescimento demográfico, e 

por consequência, cresce o número de veículos, resíduos e demanda por áreas verdes, pontos que 

foram estudados com o objetivo de analisar se estão de acordo com as diretrizes de uma cidade 

considerada sustentável. Foram feitas pesquisas bibliográficas, pesquisas digitais e observação visual 

da cidade para a realização deste trabalho. Em relação ao transporte, foi observado que a cidade não 

possui transporte público de boa qualidade e não tem meios que ofereçam transportes alternativos, 

como a bicicleta, para a população. A coleta de lixo, apesar de ser eficiente, não é destinada ao local 

correto, normalmente os resíduos são lançados ao céu aberto e diretamente no solo. As áreas verdes 

são diversas, porém, na maioria das vezes não são abertas ao público ou estão abandonada, como foi 

observado em algumas praças. Para que Belém caminhe para a sustentabilidade, é preciso uma melhor 

administração do poder público para esses setores, e colaboração da população para a preservação 

ambiental da cidade. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Belém. Progresso. 

 

1. INTRODUÇÃO  

  

As cidades sustentáveis são aquelas que adotam uma série de práticas eficientes 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico e 

preservação do meio ambiente. Geralmente são cidades muito bem planejadas, administradas 

e possuem políticas sérias de desenvolvimento urbano para promover o meio ambiente e áreas 

urbanas construídas, sempre priorizando a natureza. O Brasil conta com algumas iniciativas 

da sociedade civil e do poder público para transformar os grandes centros urbanos em cidades 
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mais justas, sustentáveis e com mais qualidade de vida. Atualmente já existem várias cidades 

no Brasil e no mundo que adotam práticas sustentáveis. Várias dessas cidades praticam ações 

sustentáveis em diversas áreas, embora saibamos que não existam cidades 100% sustentável 

(REVISTA BRASIL, 2014). 

A criação da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) por 

meio da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) de 1983, foi o incentivo 

inicial para apresentação do relatório “Nosso Futuro Comum” ou Relatório de Brundtland em 

1987. Coordenado pela ministra norueguesa Gro Brundtland, o Relatório oficializou o termo 

desenvolvimento sustentável, além de conceituá-lo como sendo o dever de atender às 

necessidades do presente sem comprometer o atendimento às gerações futuras. 

Desta maneira, o planejamento das cidades conciliado à aplicação dos princípios de 

desenvolvimento sustentável e às propostas de sustentabilidade é a alternativa que deve ser 

assumida pela sociedade, bem como pelas políticas regentes na mesma (SANTOS, 2004). 

As cidades sustentáveis também tomam medidas para evitar a utilização inadequada 

dos imóveis urbanos, o gerenciamento do solo, a instalação de empreendimentos ou 

atividades que possam funcionar como polos geradores de tráfego, a deterioração das áreas 

urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental. Outra grande preocupação das cidades 

sustentáveis é sensibilizar a população quanto o uso eficiente e sem desperdício da água, 

energia e utilização de materiais renováveis, além de oferecer à mesma projetos eficientes de 

coleta e reciclagem dos lixões e de resíduos, um modelo de transporte público que sejam 

ambientalmente corretos e de qualidade e ao mesmo tempo dar o incentivo de utilização de 

transportes alternativos como bicicletas e as ciclovias. 

De uma maneira geral, uma cidade sustentável deve atender ao requisito básico que é 

dar aos seus moradores qualidade de vida. O presente trabalho tem como objetivo analisar as 

condições de sustentabilidade em Belém a respeito do transporte, áreas verdes e lixo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

 Para o desenvolvimento do trabalho realizou-se um levantamento bibliográfico e 

pesquisas em fontes digitais acerca da sustentabilidade no Município de Belém e Região 

Metropolitana. Utilizou-se como livro-base Belém Sustentável 2007 de Netuno Leão, ademais 

a análise visual de locais específicos da cidade teve grande relevância para o fechamento do 

trabalho. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para muitos autores, o conceito de cidade sustentável encerra uma contradição 

insolúvel. As cidades são, por definição, sistemas complexos que dependem de fatores 

externos. O princípio da sustentabilidade, por sua vez, está associado à autossuficiência, 

implicando o consumo e a eliminação de resíduos no mesmo espaço. 

Dessa forma, alguns especialistas entendem que as cidades nunca foram nem serão 

sustentáveis, e ainda salientam que as cidades sustentáveis podem obter uma maior 

sustentabilidade em relação a outras cidades em detrimento de outras áreas, ou seja, havendo 

uma transferência de impactos ambientais. (PAVANELLO, 2013) 

Atualmente existem várias cidades no Brasil e no mundo que já adotam práticas 

sustentáveis, embora não podemos encontrar uma cidade que seja 100% sustentável, várias 

delas já praticam ações sustentáveis em diversas áreas. A cidade de Belém, por sua vez, não 

possui práticas eficientes, referente à sustentabilidade, no que diz respeito a áreas verdes, lixo 

e transporte, destacadas a seguir: 

 

3.1 Áreas Verdes 

 

Um importante indicador de sustentabilidade em uma cidade é a preservação de áreas 

verdes e a manutenção das mesmas. Segundo Leão et al (2007), as áreas verdes como praças 

(árvores, gramados, flores, etc.) exercem uma função ambiental ao reduzir os efeitos da 

poluição do ar e dos níveis de ruídos, absorver as águas das chuvas, amenizar os rigores do 

clima. 

A cidade de Belém abriga 207 praças com uma área total de cerca de 1 milhão de 

metros quadrados. Na Grande Belém1 mais de um terço dos bairros não possui praça, a 

distribuição das praças não atende a necessidade da população da Grande Belém: dos 173 

bairros, apenas 75 têm praças Além disso, mais da metade das praças apresentam problemas 

na manutenção das áreas verdes, equipamentos e edificações e limpeza insuficiente. (LEÃO, 

2007). 

 

 

                                                           
1 Grande Belém: Município de Belém e Região Metropolitana (Ananindeua, Marituba, Benevides, Sta. Bárbara). 
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A região metropolitana de Belém, de acordo com Leão et al, deveria seguir um 

modelo que: 

Distribua as áreas de praças em todos os bairros da cidade, garantir infraestrutura, 

segurança e livre acesso para população, manter a jardinagem e arborização, 

privilegiar a vegetação nativa da Amazônia, conservar e manter limpas as áreas de 

praças, valorizar a estética, o lúdico e a cultura dos seus habitantes. 

 

 

 
Figura 1 - Praça abandonada Conjunto Tenoné II, Bairro Icoaraci. 

 

3.1 Lixo 

 

Para uma cidade sustentável, à destinação adequada do lixo e sua reciclagem é de 

grande importância para o equilíbrio do sistema cidade-meio ambiente.  Na Grande Belém, o 

lixo está presente nas ruas, praças, canais e terrenos baldios. De maneira distinta das outras 

metrópoles do Brasil, o lixo em Belém é geralmente disposto em condições inadequadas: 

sacos plásticos, caixas de papelão etc. Usam-se poucos containers ou recipientes com tampa 

para acondiciona-lo. Embora a coleta de lixo esteja acima da média no Brasil, o tratamento e 

o destino final são precários, representando um risco à saúde da população e contaminação 

dos mananciais de água. 

Quanto à coleta de lixo no município, Leão (2007) apresenta os seguintes dados: 

A coleta de lixo domiciliar na Grande Belém atendeu 98% dos domicílios em 2006. 

A taxa de crescimento da coleta de lixo domiciliar nos últimos cincos anos foi cerca 

de 1% ao ano. Contudo, a presença de lixo nas ruas, calçadas e praças afetam 

negativamente a cidade de Belém. O fato ocorre por falta de cestos de lixo e pelo 

hábito de parte da população e ambulantes de jogar lixo nos logradouros públicos. 

 

Para ser sustentável a cidade de Belém precisaria reduzir a geração de lixo, garantir 

um ambiente limpo e saudável, sem acúmulo de lixo, acondicionar o lixo de preferência 
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separando-o para coleta seletiva, coletar e tratar adequadamente o lixo, dar destino apropriado 

ao lixo sem poluir o meio ambiente e reutilizar e/ou reciclar o lixo. 

 

Figura 2 – Lixo armazenado a céu aberto no Conjunto Tenoné II, Bairro Icoaraci. 

 

3.2 Transporte 

 

Os meios de transporte em uma cidade afetam sua sustentabilidade negativamente se 

existem em grandes proporções, muitos veículos emitem poluentes, como monóxido de 

carbono e CO2, contribuindo para a poluição atmosférica e doenças respiratórias. A Grande 

Belém não possui um transporte público de qualidade, as empresas de transportes públicos 

não oferecem quantidades de ônibus proporcionais à quantidade de pessoas presentes nos 

bairros, os ônibus em horários de pico, encontram-se superlotados, por vezes os ônibus 

encontram-se sujos, o que leva a população rejeitar o uso de transporte público, sendo usado 

somente quando não há outra opção, aumentando o número de carros circulando pelas 

avenidas. Em Belém o transporte alternativo como bicicleta é frequentemente usado, porém a 

disponibilidade de ciclovias é insuficiente. De acordo com Leão (2007): 

A Grande Belém necessita manter o transporte coletivo limpo e seguro, assegurar a 

acessibilidade e mobilidade para usuários do transporte coletivo, garantir que os 

veículos sejam seguros para o usuário e o meio ambiente, manter a malha viária 

suficiente, bem distribuída, sinalizada e conservada, priorizar o trânsito de pedestres, 

bicicletas e transporte coletivo, garantir a segurança no trânsito e nos serviços de 

transporte. Mudanças profundas são necessárias na política de transportes para 

reduzir os efeitos causados pelo aumento da frota de veículos automotivos na 

Grande Belém. Isso implicará no apoio ao sistema público de transporte, na 

expansão significativa e na melhoria de ciclovias e no maior controle sobre o 

trânsito de automóveis. 
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Figura 3 – Rua sem ciclovia e calçada inapropriada Av. Tavares Bastos, no Bairro da Marambaia. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento sustentável concilia o progresso de uma cidade, a preservação do 

meio ambiente e a qualidade de vida. Uma cidade considerada sustentável é aquela que realiza 

diversas práticas que proporcionam à população uma boa qualidade de vida em diversas áreas 

do cotidiano, como, transporte, coleta seletiva do lixo, poluição sonora, poluição visual, áreas 

verdes, entre outras. Além disso, a cidade sustentável busca se desenvolver de forma a reduzir 

a emissão de gases de efeito estufa, combater o aquecimento global e conservar as florestas 

nas áreas rurais, de modo que haja interação entre meio ambiente e sociedade, sem agressão à 

natureza.  

A cidade de Belém apresenta diversos pontos que não se encaixam nas diretrizes de 

uma cidade sustentável, como por exemplo, transporte inadequado e falta de estrutura para 

uso de transportes alternativos. Foi observado que Belém possui condições de caminhar para a 

sustentabilidade, pois, possui diversas áreas que podem ser aproveitadas para a criação de 

áreas verdes, desde que preservadas pela população. O transporte público tem condições de 

melhorias se bem administrado pelos governantes. É necessário então, planejamento e 

sensibilização entre governo e sociedade para que seja possível avanços significativos no 

desenvolvimento das cidades. 

 



  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

124 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

REFERÊNCIAS  

 

LEÃO, Netuno; ALENCAR, Carla; VERÍSSIMO, Adalberto. Belém Sustentável 2007. 

Belém, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 2008. 

 

MORENO, Júlio. O Futuro das Cidades. São Paulo, Editora SENAC São Paulo, 2002. 

 

PAVANELLO, Pedro H.; CHRISTOFOLETI, Anderson L. H.; AZEVEDO, Thiago S. O 

conceito de Cidade Sustentável e o Problema das Inundações nas Áreas Urbanas. In: 

ENCONTRO DE GEÓGRAFOS DA AMERICA LATINA, 14, 2013, Peru. Tópicos 

Temáticos... São Paulo: Unesp Rio Claro São Paulo, Brasil, 2013, p.18. 

 

SANTOS, Rozely Ferreira dos. Planejamento Ambiental: Teoria e Prática. São Paulo, 

Oficina de Textos, 2004. 

 

SITE PROGRAMA CIDADES SUSTENTÁVEIS. Planejamento Urbano Orientado pela 

Sustentabilidade Cidades Sustentáveis 14 abr. 2013 Disponivel em: 

<http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-pr%C3%A1ticas/planejamento-urbano-

orientado-pela-sustentabilidade>. Acesso em: 31 de maio de 2014. 

 

SITE REVISTA BRASIL. Cidades Sustentáveis. Disponível em: 

<revista.brasil.gov.br/especiais/rio20/desenvolvimento-sustentavel/cidades-sustentaveis>. 

Acesso em: 05 de maio de 2014. 

 

SITE SUA PESQUISA. Cidades Sustentáveis. Disponível em: 

<http://www.suapesquisa.com/ecologiasaude/cidades_sustentaveis.htm>. Acesso em: 28 de 

abril de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-pr%C3%A1ticas/planejamento-urbano-orientado-pela-sustentabilidade
http://www.cidadessustentaveis.org.br/boas-pr%C3%A1ticas/planejamento-urbano-orientado-pela-sustentabilidade


  

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

125 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

A UTILIZAÇÃO DE DADOS DO SATÉLITE TRMM (PRODUTO 3B43) 

PARA A ESTIMATIVA DA PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA: O 

CASO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TELES PIRES 

 
Cleber Assis dos Santos1, Romero Thiago Sobrinho Wanzeler2, Edivaldo Afonso de Oliveira 

Serrão2, Layrson de Jesus Menezes Gonçalves2, Aline Maria Meiguins de Lima3 
 

1 Especialista em Desenvolvimento Agroambiental. Universidade Federal do Pará. E-mail: 

cleber_ufpa@yahoo.com.br 
2 Graduandos em Meteorologia. Universidade Federal do Pará. 

3Doutorado em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido. Universidade Federal do Pará 

 

RESUMO 

 

A bacia hidrográfica do rio Teles Pires é um dos principais afluentes rio Tapajós. Por contar com uma 

área bastante extensa, drenando aproximadamente 117 mil km2, apresenta vários locais de difícil 

acesso, proporcionando a baixa densidade de postos pluviométricos na região que dificultam a análise 

da distribuição espacial das chuvas. Um dos métodos para monitorar a precipitação é através de 

técnicas de sensoriamento remoto orbital. Utilizando os dados do satélite TRMM (Tropical Rainfall 

Measuring Mission) é possível obter dados de precipitação mensal de qualquer coordenada global. O 

principal objetivo desse trabalho foi fazer o zoneamento da distribuição da precipitação pluviométrica, 

fazendo uso dos dados do satélite TRMM, na bacia hidrográfica do rio Teles Pires, definindo assim as 

áreas de maior e menor potencial em termos de oferta hídrica, chamando a atenção para a importância 

da utilização de dados estimados de precipitação em áreas com baixa densidade de informações 

medidas. Para sua elaboração foram empregados a análise de séries históricas de precipitação 

pluviométrica (2000 até 2012) de 80 pontos (grade de 0,5 x 0,5 graus) dentro e ao redor da bacia do rio 

Teles Pires; definição de acumulados; modelagem por meio de interpoladores de estatística espacial 

com a utilização do software ArcGIS 10.0; e zoneamento em função das áreas de maior e menor oferta 

hídrica. O período mais chuvoso corresponde aos meses de outubro a março (média de 1739,1 mm) e 

menos chuvoso de abril a setembro (média de 324,8 mm). O baixo curso da bacia tem maior potencial 

de oferta hídrica no que se refere à precipitação enquanto que o alto curso possui os menores valores, 

entretanto, são necessários testes mais aprofundados em bacias com poucos dados de solo, para validar 

os dados propostos (comparar com dados medidos) e assim poder subsidiar a utilização dos dados 

estimados. 

 

Palavras-chave: Sensoriamento remoto, Teles Pires, TRMM. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A precipitação pluviométrica é o componente mais importante do ciclo hidrológico, 

sendo importante para a determinação das condições de tempo e clima de uma região. Além 

de indicar a disponibilidade de água para seus diversos usos, como consumo humano, 

processos industriais e atividades agropecuárias (MASSAGLI et al., 2011). 

Por apresentar dimensões continentais, a quantificação da precipitação pluviométrica 

na região amazônica não é tarefa das mais simples, principalmente devido à baixa densidade 
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de postos pluviométricos. A bacia hidrográfica do rio Teles Pires é um dos principais 

contribuintes do rio Tapajós, apresentando uma área de drenagem de 117 mil km2. 

Para Kidder & Haar (1995), na quantificação da precipitação pluviométrica, são 

utilizados pluviômetros ou pluviógrafos, entretanto, devido ao fato de serem equipamentos 

pontuais de precipitação, que cobrem uma área de apenas 10-1 m², possuem deficiências na 

representação quantitativa espacial da chuva em áreas mais extensas. Segundo Angelis 

(2005), o monitoramento detalhado sobre extensas áreas exige a existência de uma densa rede 

de pluviômetros, o que, em certos casos é inviabilizado em áreas de difícil acesso como a 

Floresta Amazônica e regiões montanhosas. 

Na tentativa de suprir a carência de informações de precipitação, principalmente em 

áreas de difícil acesso, são utilizados instrumentos de Sensoriamento Remoto orbital. Um dos 

instrumentos utilizados é provido pelo satélite Tropical Rainfall Measuring Mission – TRMM 

(EUA/Japão), cujos dados diários e mensais têm ajudado na compreensão sobre a distribuição 

e variabilidade da precipitação na região dos trópicos, como parte do ciclo da água no sistema 

climático global (COLLISCHONN, 2006; PEREIRA & FERREIRA, 2013).  

O produto 3B43, ou TRMM and Other Sources Rainfall Product (HUFFMAN et al., 

2007) corresponde a series temporais de dados médios mensais de chuva, em milímetros por 

hora (mm hr-1), calculado a partir de dados de múltiplos satélites, em adição ao TRMM, assim 

como dados de estações provenientes do Global Precipitation Climatological Center (GPCC) 

produzido pelo serviço meteorológico alemão e o Climate Assessment and Monitoring 

System (CAMS), produzido pela National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) 

(ANDERSON et al., 2013). 

O principal objetivo desse trabalho foi fazer o zoneamento da distribuição da 

precipitação pluviométrica, fazendo uso dos dados do satélite TRMM, na bacia hidrográfica 

do rio Teles Pires, definindo assim as áreas de maior e menor potencial em termos de oferta 

hídrica, chamando a atenção para a importância da utilização de dados estimados de 

precipitação em áreas com baixa densidade de informações medidas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a elaboração deste trabalho foram empregados a análise de séries históricas de 

precipitação pluviométrica (2000 até 2012) de 80 pontos do satélite TRMM (grade de 0,5 x 

0,5 graus), dentro e ao redor da bacia hidrográfica do rio Teles Pires (disponibilizadas pelo 

INPE); definição de acumulados e médias com o auxílio do planilha eletrônica Excel; 
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modelagem por meio de interpoladores de estatística espacial com a utilização do software 

ArcGIS 10.0, empregando o método interpolador IDW (Inverso da Distância Ponderada); e 

zoneamento em função das áreas de maior e menor oferta hídrica. 

Segundo Kottek et al. (2006), a bacia hidrográfica do rio Teles Pires apresenta duas 

tipologias climáticas dentro da classificação climática de Köppen-Geiger (Figura 1).  

 Figura 1 – Climatologia na bacia hidrográfica do rio Teles Pires. 

 

Na sua parte superior seu clima é classificado como Am, se caracterizando pelo clima 

tropical de monção, com uma breve estação seca e com chuvas intensas durante o resto do 

ano, o mês mais frio tem temperatura média superior a 18°C e precipitação pluvial anual 

oscilando em torno de 2.000 mm. Em sua parte inferior a climatologia classifica como sendo 

Aw, com chuvas de verão, característica climática de regiões de savana, podendo atingir 1800 

mm/ano (MENDONÇA & DANNI-OLIVEIRA, 2007). 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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A Figura 2 mostra o zoneamento da precipitação pluviométrica, onde o baixo curso da 

bacia tem maior potencial de oferta hídrica no que se refere à precipitação enquanto que o alto 

curso possui os menores valores. O alto curso da bacia hidrográfica sofre influência do ramo 

descendente da célula de Hadley que está associado aos grandes centros permanentes de altas 

pressões subtropicais. 

Figura 2 – Média anual da precipitação pluviométrica (2000 a 2012). 

 

Observou-se a semelhança entre o zoneamento pluviométrico e a climatologia de 

Köppen-Geiger apresentada por Kottek et al. (2006), onde dependendo da região climática 

(Am ou Aw), os totais pluviométricos anuais variam de 1658 mm, ao sul da bacia, com os 

valores crescendo até 2649 mm no norte da bacia. 
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O Gráfico 1 mostra a média mensal da precipitação pluviométrica na bacia 

hidrográfica do rio Teles Pires. Anualmente, a média da precipitação é de 2063,9 mm, onde 

foi observado que a bacia apresenta dois períodos distintos de precipitação durante o ano, um 

que vai de outubro a março (estação chuvosa), com média de 1739 mm durante o ano, e outro 

de abril a setembro (estação seca), com 325 mm durante o ano. 

Gráfico 1 – Média mensal da precipitação pluviométrica na bacia hidrográfica do Teles Pires. 

 

O Gráfico 2 mostra os anos de eventos extremos de precipitação, onde apresentou o 

ano de 2008 com a maior ocorrência de precipitação (média de 2317,6 mm) e o ano de 2002 

com o menor registro de precipitação (média de 1757,4 mm), estes períodos coincidem 

respectivamente com ocorrências de La Niña (forte) e El Niño (moderado). 

Gráfico 2 – Eventos extremos de precipitação pluviométrica na bacia hidrográfica do Teles Pires. 
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4. CONCLUSÕES 

 
Os resultados obtidos puderam ser comparados aos estabelecidos pela climatologia de 

Köppen-Geiger, onde devido as diferenças climáticas na distribuição da precipitação 

pluviométrica da bacia hidrográfica do rio Teles Pires, a foz apresenta o maior percentual e a 

cabeceira o menor percentual. 

Os dados de precipitação fornecidos pelo satélite TRMM são uma alternativa eficiente 

e barata quando comparados a instrumentos de superfície (pluviômetros), sendo fundamentais 

quando se pretende estimar o regime pluviométrico em regiões onde há baixa densidade de 

postos pluviométricos. Entretanto, são necessários testes mais aprofundados em bacias com 

poucos dados de solo, para validar os dados propostos (comparar com dados medidos) e assim 

poder subsidiar a utilização dos dados estimados. 
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RESUMO 

 

A capacidade de produzir substâncias antibióticas tem sido atribuída a várias espécies de liquens, 

sendo sua ação comprovada contra vários micro-organismos. O presente trabalho objetivou estudar a 

atividade antimicrobiana de extratos de liquens ocorrentes na região amazônica contra os mais 

variados patógenos. Amostras liquênicas da família Cladoniaceae foram coletadas nos Estados do 

Acre e Pará e submetidas à extração orgânica por esgotamento a frio, seguindo a série eluotrópica dos 

solventes clorofórmio e acetona. Os extratos obtidos foram testados contra bactérias, fungos 

filamentosos e leveduras, através do método de difusão em meio sólido. Suspensões de micro-

organismos foram inoculadas em placas de Petri contendo o meio Ágar Mueller-Hinton para bactérias 

e Ágar Sabouraud para fungos. Discos de papel foram impregnados com 20 microlitros de cada extrato 

liquênico, na concentração de 4mg/mL, e depositados sobre o meio previamente inoculado. As placas 

de Petri foram incubadas a 36ºC para bactérias e 30ºC para fungos. Os resultados foram avaliados 

mediante formação e dimensão dos halos de inibição em volta dos discos, após 24h de crescimento, 

para bactérias e leveduras, e 72h, para fungos filamentosos. Os testes antimicrobianos revelaram maior 

potencial inibitório dos extratos clorofórmico de Cladonia substellata e Cladonia crispatula, os quais 

foram ativos principalmente contra bactérias, com halos de inibição que variaram de 13 a 27mm, 

merecendo destaque para as cepas multirresistentes de Staphylococcus aureus e Pseudomonas 

aeruginosa, que apresentaram sensibilidade superior aos extratos liquênicos em comparação com o 

antibiótico comercial utilizado como referência. Os testes realizados com leveduras demonstraram 

100% de resistência deste grupo aos extratos liquênicos avaliados. Com base no exposto, este trabalho 

mostra a sua relevância uma vez que contribuiu para ampliar o conhecimento sobre liquens da região 

amazônica, além de fornecer subsídios para obtenção de substâncias antimicrobianas promissoras 

capazes de inibir o crescimento de bactérias e fungos de importância médica. 

 

Palavras-chave: Líquen. Cladoniaceae. Micro-organismos patogênicos. 

   

1. INTRODUÇÃO 

 

Os liquens são usados na medicina popular desde a antiguidade (1700 a 1600 a.C.), 

quando eram recomendados pelos médicos através da doutrina dos sinais. Espécies como 

Peltigera aphthosa, Usnea barbata, Lobaria pulmonaria e Xanthoria parietina eram 

mailto:viktor_hug@hotmail.com
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utilizadas para curar erupções na boca, problemas capilares, pulmonares e icterícia, 

respectivamente, por apresentarem semelhanças com essas doenças (ABRAHAN & 

FLOREY, 1949). 

Porém, as pesquisas com substâncias liquênicas só iniciaram, realmente, a partir do 

século XX, com o trabalho de ZOPF (1907), no qual foram descritas aproximadamente 150 

substâncias. A descoberta de que muitas dessas substâncias eram específicas dos liquens e a 

utilização destes na medicina popular levou numerosos pesquisadores a estudarem sua ação 

biológica.  

Ação antitumoral, antiviral, antioxidante, antiistamínica, entre outras, têm sido 

atribuídas a várias espécies de liquens (HONDA & VILEGAS, 1998; PERRY et al., 1999; 

RANKOVIĆ et al., 2011), porém, os estudos sobre atividade antimicrobiana são os mais 

explorados, não só pela comprovada eficácia das substâncias liquênicas contra os mais 

variados patógenos, como também pela necessidade de descobrir novas substâncias de origem 

natural, capazes de inibir micro-organismos patogênicos que, cada vez mais, tornam-se 

resistentes aos antibióticos disponíveis comercialmente (RIBEIRO et al., 2002; FALCÃO et 

al., 2004; RIBEIRO et al., 2006; NÓBREGA et al., 2012; MOURA, 2013; SRIVASTAVA et 

al., 2013).  

Apesar dos relatos sobre atividade antimicrobiana de substâncias liquênicas, poucos 

são os estudos realizados com liquens da região amazônica. A biodiversidade dessa região 

oferece um grande arsenal de espécies a serem estudadas. Acredita-se que apenas 1% desta 

biodiversidade tenha sido avaliada do ponto de vista químico ou biológico. As pesquisas 

nessa região priorizam a análise de plantas e animais, enquanto os demais organismos, 

especialmente os liquens, têm sido negligenciados e desta forma o potencial biotecnológico de 

liquens da Amazônia ainda é subavaliado. 

Com base no exposto, objetivou-se neste trabalho estudar a ação antimicrobiana de 

liquens ocorrentes na região amazônica a fim de contribuir com a descoberta de novas 

substâncias capazes de inibir bactérias e fungos de interesse clínico, além de aumentar o 

conhecimento sobre liquens ocorrentes nesta região, fornecendo subsídios para um melhor 

aproveitamento da biodiversidade amazônica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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2.1 Material liquênico 

 

Neste trabalho foram avaliadas três espécies de fungos liquenizados pertencentes à 

família Cladoniaceae: Cladonia substellata e Cladonia crispatula, coletadas no município de 

Cruzeiro do Sul, Estado do Acre, e Cladina dendroides, coletada na Serra das Andorinhas, 

Estado do Pará. O material coletado foi mantido à temperatura ambiente (29 ± 3ºC) por 

aproximadamente 30 dias e, em seguida, submetido à extração orgânica. 

 

2.2 Obtenção de Extratos 

 

Extratos orgânicos foram obtidos a partir das três espécies de liquens, por sistema de 

esgotamento a frio, seguindo a série eluotrópica clorofórmio e acetona. O talo liquênico seco, 

de cada espécie, foi triturado em almofariz e extraído com clorofórmio, sendo mantido em 

repouso por 24h a 6ºC. Após esse período, o material foi filtrado e o resíduo extraído com 

acetona nas mesmas condições. Os extratos obtidos foram mantidos à temperatura ambiente 

(29 ± 3ºC) até a total evaporação dos solventes.  

 

2.3 Micro-organismos teste 

 

Para os testes de atividade antibacteriana foram utilizadas cepas padrão da American 

Type Colection Culture (ATCC): Staphylococcus aureus (ATCC 6538), Escherichia coli 

(ATCC 25922), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027) e Klebsiella pneumoniae (ATCC 

29665); cepas padrão do Departamento de Antibióticos da Universidade Federal de 

Pernambuco (UFPEDA): Bacillus subtilis (UFPEDA 16) e Mycobacterium phlei (UFPEDA 

71), além de isolados clínicos de P. aeruginosa multirresistente e S. aureus resistente à 

Oxacilina (O.R.S.A). Para os testes antifúngicos foram utilizados isolados clínicos dos 

dermatófitos Trichophyton tonsurans, T. rubrum, T. mentagrophytes, Microsporum gypseum e 

M. canis, além de um isolado ambiental de M. gypseum. Como representantes de fungos 

leveduriformes foram testados 10 isolados clínicos Candida albicans e 2 isolados ambientais 

de Cryptococcus: C. neoformans e C. gattii. 

 

2.4 Teste Antimicrobiano de Difusão em Meio Sólido 
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A atividade antimicrobiana dos extratos foi avaliada através do método de difusão em 

meio sólido, segundo BAUER et al.(1966). Discos de papel com 6 mm de diâmetro foram 

impregnados com 20 μL de cada extrato liquênico solubilizado em Dimetil sulfóxido 

(DMSO), na concentração de 4mg/mL, e depositados em placas de Petri sobre o meio Ágar 

Mueller-Hinton, previamente inoculado com bactérias, e Ágar Sabouraud, inoculado com 

fungos. Nos ensaios antibacterianos, inóculos com turvação compatível ao grau 0,5 da escala 

Mac Farland foram semeados através de swab. Nos ensaios antifúngicos, utilizou-se inóculos 

com turvação compatível ao grau 0,5 da escala Mac Farland para leveduras, enquanto para os 

dermatófitos filamentosos, um fragmento de 8 mm de diâmetro do meio de cultura com 

crescimento fúngico foi depositado em tubo de ensaio com solução salina e homogeneizado 

em agitador de tubos do tipo vórtex na velocidade 3, por 1 minuto, para posterior semeio 

através de swab. Como controle negativo, foram utilizados discos impregnados com DMSO. 

Como controle positivo, foram utilizados os antibióticos Amicacina, para bactérias, e 

Anfotericina B, para fungos. Os experimentos foram realizados em triplicata e incubados a 

30oC e 36ºC, para fungos e bactérias, respectivamente, e os resultados avaliados mediante 

formação e dimensão dos halos de inibição em volta dos discos, após 24h de crescimento para 

bactérias e leveduras e 72h para dermatófitos, sendo expressos pela média das três repetições. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 As espécies do gênero Cladonia apresentaram maior potencial antimicrobiano, 

principalmente o extrato clorofórmico de ambas as espécies, que inibiu o crescimento de 

100% das bactérias testadas, com halos de inibição que variaram de 13 a 20 mm para o 

extrato de C. substellata e 13 a 27 mm para C. crispatula. Por outro lado, o extrato 

clorofórmico de Cladina dendroides inibiu apenas 50% das bactérias avaliadas, demonstrando 

ser menos eficiente no controle dos agentes bacterianos aqui testados. Embora o extrato 

acetônico das espécies de Cladonia tenha produzido halos de inibição contra alguns micro-

organismos, o de C. dendroides foi inativo contra todos os agentes infecciosos testados, 

demostrando ser a acetona um solvente menos eficiente na extração dos princípios ativos das 

espécies de liquens aqui estudadas (Tabela 1). 

 Os resultados apresentados estão de acordo com os dados da literatura que revelam 

maior eficácia do clorofórmio na extração de substâncias antimicrobianas de liquens da 

família Cladoniaceae, como é o caso do trabalho desenvolvido por RIBEIRO et al. (2006) 
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que demonstrou maior potencial antimicrobiano do extrato clorofórmico de C. substellata, 

quando comparado ao extrato acetônico, frente a diversos micro-organismos patogênicos. 

 Das bactérias testadas, merece destaque a sensibilidade das cepas multirresistentes de 

S. aureus (ORSA) e P. aeruginosa aos extratos de C. substellata e C. crispatula, que 

produziram halos de inibição superior ao do antibiótico utilizado como referência (Tabela 1). 

Estes dados são particularmente importantes por serem as bactérias multirresistentes um dos 

maiores problemas de saúde pública, estando envolvidas em uma variedade de processos 

infecciosos nosocomiais de difícil controle.  

Em relação aos testes antifúngicos, foi possível observar resistência de 100% aos 

extratos de C. dendroides, demonstrando mais uma vez a ineficácia dessa espécie em inibir os 

micro-organismos aqui avaliados. Por outro lado, pode-se observar sensibilidade, 

principalmente de Microsporum gypseum, aos extratos das demais espécies, com destaque ao 

extrato clorofórmico de C. crispatula que produziu halo de inibição de 16mm de diâmetro 

frente a cepa de origem ambiental, ação semelhante a do antibiótico utilizado como referência 

(Tabela 1). Alguns estudos, como os de CAMPOS (2006) e RIBEIRO et al. (2006), também 

relatam sensibilidade de M. gypseum a extratos liquênicos de diferentes espécies. 

Os testes realizados com leveduras demonstraram 100% de resistência deste grupo aos 

extratos liquênicos aqui avaliados. Tal resistência é um fato conhecido na literatura, visto que 

alguns autores, como SILVA et al. (1986) e RIBEIRO et al. (2006), demonstraram a 

resistência de leveduras a extratos de várias espécies de liquens. HARMALA et al. (1992), 

por exemplo, constataram resistência de C. albicans ao ácido úsnico, substância liquênica de 

reconhecida ação antimicrobiana, até na concentração de 6 mg/mL. Estes dados estão de 

acordo com os resultados obtidos neste trabalho, confirmando a resistência de fungos 

leveduriformes aos extratos liquênicos. 

Com base no exposto, este trabalho mostra a sua importância uma vez que contribuiu 

para o conhecimento sobre o potencial antimicrobiano de liquens ocorrentes na Amazônia, 

fornecendo subsídios para um melhor aproveitamento da micota liquenizada dessa região. 

Vale ressaltar também que os resultados promissores obtidos neste trabalho terão 

continuidade no sentido de detectar, isolar e identificar os princípios ativos das espécies com 

potencial antimicrobiano.  
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Tabela 1 – Atividade antimicrobiana de extratos obtidos a partir de fungos liquenizados da Família Cladoniaceae ocorrentes na região amazônica. 

MICRO-ORGANISMOS DIÂMETRO DOS HALOS DE INIBIÇÃO (mm) 

Cladonia substellata Cladonia crispatula Cladina dendroides 
DMSO ATB 

BACTÉRIAS EC EA EC EA EC EA 

Staphylococcus aureus 15 0 13 0 10 0 0 22 

Staphylococcus aureus (O.R.S.A.) 20 0 16 0 14 0 0 19 

Bacillus subtilis 15 0 15 0 13 0 0 20 

Escherichia coli 17 0 19 0 0 0 0 25 

Pseudomonas aeruginosa 13 0 14 8 0 0 0 20 

P. aeruginosa (multirresistente) 16 0 17 14 0 0 0 13 

Klebsiella pneumoniae 18 0 19 15 18 0 0 22 

Mycobacterium phlei 14 0 27 16 0 0 0 30 

FUNGOS 

Trichophyton rubrum 0 0 10 10 0 0 0 23 

Trichophyton tonsurans – – – – 0 0 0 14 

Trichophyton mentagrophytes – – – – 0 0 0 14 

Microsporum gypseum (clínico) 12 10 12 11 0 0 0 20 

Microsporum gypseum (ambiental) 10 10 16 11 0 0 0 16 

Microsporum canis 0 0 0 0 0 0 0 15 

EC: Extrato Clorofórmico; EA: Extrato Acetônico; DMSO: Dimetil Sulfóxido; ATB: Antibiótico (Amicacina, para bactérias; Anfotericina B, para fungos); – 

teste não realizado. 
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4. CONCLUSÕES 

Os extratos de Cladonia substellata e Cladonia crispatula apresentaram maior 

potencial inibitório, principalmente o extrato clorofórmico, demonstrando ser o clorofórmio o 

solvente mais apropriado para extração dos princípios ativos dessas espécies. Dos micro-

organismos testados, as bactérias apresentaram maior sensibilidade, com destaque às cepas 

multirresistentes, que por oferecerem resistência ao tratamento com diversos antibióticos, 

constituem-se em um dos maiores problemas médicos da atualidade. A busca por substâncias 

capazes de inibir o crescimento dessas bactérias vem sendo objeto constante de pesquisas na 

área de microbiologia, o que torna esses resultados de grande relevância por demonstrarem a 

eficácia de extratos liquênicos frente a cepas multirresistentes de Staphylococcus aureus e 

Pseudomonas aeruginosa.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo identificar e analisar as ações de educação ambiental que vem 

sendo desenvolvidas nas escolas do município de Bragança. Bragança está situada à cerca de 200 km 

da capital do Estado, rodeada por manguezais e corpos hídricos de médio e grande porte, como o rio 

Caeté, o rio Cereja e a praia de Ajuruteua, torna-se imprescindível ações de educação ambiental, que 

mobilizem as populações locais e visitantes. Foi nesse contexto que nasceu o interesse da pesquisa, 

que foi realizada a partir do levantamento bibliográfico, pesquisa de campo, onde foi possível utilizar 

métodos da observação direta, aplicação de entrevistas e questionários, a fim de coletar os dados 

necessários. Após a sistematização dos dados, foi possível constatar a pouca prática à Educação 

Ambiental nas escolas, o que surpreendeu principalmente no que se refere às instituições de ensino 

superior que possuem cursos específicos na área ambiental e não apresentam projetos voltados para 

conscientização ambiental. 

 

Palavras-chave: Educação. Ações ambientais. Município.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O mundo globalizado nos permite interagir com diversas culturas e saberes sem ao 

menos sair de nossas casas, mais é impressionante como em pleno século XXI ainda existem 

lugares e cidades centenárias que não dão a devida importância para as questões ambientais, 

sabe-se que na atualidade a quantidade de pessoas existentes ultrapassa os sete bilhões e o 

grande desafio dos países em desenvolvimento, assim como, os já desenvolvidos seria o de 

produzir alimentos para toda a humanidade sem degradar o meio ambiente.  

Muitas dessas grandes potências econômicas preocupam-se demais em se fortalecer no 

campo bélico, produção, de bens que servem especificamente para impor certos países sobre 

seus domínios, assim como outros inclusive o Brasil grande parte de sua riqueza é de origem 

agropecuária, elétrico, e petrolíferas mais o que tem acontecido é uma grande infraestrutura 

voltada para esse fim sem se quer ter estudos precisos sobre os impactos causados pelas 

mega-obras que acabam invadindo as florestas e por muitas vezes destroem a fauna e flora 

causando impactos sociais e ambientais irreversíveis ao ecossistema. Como afirma Plilippi Jr. 

mailto:laise.carvalho13@gmail.com
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e Pelicioni (2005, p. 382), em dizer que o século XXI inicia-se em meio a uma emergência 

socioambiental que promete agravar-se caso sejam mantidas as tendências atuais de 

degradação; um problema enraizado na cultura, nos estilos de pensamento, nos valores, nos 

pressupostos epistemológicos e no conhecimento, que confiram os sistemas políticos, 

econômico e social em que vivemos.   

A Educação Ambiental se consolida em um “nova forma” de educação, que se 

compromete em atingir à todos os cidadãos, mediante um processo pedagógico participativo 

permanente que visa despertar no educando uma consciência crítica sobre a problemática 

ambiental, compreendendo-se como uma crítica à capacidade de captar a origem e a evolução 

de problemas ambientais. Segundo Reigota (2004, p. 9-10):  

 

Não se trata de garantir a preservação de determinadas espécies animais e vegetais e 

dos recursos naturais, embora essas questões sejam importantes. O que deve ser 

considerado prioritariamente são as relações econômicas e culturais entre a 

humanidade e natureza e entre os homens. 

 
Educação ambiental, como perspectiva educativa, é um tema transversal o qual pode 

estar presente em todas as disciplinas, permitindo enfocar as relações entre a humanidade e o 

meio natural, sem deixar de lado as suas especificidades (REIGOTA, 1994). 

Nas palavras de Reigota (2004) “A educação ambiental deve ser entendida como 

educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os cidadãos para exigir justiça 

social, cidadania nacional e planetária, autogestão e ética nas relações sociais com a 

natureza”. 

Ante o exposto, este trabalho tem como escopo identificar e analisar as ações de 

educação ambiental no município de Bragança-PA. A análise das escolas públicas estaduais, 

municipais, federais e particulares desta cidade que trabalham de fato as questões ambientais 

é relevante para que se tenha uma ideia dos avanços que o sistema educacional necessita, pois 

muitas delas trabalham apenas a semana do meio ambiente que se inicia do dia 05 de Junho e 

estende-se no máximo por mais cinco dias, o estudo é uma tentativa de expor o problema, 

assim como, apontar soluções e traçar estratégias para que sejam de fato inclusas as questões 

ambientais nos planos pedagógicos das escolas como prevê a lei federal n. 9.795, de 1999 que 

dispõe sobre a Política Nacional de Educação Ambiental que ressalta a importância e o direito 

dos indivíduos à Educação Ambiental, que devem ser exercidas em todos os níveis e 

modalidades de ensino (BRASIL, 1999). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município de Bragança está localizado no Nordeste Paraense, acerca de 210 km da 

capital do Estado, Belém, possui 110mil habitantes (IBGE, 2010). Tem como principais 

atividades produtivas a pesca artesanal e industrial, a agricultura e o setor de serviços, no qual 

o setor educacional tem destaque, com sessenta e três escolas estaduais.  

A pesquisa foi realizada nas oito maiores escolas do município de Bragança, 

categorizadas em municipais, estaduais, federais e particulares, na qual foram aplicados 

questionários e entrevistas para a avaliação da situação da existência ou não de projetos de 

Educação Ambiental e a situação dos mesmos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na escola E.M.E.F. Cristiano Jose de Medeiros Rosa, de órgão municipal, possui 22 

anos, conta com atualmente 795 alunos ativos. Ao chegarmos, fomos recebidas pela diretora, 

que logo me informou que na escola não possui nenhuma atividade envolvendo a Educação 

Ambiental nem em todo o ano letivo e nem durante a semana do meio ambiente, somente no 

dia da comemoração, é feita alguma atividade referente ao meio ambiente. Nesta escola não é 

realizada a coleta e separação de lixo, não possui área para pequenas atividades ambientes.  

  No Instituto Santa Terezinha, coordenado por irmã da igreja católica, onde é 

conveniado com o estado, porém, uma grande parte é particular. É um instituto que recebem 

crianças desde o maternal até o ensino médio. Neste momento, este instituto possui 76 anos, 

contendo aproximadamente 1600 alunos na ativa.  

Ao chegarmos, fomos recebidas pela coordenadora onde nos informou que no local 

não existe projeto que envolva a Educação Ambiental, porém, no maternal são realizadas 

algumas atividades ambientais, como passeios pelo o instituto, onde possui uma horta, mais 

especificamente uma mini roça. Essas atividades são realizadas durante o ano letivo, de 

acordo com a grade escolar dos professores e principalmente durante a semana do meio 

ambiente onde é executadas brincadeiras, passeios, como citado anteriormente, coleta e 

separação de lixo. Apesar de nesse local existir horta, mini roça, jardins sempre que é preciso 

fazer o manuseio, quem realiza é o funcionário responsável ou por uma das irmãs. Segundo a 

coordenadora da instituição, é perceptível mudanças nas crianças que estudam sobre a 
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educação ambiental, pois aprendem desde cedo o lugar certo de jogar no lixo no lixo, nas suas 

referentes classificações.  

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Profº Bolívar Bordallo da Silva, 

possui 40 anos, composta por 1756 alunos. Fomos recebidas pela professora de Biologia, 

onde nos informou que no momento não existe nenhum projeto envolvendo Educação 

Ambiental, somente o Programa Mais Educação do Governo Federal, no entanto, a professora 

Milena de Abrel está tentando iniciar um trabalho com separação de resíduos sólidos, 

paisagismo, e plantio de mudas. 

A atividade envolve alunos que estejam nas horas livres, das séries do 6º e 7º ano. 

Com as mesmas turmas, foi realizado um mutirão no dia do pacto pela educação, 

aproximadamente, 50 alunos participaram desse trabalho, logo depois, foram selecionados 

alguns alunos que se mostraram interessados com a atividade, que possui ótimas notas e o 

mínimo de frequência, procurando sempre observar alunos com boas e baixas notas, com a 

tentativa de recuperá-lo. 

A professora juntamente com outros professores de outras áreas e a direção da escola 

conseguiu montar uma estufa, no entanto a professora relata que essa vontade era antiga, mas 

só agora foi possível realizar esse trabalho, por ser lotada nas salas de aulas não conseguia 

tempo para colocar essa atividade em pratica. 

Segundo a professora, todos os professores, diferentemente de sua área de atuação, 

são motivados a desenvolver as atividades de Educação Ambiental, elaborando eventos para 

os alunos no qual recebem certificados por todas as atividades realizadas. 

Na escola existem espaços para o desenvolvimento de atividade educacional voltado 

ao meio ambiente, porém é preciso verbas para o começo dos projetos que a professora 

pretende realizar, sendo que nesta unidade escolar foi desenvolvida uma atividade de 

separação de lixo, pois os professores queriam saber se essa atividade era possível, no que 

constatou que sim, é possível, pois a professora responsável por essa atividade acredita que 

não adianta fazer a separação do lixo e não sensibilizar os alunos, pois, a partir disso, esses 

alunos poderão repassar aos seus colegas e amigos o lugar certo de cada tipo de lixo.  

A Universidade Federal do Pará – Campus Bragança, há 27 anos, possui 

aproximadamente 1300 alunos. A vice-coordenadora do Campus relatou que a universidade 

trabalha a Educação Ambiental em diversas formas, é possível ver a educação ambiental 

principalmente nos trabalhos de conclusão de curso, nas diferentes áreas, como, educação, 

letras, matemática, história, ciências naturais, biologia, e até mesmo em engenharia de pesca, 
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onde pode nos dar um exemplo, que existe alguns professores que trabalham com o uso do 

aproveitamento dos resíduos dos pescados. 

A educação está abordada em diferentes formas, como de acordo com a formação e a 

forma de olhar de cada pesquisador e também em função de realidade que é observado em 

cada local do município de Bragança. O primeiro grupo a trabalhar com essa temática, 

iniciou-se no final da década de 90, motivando até hoje não só trabalharem nessa atividade 

como também em outra. 

No campus possui áreas que foram reservados para quando começar o tempo de 

chuvas, se realizado o plantio, a instalação de um jardim sensorial, e antes das reformas e 

construções no campus, existia uma estufa com espécies de árvores dos manguezais da região, 

no qual a direção pretende voltar com essas atividades. Existem também vários projetos de 

pesquisa e extensão que envolve a questão do reflorestamento no mangue e mata ciliar no rio 

Chumucuí. 

 O Centro Educacional João Paulo II, possui aproximadamente 1.200 alunos, a 

mesma possui 26 anos. Ao chegarmos neste referido centro fomos recebidas pela vice-diretora 

que se prontificou para nos ajudar nesta pesquisa. Neste Centro Educacional são trabalhadas 

as séries 1º ao 8° ano, no 1° ao 5º ano, a Educação Ambiental é integrada nas demais 

disciplinas de acordo com as datas comemorativas, a vice-diretora exemplificou que no dia da 

árvore realizam-se atividades com estas séries como passeios e abraço nas árvores, 

enfatizando a importância das árvores, a saber, o desenvolvimento de Conferência envolvendo 

questões como Terra, Água, Fogo e Ar, com práticas que despertam no educando o respeito 

pelo meio ambiente. A disciplina Educação Ambiental foi implantada neste Centro no ano de 

2005, ministrada nas turmas do 6º ao 8º ano, estes desenvolvem o projeto Comissão de Meio 

Ambiente e Qualidade de Vida - COM VIDA, o principal papel deste projeto é realizar ações 

voltadas à melhoria do meio ambiente e da qualidade de vida, promovendo intercâmbio entre 

a escola e a comunidade. 

Este Centro Educacional desenvolve atividades com os alunos sobre Educação 

Ambiental envolvendo palestras, vídeos, teatro, brincadeiras, painéis educativos, passeios, 

histórias em quadrinhos e folders sobre Educação Ambiental. Realizam o processo de 

separação do lixo produzido pela Comunidade Escolar, possuem lixeiras específicas. 

A Escola Municipal Maria José dos Santos Martins, mais conhecida como 

Maricotinha, existe há 15 anos possuem em média 800 alunos, trabalha com 1° ao 8° ano. No 

auxílio da elaboração da nossa pesquisa contamos com a contribuição da Coordenadora desta 
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escola, a mesma nos informou que desenvolvem o Projeto “O Cuidar da Natureza”, este se 

iniciou em 2014 a partir da Semana do Meio Ambiente, a saber, o jardim e toda a área 

arborizada na escola foi realizada pelos próprios alunos, despertando nos mesmos a 

necessidade de cuidar do ambiente. Os docentes desta escola são motivados a desenvolverem 

práticas ambientais com seus alunos, bem como, a relevância de cuidar das árvores e dos 

jardins, trabalham com plantas medicinais. 

Com o desenvolvimento deste projeto, é perceptível que os alunos já estão mais 

cuidadosos e comprometidos com o cuidado do jardim, são sensibilizados e sabem da 

importância da arborização para o meio ambiente. Os meios utilizados para desenvolverem 

práticas ambientais acontecem mediante palestras vídeos, brincadeiras, painéis educativos, 

passeios, cartilhas coleta e separação do lixo, uma vez que possuem lixeiras identificadas. 

A Escola E.E. F.M. Municipal Rio Caeté, há 18 anos, possui aproximadamente 1.205 

alunos. Como contribuinte desta pesquisa contou com a cooperação do vice-diretor que nos 

informou sobre as práticas desta referida escola. Desenvolve o Projeto “Guardiões da 

Natureza”, a criação deste projeto remete a questão ambiental, ênfase na arborização, uma vez 

que a escola antes da criação do mesmo não era arborizada e agora já é notória a arborização 

nesta. Os alunos envolvidos neste projeto são da faixa etária de 12 aos 14 anos, contam com o 

auxílio da Coordenação. A escola também trabalha realiza coleta e a separação do lixo, uma 

vez que possuem lixeiras identificadas, No trabalho das práticas ambientais desenvolvem 

palestras, apresentação de vídeos, passeios e brincadeiras remetendo à questão ambiental. 

O Instituto Federal do Pará- Campus Bragança há seis anos, possui aproximadamente 

900 alunos. Este não possui projeto específico, mais há projeto de extensão voltado à questão 

ambiental, que ainda precisa ser discutida de forma transversal envolvendo as disciplinas dos 

componentes curriculares ofertados nos cursos, embora não seja ainda de forma evidente. A 

questão Ambiental é enfatizada no planejamento e jornada pedagógica, mais ainda falta 

formação mais específica para desenvolver essas atividades. O Instituto desenvolve atividades 

com práticas ambientais com os discentes, a saber, palestras, brincadeiras, cartilhas e coleta e 

separação do lixo. 

A partir da coleta e sistematização dos dados acima, foi possível constatar, que a 

maioria das escolas possui alguma atividade ligada ao meio ambiente, das quais 37%, são 

projetos efetivados e 38%, apresentam ações ambientais ao longo do ano letivo, como 

comemoração ao dia da Árvore, da Água, do Meio Ambiente, etc., como enfoca o Gráfico 1: 
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Gráfico 1 -  Educação ambiental. Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

A maioria das atividades alusivas ao meio ambiente são ações efetivas nas escolas e 

dentre essas se destacam o reflorestamento, a reciclagem e a jardinagem, sem do que o 

reflorestamento é a ação mais presente, seja de uma parte do espaço da ou de pontos 

espalhados pela cidade, principalmente, margens de rios, como se observa, no Gráfico 2: 

 

 

              Gráfico 2 – Ações. Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Outra forma da questão ambiental estar presente na vida estudantil e acadêmica de 

Bragança, é por meio dos eventos ambientais, como a Semana do Meio Ambiente, o Dia da 

Água e o Dia da Árvore, são os mais significativos, como enfoca o Gráfico 3: 
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        Gráfico 3 – Eventos ambientais. Fonte: Pesquisa de campo, 2014. 

 

Diante dos dados e das análises realizadas, observa-se que apesar do discurso 

ambiental estar em um estágio bem desenvolvido a nível nacional e estadual, em Bragança, 

nas escolas pouco é realizado em prol das questões ambientais, sendo necessária a 

implantação de mais projetos a fim de promover a educação ambiental de forma mais ampla. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Assim diante dos dados coletados constatou-se a necessidade de ações efetivas e 

conjuntas que promovam a educação ambiental no município, os dados da pesquisa são 

preocupantes e apontam para um direcionamento, mas projetos concretos são necessários para 

a cidade. O município sendo um importante polo pesqueiro e com importantes instituições de 

ensino superior, precisa se adequar a demanda de questões ambientais, esclarecendo e 

dinamizando ações, para além de campanhas. 
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RESUMO  

 

O presente artigo apresenta um relato acerca do projeto “Biblioteca Sustentável” que foi uma ação 

desenvolvida no Campus VI da Universidade do Estado do Pará – UEPA, localizado no município de 

Paragominas no mês de junho de 2014, de autoria da Bibliotecária Denilze Lima da Conceição e com 

apoio da coordenação de campus Local. A ação teve um caráter de projeto de extensão uma vez que 

congregou alunos de diferentes áreas de conhecimentos do campus (a saber: Engenharia Ambiental, 

Engenharia Florestal e Biologia) e promovendo assim a interdisciplinaridade entre essas áreas de 

conhecimento. A problemática inicial era revitalizar o espaço físico da biblioteca com a reutilização de 

resíduos sólidos, descartados inadequadamente. Ações sustentáveis veiculadas nas mídias sociais, 

principalmente a página de relacionamentos “Facebook”, foram as principais referências que 

nortearam as ações desenvolvidas pelas equipes envolvidas no projeto, que teve como objetivo 

revitalizar a Biblioteca através da reutilização de resíduos sólidos, bem como promover a 

interdisciplinaridade no campus, inseri-lo nas discussões sobre meio ambiente no município de 

Paragominas e fomentar o aprofundamento das discussões e ampliação de ações educativas. A 

metodologia consistiu em pesquisas qualitativas tendo como referências principais as soluções 

destacadas nas mídias sociais fazendo-se as devidas adaptações para a realidade local. Os resultados 

alcançados suscitaram questionamentos e a necessidade de continuação da temática no campus, haja 

vista que o projeto em questão foi iminentemente prático, não gerando discussões acerca da 

responsabilidade compartilhada na geração e descarte de resíduos, e atendendo apenas um dos 

extremos do que se propõe na Política Nacional de Resíduos Sólidos e de suma importância para a 

promoção de uma educação ambiental. 

 

Palavras-chave: Biblioteca. Sustentabilidade. Educação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Sustentabilidade é um termo amplamente utilizado em todos os seguimentos da 

sociedade. Trata-se de uma área de conhecimento relativamente nova, que abrange diferentes 

enfoques e por isso mesmo, multidisciplinar. Segundo Afonso (2006, pg. 11) dentre as várias 

definições existentes pode-se estabelecer que: 

 

O termo implica na manutenção quantitativa e qualitativa do estoque de recursos 

ambientais, utilizando tais recursos sem danificar suas fontes ou limitar a capacidade 

de suprimento futuro, para que tanto as necessidades atuais quanto aquelas do futuro 

possam ser igualmente satisfeitas. 
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Conceito este derivado a partir da evolução de um outro, o de desenvolvimento 

sustentável, publicado no relatório “Nosso Futuro Comum”, em 1987, pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU2.   

As mídias sociais são bastante utilizadas atualmente no compartilhamento de ideias 

sobre ações sustentáveis que atendem essa premissa básica da manutenção dos estoques de 

recursos ambientais, no que diz respeito ao reaproveitamento de objetos descartados na 

produção de novos objetos e que contemplam o que diz a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, instituída pela lei nº 12.315/10, que prevê entre outras coisas a redução na geração de 

resíduos, prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para 

propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos. 

Foram esses tipos de ações que embasaram o projeto “Biblioteca Sustentável” 

realizado no mês de junho de 2014 no Campus VI da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA) em Paragominas, município localizado na região nordeste do Pará, distante 300 

quilômetros da capital Belém. Paragominas é reconhecida internacionalmente como 

“Município Verde” e por ter sido modelo para a criação do “Programa Municípios Verdes” 

pelo Governo do Estado do Pará. O Campus VI oferece atualmente cursos de graduação na 

área tecnológica (Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal e Design) e em licenciatura 

plena (Matemática e Biologia).  

De autoria da Bibliotecária Denilze Lima da Conceição, o problema inicial do projeto 

constituía-se em como revitalizar a biblioteca do Campus através de ações sustentáveis com a 

reutilização de materiais diversos, descartados após o fim de seus ciclos de vida para a criação 

de novos elementos para aquele local. O objetivo geral era, então, revitalizar a biblioteca de 

forma sustentável. Como objetivos específicos, entre outros, o projeto possibilitou trabalhar-

se o conceito de multidisciplinaridade pela troca de informações entre os discentes dos 

diferentes cursos envolvidos de acordo com as suas áreas de conhecimento, a inserção do 

Campus VI nas discussões sobre o meio ambiente e desenvolvimento sustentável no 

município de Paragominas, a contribuição com a sociedade local através da socialização dos 

resultados alcançados e o fomento no aprofundamento das discussões e ampliação de ações 

educativas sobre o meio ambiente. 

Trabalhou-se com a hipótese de que as mudanças que ocorreriam na biblioteca – 

pintura, alteração do layout, inserção de mobiliário e objetos diferenciados – configurariam 

uma mudança na percepção dos usuários do espaço, no sentido de que o ambiente se tornaria 

                                                           
2 CMMAD.Nosso Futuro Comum. RJ, FGV, 1991, p. 46. 
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mais agradável e convidativo, e que estimularia uma permanência maior no local. Outra 

hipótese seria a de criar um sentimento de pertencimento do local por todos aqueles que 

participassem do projeto, e, por conseguinte, criaria automaticamente o senso de preservação 

do espaço e de seu acervo. Por fim, a biblioteca sustentável firmaria a ideia de que biblioteca 

não é apenas um depósito de livros, e sim um espaço de cultura aberto não só aos discentes do 

campus, mas a toda a comunidade externa. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia consistiu-se em pesquisas qualitativas tendo como referências 

principais as soluções destacadas nas mídias sociais como já fora falado anteriormente 

fazendo-se a devida adaptação para a realidade local. Pode-se afirmar que a pesquisa tem um 

enfoque fenomenológico haja vista que as ações pretendidas podem ser observadas 

cotidianamente, o que seria também já um reflexo de todo um arcabouço teórico advindo das 

grandes discussões acadêmicas sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável.  

Identificou-se então os resíduos gerados na cidade – e no próprio campus - que 

tivessem o potencial de aplicação na Bilbioteca. Utilizou-se, por exemplo, palestes de madeira 

para a criação de mobiliário na área externa da biblioteca, cadeiras escolares com braços 

quebrados para a criação de bancos para consulta de acervos, doação de tintas de lojas de 

materiais de construção para a pintura externa e interna. O trabalho caracterizou-se por um 

sistema de mutirão, tendo a participação de alunos dos cursos de Engenharia Ambiental, 

Engenharia Florestal e Biologia no desenvolvimento das ações.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Embora não se tenha feito uma análise pós revitalização para se aferir o grau de 

satisfação dos usuários e se os objetivos iniciais foram realmente alcançados, pode-se afirmar 

que o impacto visual causado pelas intervenções e a alteração no layout tornaram o ambiente 

mais agradável, tanto para os funcionários como para os discentes, com um aumento no fluxo 

de visitantes. A relação de uso deste espaço também modificou-se, pois uma particularidade 

no histórico da biblioteca é o fato de que a mesma sempre fora utilizada como espaço 

alternativo para palestras, mesas redondas, minicursos, conferências e afins, uma vez que o 

campus não possui auditório.  
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Após a revitalização, a biblioteca passou a ser um espaço não só de leitura, de estudo e 

de realização de eventos, mas sim de organização de eventos. O primeiro deles, a cerimônia 

de nomeação da Biblioteca, aconteceu no dia 29 de setembro de 2014 e, a partir desta data, 

passou a se chamar “Biblioteca Nara Ozele”, em homenagem a uma antiga funcionária do 

Campus falecida em um acidente rodoviário. Em outubro, de 22 a 24, foi realizada a “I 

Semana do Livro e da Biblioteca Nara Ozele”, em comemoração à Semana Nacional do Livro 

e da Biblioteca, que fora instituída pelo Decreto nº 84.631, de 09 de abril de 1980 e que prevê 

que o período de comemoração aconteça entre os dias 23 a 29 de outubro. No último dia 

também é comemorado o “Dia Nacional do Livro”, de acordo com a Lei nº 5.191, de 18 de 

dezembro de 1980. 

O projeto teve ampla divulgação na mídia local, divulgação no site da Universidade do 

Estado do Pará e apresentado à comunidade externa no III Salão do Livro da Região do Rio 

Capim, realizado entre os dias 19 e 27 de setembro de 2014, em Paragominas. Apesar de ter 

sido uma ação pontual – no sentido de que não gerou dados estatísticos acerca do aumento ou 

diminuição na geração de resíduos no ambiente universitário e nem externamente, despertou a 

consciência ambiental no cotidiano acadêmico estimulando outras atividades de extensão e 

ações multidisciplinares no campus. 

Analisando-se os conceitos iniciais do projeto, percebeu-se que cultura e hábitos de 

consumo são temas intimamente relacionados à discussão sobre Educação Ambiental e 

pertinentes no desencadeamento de ações de reuso de resíduos sólidos, uma vez que essa 

reutilização só se torna possível se houver o descarte inadequado de resíduos, fato este 

comum na sociedade em que vivemos. De acordo a Política Nacional de Educação Ambiental 

- Lei nº 9795/1999, Art 1º: 

 

Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade 

 

De fato, intrinsecamente aos objetivos propostos na ação, houve essa preocupação 

com a construção de valores sociais e os tipos de ações desenvolvidas confirmaram que as 

particularidades culturais locais influenciam nos hábitos de consumo e que, por conta disso, 

ações futuras devem levar em consideração esses aspectos na construção de novos 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. 
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Segundo Siqueira (2008, apud SWEDLOW, 2002, p. 267-285) é a análise cultural que 

permite deduzir quais problemas são mais salientes e quais soluções são mais facilmente 

exequíveis. 

No entanto, sabe-se também que o processo de globalização econômica, que permite a 

presença de grandes marcas em diferentes países, cria hábitos de consumo semelhantes em 

diferentes culturas e, por consequência, há uma grande geração de resíduos e a deterioração 

do meio ambiente, principalmente nas grandes cidades. Jacobi (2003) afirma que o fato de a 

maior parte da população brasileira viver em cidades, observa-se uma crescente degradação 

das condições de vida, refletindo uma crise ambiental. Uma dessas evidências são os lixões a 

céu aberto. 

Os hábitos de consumo podem ser considerados como um dos vilões dessa 

degradação. Num mundo contemporâneo onde prevalece a cultura do descartável, pode-se 

fazer um paralelo com um passado não muito distante no qual percebia-se outra dinâmica de 

consumo. Quem não se lembra, por exemplo, dos copos de alumínio (que é um material 

renovável e de infinita durabilidade)? Ou dos produtos comprados a granel evitando assim a 

produção em demasiado de embalagens? 

A discussão sobre esses temas carece de maior aprofundamento pelos atores 

envolvidos no processo, pois a educação ambiental deve apontar para propostas pedagógicas 

centradas na conscientização, mudança de comportamento, desenvolvimento de 

competências, capacidade de avaliação e participação dos educandos (JACOB, 2003 apud 

REIGOTA, 2008 p.43-50).  

Outros estudos sobre ações de sustentabilidade em Instituições de Ensino Superior 

(IES) apontam para a necessidade de se trabalharem um sistema integrado de gestão 

ambiental para promover a integração social e fornecer infraestrutura e modelos de gestão 

ambiental através do incentivo a programas e iniciativas socioambientais (LARA, 2012).  

Fouto (2002) identificou medidas e objetivos recomendados pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) para a gestão das IES baseadas em documentos apresentados na 

Conferência em Desenvolvimento Humano (UNCHD) realizada em 1972 em Estocolmo e da 

Conferência em Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED) em 1992 no Rio de Janeiro.  

Neste sentido percebe-se que as ações de sustentabilidade no meio acadêmico para a 

promoção da educação ambiental devem levar em consideração o arcabouço teórico 

formatado historicamente nos inúmeros fóruns, encontros nacionais e internacionais, como 

por exemplo a Declaração de Kyoto, que entre outras coisas recomenda às universidades do 
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mundo inteiro a procurar estabelecer e transmitir uma compreensão mais clara de 

desenvolvimento Sustentável.       

 

4. CONCLUSÕES 

 

As mídias sociais tem tido um papel importante nas ações educativas ambientais, 

porém o que se observa na rede de internet são compartilhamentos de ideias e ações que 

visam principalmente à reutilização de resíduos de diversas espécies como, por exemplo, 

paletes de madeira, pneus, jornais, entre outros, associando-se a estas ações a ideia de se estar 

promovendo (e alcançando) a sustentabilidade (e educação) ambiental, sem de fato haver um 

aprofundamento de discussão sobre a eficácia dessas ações.  

De fato, a reutilização de resíduos, destinando a eles uma nova função, contribui para 

a diminuição de lixo nos aterros sanitários, preservação do meio ambiente e em muitos casos 

gerando renda e inclusão social para comunidades em situação de risco. Entende-se aqui por 

risco como uma situação de exclusão social nas suas várias acepções (educação, saúde, 

moradia, etc.).  

A geração de lixo então vem a ser o pressuposto básico para se disseminar essas ações. 

No entanto, para que essas ações tenham êxito é preciso que se consumam produtos que 

gerem esses resíduos para que sejam reaproveitados. Nesse tipo de ação não há uma crítica 

aos meios de produção e responsabilização pela geração de resíduos. Não há uma 

conscientização à respeito de hábitos de consumo que promovam por si só a proteção do meio 

ambiente, pois são justamente esses hábitos que geram os resíduos.  

Trata-se, portanto, de um paradoxo: é preciso que se produza lixo para que seja 

reaproveitado na geração de novos produtos para se promover a educação ambiental. O 

“Facebook” é uma mídia social com milhares de usuários no mundo todo que talvez mais seja 

utilizada para propagar esses tipos de ações como por exemplo, pneus, garrafas pets e paletes 

transformados em móveis, brinquedos e utensílios diversos. Não se fez aqui um levantamento 

quantitativo acerca de quais e quantos compartilhamentos foram feitos de ações demonstradas 

na rede, muito menos um levantamento qualitativo para se saber se os compartilhamentos 

traduzem-se realmente em ações práticas. Todavia esse referencial foi adotado como mola 

propulsora do projeto “Biblioteca sustentável”, de caráter iminentemente prático, 

configurando-se num projeto de extensão. 
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A manutenção desse espaço, após a finalização do projeto culminou em uma nova 

problematização para que venha a ser pesquisada em futuras ações: até quando será possível o 

reaproveitamento de resíduos na geração de novos produtos? Qual o novo ciclo de vida desses 

novos produtos? Qual a qualidade e a durabilidade desses produtos? Será possível 

reaproveita-los novamente? Como será feito o descarte? Ou se está apenas adiando o descarte 

correto desses resíduos na natureza? 

Seriam então esses meios, ações paliativas diante de uma ausência de políticas 

públicas que promovam de fato a sustentabilidade ambiental e por conseguinte uma educação 

ambiental? Ao que tudo indica, sim. Alheios a esses questionamentos percebe-se a inserção 

destas ações no meio acadêmico sem a devida discussão “... dissociados de seu real conceito, 

acabando por dificultar ao aluno a aquisição de conhecimentos relativos ao exercício das 

práticas ambientais.” (OLIVEIRA e TONIOSSO, 2014). 

Os educadores, principais agentes da difusão de conhecimento, acabam por ser então 

meros reprodutores dessa ações quando na verdade as ações educativas ambientais deveriam 

levar em consideração tais questões levantadas anteriormente, pois como pôde ser visto, os 

hábitos de consumo e o comportamento da sociedade em relação ao tema podem ser 

trabalhados no sentido de se melhorar a sua percepção crítica acerca do seu papel perante os 

problemas ambientais e coloca-la como ator principal nesse processo. 

É necessário, portanto, ampliar-se as discussões para que a ação desenvolvida não 

culmine apenas em um ato isolado e sim, que se possa dar continuidade, não se restringindo 

apenas na produção de objetos, dar novos usos a produtos descartados, mas sim gerando uma 

conscientização em todos os envolvidos – os que descartam e os que reutilizam – no intuito de 

se trabalhar, sobretudo hábitos de consumo e comportamentos sustentáveis, e tornar o 

Campus VI cada vez mais uma referência no âmbito da educação ambiental formal e 

estimular inclusive ações educativas não formais no município de Paragominas. 
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RESUMO 

 

Analisa-se a comunidade ribeirinha do Rio Joaquim Antônio na qual sua tipologia corresponde à área 

de várzea, isto é, um ambiente inundável, localizado no município de Muaná, Marajó – PA, no qual 

identifica-se na referida comunidade que o papel do poder público de Muaná referente ao meio 

ambiente é precário, e com isso não atende as necessidades e os anseios da própria comunidade. 

Apesar de haverem diversas leis que contemplem a conscientização e que legitimam o acesso à 

informação, entretanto, isso não se percebe na prática socioambiental na comunidade Joaquim 

Antonio.  Como objetivos, analisamos a formação da paisagem a partir da percepção da comunidade e 

das políticas públicas ambientais; documentar o superficial comprometimento ambiental do poder 

público de Muaná; revelar as diferentes percepções sobre a paisagem de várzea a partir da prática de 

vida e ações das comunidades humanas que habitam esta área geográfica. Como metodologia, optou-

se pela pesquisa bibliográfica que nos trouxesse melhor compreensão dos fenômenos que compõe a 

paisagem e a dinâmica ambiental. Em segundo plano, foi necessário o trabalho campo na referida 

comunidade, onde se utilizou de questionário semi-estruturado, e da observação participante, na qual 

convivemos com a comunidade. Assim, conseguimos identificar diversos problemas, com relação à 

saúde, coleta de resíduos sólidos, e projetos que integrem a comunidade ao melhor uso do meio 

ambiente e o direito à informação. Analisamos a Constituição Federal de 1988 que dedica um capítulo 

à questão ambiental; a Constituição do Estado do Pará, de 1989, em seu Art. 13, parágrafo 2º, no qual 

o arquipélago do Marajó foi considerado Área de Proteção Ambiental (APA Marajó). Como resultado, 

acreditamos que a Educação Ambiental engloba os aspectos políticos, econômicos, sociais, e é apenas 

a chave de acesso a conscientização dos recursos naturais, e que a política pública ambiental de Muaná 

é demasiada superficial na práxis.  

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Paisagem. Política Pública.  

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O lócus da referida pesquisa são elementos que integram a paisagem no Rio Joaquim 

Antônio, sendo uma área de várzea, na qual “são ambientes costeiros recentes na escala 

geológica, formadas no período holocênico atual e constituem na tipologia mais 

representativa de ambientes inundáveis da Amazônia” (AMARAL et al., 2007, p. 42-45). 

Integrando os aspectos físicos, políticos, ambientais e culturais.  
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Nesse contexto, a análise da sistêmica ordem onde os elementos envolvidos reagem 

uns com os outros, ou seja, essa integração física, política, ambiental e cultural potencializam 

a dinâmica e a formação da paisagem enquanto comunidade ribeirinha. Para isso, o conceito 

de Ecologia cultural será fundamental, pois “considera as diferenças entre as comunidades 

humanas que as criam ou criaram e se refere aos modos especiais de vida de cada uma 

cultura” (CORRÊA & ROSENDAHL, 2014, p. 27-28). Intrínseco a isso, a educação 

ambiental que deveria ser proporcionada de forma satisfatória, não somente politicamente, 

mas socialmente, torna-se demasiado insatisfatória, negando à existência dessa comunidade 

tão carente de saneamento básico; tratamento adequado de resíduos sólidos; a saúde é uma 

potencialidade do descaso da poder público; e da integração de informações para o uso 

adequado da água e o meio ambiente como um todo.  

Ações essas que deveriam existir enquanto comprometimento social, haja vista, que 

entre a sociedade e o poder público (Estado) existe um “contrato social”, no qual o Estado é 

puro reflexo dos interesses da vontade geral (ROUSSEAU, 2013). Baseado nisso, o poder 

público do município de Muaná não pode se ausentar de seus deveres morais e éticos com a 

comunidade do Rio Joaquim Antônio, haja vista que o Estado, “não sendo formado senão por 

indivíduos que o compõem, não tem nem pode ter interesse contrário ao deles” (ROUSSEAU, 

2013, p. 30). 

Analisa-se a Constituição Federal de 1988 no que diz respeito no Art. 225 que confere 

que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

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

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”, e a Constituição do 

Estado do Pará, de 1989, em seu Art. 13, parágrafo 2º, no qual o arquipélago do Marajó foi 

considerado Área de Proteção Ambiental (APA Marajó), além de outros documentos oficiais 

como o do Ministério do Meio Ambiente (MMA), o CONAMA, e o ProNEA.  

Percebe-se na comunidade do Rio Joaquim Antonio que a educação ambiental é 

deficiente, pois a política pública ambiental possui em sua natureza a superficialidade prática, 

ou seja, tem como objetivo contemplar um conjunto de normas jurídicas, neste sentido, a 

comunidade fica esquecida. Na Constituição do Estado do Pará de 1989 em seu Art. 253 

condiz que “é assegurada a participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio 

ambiente e o direito à informação sobre essa matéria, na forma da lei”, contudo, segundo 

moradores da comunidade, essas informações demoram a chegar ou, pelo menos, nem 

chegam à localidade. Em contrapartida, o direito a informação é assegurado no Art. 255, 
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inciso IV que contempla “promover a educação ambiental em todos os níveis e proporcionar, 

na forma da lei, informação ambiental”.  

No programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) remete-se que a educação 

ambiental deve ter como base o pensamento crítico e inovador, em qualquer tempo ou lugar, 

em seu modo formal, não-formal e informal, promovendo a transformação e a construção da 

sociedade (PRONEA, 2005). Entretanto, apesar de haver diversas normas oficiais que 

contribuam para uma relação sociedade/natureza menos degradante (sustentável), o 

comprometimento do município de Muaná deixa a desejar na práxis.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Utilizamos recursos como, a pesquisa bibliográfica, para um melhor entendimento da 

problemática em questão, na qual é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigos científicos (GIL, 2008). Analisamos 

documentos oficiais como a Constituição Federal de 1988, a Constituição do Estado do Pará, 

e o Ministério do Meio Ambiente (MMA), CONAMA, ProNEA. 

A observação em campo foi fundamental, pelo qual ouvir representantes de diversos 

grupos sociais é importante para entender as configurações do espaço estudado, esta seria uma 

vinculação mais significativa para o problema a ser investigado (MINAYO, 1995). Optamos 

também pela pesquisa da pesquisa ação, no qual Thiollent (1986, p. 14) define como: 

 
“[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação eu com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão 

envolvidos de modo cooperativo ou participativo.” 

 

A comunidade Joaquim Antonio anseia por uma melhor integração por parte do poder 

público, para isso, utilizamos o método fenomenológico que “é o estudo das essências e, 

todos os problemas, segundo ela, se resumem em definir essências: a essência da percepção, a 

essência da consciência, por exemplo.” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 1).  

Essa “nova” abordagem que valoriza a individualidade e o papel coletivo das 

comunidades nas diferentes paisagens e lugares ganha força, a partir de 1970 com uma forte 

contribuição da fenomenologia que desperta a partir desse momento, o interesse pela 

experiência direita dos lugares e pelo sentido de morar.  Dessa maneira, a fenomenologia 

servira como prisma, para identificar que a geografia pode ser expressa em suas diferentes 

formas, uma geografia representada, interpretada pela praticas de relações humanas como o 
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seu meio físico (CLAVAL, 2002). Nesse contexto, pode-se entender a Educação Ambiental 

segundo Dias (1993) como:  

 
“[...] interdisciplinar; por lidar com a realidade [...] por ser catalisadora de uma 

educação para a cidadania consciente, pode e deve ser o agente otimizador de novos 

processos educativos que conduzam as pessoas por caminhos onde se vislumbre a 

possibilidade de mudança e melhoria do seu ambiente total e da qualidade da sua 

experiência humana.” (DIAS, 1993, p. 23).  
  

Nesse sentido, a percepção ambiental por partes dos moradores do rio Joaquim 

Antonio (re)constroem sua paisagem enquanto ecossistema de várzea, em outras palavras, não 

exclui-se os elementos humanos e físicos, eles integram-se em um sistema. E intrínseco isso, 

as políticas públicas ambientais possuem um expressivo significado também, pois atuam, ou 

deviriam atuar enquanto sistema mediador na relação sociedade-natureza. 

 

2.1 Análise da paisagem 

 

Analisa-se a paisagem como representação dos interesses da estrutura política, e 

representação enquanto unidade existencial de comunidades ribeirinhas, a paisagem enquanto 

categoria geográfica. Nesse sentido, essa categoria enquanto representação do espaço vivido 

das múltiplas relações sociais, no qual as manifestações físicas do meio ambiente no qual tal 

comunidade estar inserida (várzea) são mantidas por uma dialética homem/meio, no qual “O 

lugar é o espaço que se torna familiar às pessoas, consiste no espaço vivido da experiência 

[...] a qualidade de ligação emocional dos objetos físicos as funções dos conceitos e símbolos 

na criação de identidade do lugar” (TUAN, 1982, apud HOLZER, 1999), neste mesmo 

sentido, a “topofilia é o elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico. Difuso como 

conceito, vivido e concreto como experiência pessoal” (TUAN, 1980). A paisagem então seria 

o lugar, este por sua vez, expressão dos sentimentos enquanto morador da localidade.  

Esses “olhares” para com a Natureza é um processo que transcende a compreensão 

política, pois faz parte da consciência cultural da comunidade ribeirinha do Rio Joaquim 

Antonio, por exemplo, as técnicas de manejo.  Neste mesmo sentido, “seria contraditório que 

o tato é sem espacialidade, e é à priori impossível tocar sem ser tocar no espaço, já que nossa 

experiência é a experiência de um mundo” (MERLEAU-PONTY apud SOUZA, 2012, p. 45).   

Entende-se que a paisagem mantém seu funcionalismo pelo caráter holístico, ou seja, a 

paisagem não pode ser entendida em um sistema cartesiano, pois é “[...] o resultado da 

combinação dinâmica, portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, 
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reagindo dialeticamente uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução” (BERTRAND, 1971, p. 2). Por isso, analisamos os 

fenômenos políticos, humanos, físicos, num contexto sistêmico, onde a funcionalidade do 

meio ambiente depende de diversos agentes. 

 

2.2 Área de estudo 

 
A comunidade ribeirinha do Rio Joaquim Antônio se localiza município de Muaná 

(Figura 1) que pertence à Mesorregião do Marajó e à Microrregião do Arari. A sede municipal 

tem as seguintes coordenadas geográficas: 01º 31‟ 55” de latitude Sul e 49º 13‟ 10” de 

longitude a Oeste de Greenwich.  

 

 
Figura 1 – Mapa de localização da Comunidade do Rio Joaquim Antonio, Muaná, Marajó - PA. 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

A hidrografia do município de Muaná é representada, principalmente, pelo rio Pará, 

que fica ao sul e a sudeste e para o qual converge toda a drenagem do Município. Nessa 

região, destaca-se o rio Pracuúba e seu afluente, o rio Guajará, que servem de limite oeste 

com o município de São Sebastião da Boa Vista. O Pracuúba, após receber o rio Guajará e os 

furos Atatá Grande, Fronteira e Japuaçara, forma várias ilhas e deságua no rio Pará. O furo 

Atatá Grande, de curso largo e curto, se interliga com vários furos e recebe o rio Tapuruquara 
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e deságua no rio Pará (IDESP, 2011). Pela classificação de Köppen, o clima do Município 

correspondente ao tipo Am, que assim se qualifica: média mensal com temperatura mínima 

superior a 18º C, estação seca de pequena duração e umidade suficiente para manutenção da 

floresta, amplitude térmica que não ultrapassa 5º C.  

A precipitação pluviométrica está regulada em cerca de 2.202 mm anuais. Abril é o 

mês considerado como de maior pluviosidade e já chegou a registrar cerca de 441,0 mm. 

(IDESP, 2011). 

 

          
Figura2 – Moradora recolhendo água do rio.      Figura 3 - Moradores em momento de Lazer. 

Fonte: SILVA, F.                                                  Fonte: SILVA, F. 

 

Percebemos a partir das fotos (Figura 2 e Figura 3) analisadas que o Rio (Joaquim 

Antonio) assume um papel fundamental para a vida da comunidade, onde buscamos 

interpretar a partir da percepção dos moradores da localidade possuem (GEERTZ, 2008). 

Observa-se que o ria Joaquim Antonio possui um expressivo caráter funcional para a vida das 

comunidades locais, pois é a partir do rio que os moradores retiram a água para fazer comida, 

limpar a casa, tomar banho, e para o próprio lazer. Não esquecendo, que o rio tem um papel 

importante, também, para o fluxo de pessoas, e para o comércio de alimento, bebidas, etc. Por 

isso vale entender o rio a partir da percepção de quem mora no rio, pois existem significados 

que muitas vezes fogem da compreensão de quem não mora no lugar. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

3.1 Análise das Políticas Ambientais 

 
Na comunidade do Rio Joaquim Antonio, presencia-se a insuficiência da política 

ambiental, mesmo o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) assegurando em sua 

Responsabilidade e Competência, no inciso VIII “deliberar, no âmbito de sua competência, 
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sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e 

essencial à sadia qualidade de vida” e no inciso VI, “estabelecer normas, critérios e padrões 

relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso 

racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos”. Entretanto, esse conjunto de 

normas e leis é demasiado solúvel na prática social na comunidade Joaquim Antonio. Numa 

escala global, no capítulo 36, da Agenda 21, a Educação Ambiental é definida como o 

processo que busca: 

 
[...] desenvolver uma população que seja consciente e preocupada com o meio 

ambiente e com os problemas que lhes são associados. Uma população que tenha 

conhecimentos, habilidades, atitudes, motivações e compromissos para trabalhar, 

individual e coletivamente, na busca de soluções para os problemas existentes e para 

a prevenção dos novos [...] (Capítulo 36 da Agenda 21).  

 

Entendemos que para a construção da paisagem e bem funcionamento dos meios 

(fauna, flora e rio) torna-se necessário a cooperação sistemática entre comunidade e poder 

público, contudo, existem fatores que prejudicam essa ordem, no qual remete-se a falta de 

compromisso da poder público para com as comunidades ribeirinhas, prejudicando o acesso a 

informação,  apesar deste direito esta assegurado no Art. 1o no qual os  Estados, Distrito 

Federal e Municípios, têm o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII 

do art. 5o, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.  Na lei 

9. 795/99, no Art. 1º percebemos que: 

 
Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e 

a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (LEI, 9. 975, 1999). 

 

Percebe-se que além de diversas normas legais, o poder público em Muaná parece não 

está inserido nesse contexto, justificado pelo descaso para com a comunidade do rio Joaquim 

Antonio, contrariando a própria natureza existencial do corpo político, “que se da somente da 

santidade do contrato” (ROUSSEAU, 2013, p. 29). Analisando a lei 9. 795/99 no seu Art. 3º 

percebemos que: 

 
Definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover a 

educação ambiental em todos os níveis de ensino e o engajamento da sociedade na 

conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. (LEI, 9. 795/99, 1999).   

 

Na Constituição Federal de 1988, no seu Art. 225, § 1º, VI, condiz que: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art5xxxiii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37§3ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art216§2
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e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). 

 

Entretanto, baseado na fala da Dona Joana (moradora do Rio Joaquim Antonio) 

entrevistada no dia 04/10/2014,  afirma que “Ninguém tem agente de saúde, ninguém tem 

nada aqui”, como consequência do descaso do poder público com a saúde, a mesma moradora 

diz:  

 
Ano passado, o meu cunhado teve uma febre, quase dois meses de febre, foi pra 

Muaná e de lá pra Belém e fizeram todos exames e não descobriram, e o medico 

falou pra ele que era bom alguém vir aqui pra vê se não era de contaminação, ou 

doença que dá em boi, e não descobriram.   

 

Percebemos que o poder público de Muaná é precário, e paradoxal com sua própria 

natureza.  Nesse sentido, o corpo político “jamais pode comprometer-se consigo mesmo, nem 

com outrem, em nada que infrinja esse ato primitivo, como alienar qualquer porção de si 

mesmo ou se submeter a outro soberano” (ROUSSEAU, 2013, p.29). O sistema político 

ambiental como um todo na prática, corrompe-se consigo mesmo e se submete ao outro 

soberano, que neste sentido surge pelo modo de produção capitalista, isto é, onde que o 

misticismo de um uso “racional” do meio ambiente introduzido por políticas públicas ou 

ações privadas, são meras contemplações do real vivido, isto é, “propostas de ecologização” 

do capitalismo, disfarçadas sob o conceito de “desenvolvimento sustentável”(BOOKCHIN, 

2010, p. 12).  

Esse aspecto de perversão do real interesse da política ambiental compromete a saúde, 

e fortalece a insegurança ambiental do/no Rio, no qual muitos dependem para o consumo, e 

afazeres domésticos. Segundo a Dona Maria, também moradora do Rio Joaquim Antonio, 

entrevistada no dia 04/10/2014:   

 
Tem gente que quando eles saem o pessoal joga fora os remédios por que pensa que 

não serve. Os agentes deveriam ser mais exigente e dizer, quero ver sua água. Se 

eles anotassem e chegar lá e dizer, olha tem tantas casas que tem água tratada e 

tantas que não tem, seria melhor, ai sim ia melhorando.As vezes morre um porco e 

eles jogam na água (rio), um dia desses passou um porco grandão boiando, inchado, 

e isso prejudica a saúde né, os agentes deveriam fazer seminários e palestras sobre o 

cuidado da água e sua importância para a conscientização da população. 

 

Interpretando a fala da Dona Maria, percebemos que muitas vezes, por exemplo, a 

contaminação do Rio, a propagação de doenças ocasionadas pelo uso inadequado da água é 

conseqüência do comprometimento superficial como tanto mencionado, potencializando a 

formação de uma comunidade pouco esclarecida dos problemas ambientais. 
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4. CONCLUSÕES  

 

Entendemos a Educação ambiental como recurso político que possibilite uma melhor 

interação sociedade-natureza. Entretanto, seria ingenuidade acreditar que apenas a educação 

ambiental e as políticas ambientais dariam conta dos problemas socioambientais, pois esta 

problemática agrega os componentes, como a modo de vida das comunidades, o caráter 

cultural, entre outros. Entendemos também que a EA possui um caráter sistêmico, no qual 

torna-se necessário entender “o ambiente em sua totalidade, ou seja, em seus aspectos naturais 

e artificiais, tecnológicos e sociais (econômico, político, técnico, histórico-cultural e estético)” 

(MARCATTO, 2002, p. 21). Por isso a análise sistêmica foi fundamental também para 

entender os fenômenos físicos e humanos, pois estes integram-se e potencializam valores e 

significados ao lugar, no caso, o rio.  

As atividades do cotidiano caracterizam o espaço, e produzem a identidade local, em 

outras palavras “O homem é a natureza tomando consciência de si mesma” (RÉCLUS apud 

ANDRADE, 1985, p. 38). Sendo assim, os moradores da área geográfica buscam na política 

publica soluções que possam amenizar as problemáticas já citadas, como a implementação de 

agentes de saúde, coleta seletiva de resíduos sólidos, haja vista que a comunidade possui uma 

ligação natural, funcional e existencial com o rio, justificado na percepção da paisagem, pois é 

fruto do pertencimento ao lugar que habita, e habitar um lugar não é somente viver no lugar, 

mas perceber e (re)criar constantemente sua paisagem. E (re)criar sua paisagem é existir 

enquanto ser de necessidades, inquietações, e anseios.   
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RESUMO 

 

Há muito tempo já se sabe que a principal consequência do consumo, quando se trata de questões 

ambientais, são os resíduos sólidos produzidos, assim como a relação diretamente proporcional 

existente com o tamanho da população. Sendo assim, preocupados com tais informações, cada vez 

mais tem-se realizado estudos voltados para a obtenção de dados que possam demonstrar a real 

situação encontrada nas áreas que se objetiva analisar. Dessa forma, pretende-se com este estudo 

realizar um apanhado a cerca da geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil e a sua 

distribuição entre as regiões, apresentando a quantidade da população e geração de resíduos por região 

e no Brasil nos anos de 2008 e 2012, a porcentagem da distribuição e o percentual de aumento da 

produção de RSU entre os anos. A metodologia aplicada foi a utilização de dados secundários obtidos 

através dos panoramas divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais (ABRELPE). No resultado encontrado, como era o esperado, em todas as regiões 

houve um aumento na geração de RSU, devido principalmente ao aumento das suas populações no 

período, porém porcentagem de aumento maior entre as regiões no período em questão foi da região 

centro-oeste. Apesar desse aumento na produção de resíduos sólidos também se observar o aumento 

na iniciativa de serviços voltados a coleta seletiva, mesmo que seja em pequenas proporções. 

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbano. Coleta Seletiva. População Urbana 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos a crescente demanda da população por bens de consumo e o 

aumento do processo de urbanização tem favorecido o grande aumento da geração de resíduos 

sólidos urbanos (ALCANTARA, 2010). As consequências da destinação inadequada destes 

resíduos são inúmeras e vão desde a poluição atmosférica até a contaminação de solo e águas 

subterrâneas.  

No Brasil, infelizmente, pode-se observar em muitos municípios a falta de 

planejamento urbano levando a destinação inadequada dos resíduos sólidos, e o pior, a 

presença constante de catadores nos locais de disposição, pondo em risco suas vidas por conta 

da contaminação. 

mailto:ma.gabriella_araujo@live.com
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Dessa forma, o presente estudo buscou fazer um levantamento da situação da 

produção de resíduos sólidos no Brasil nos anos de 2008 e 2012, analisando e diferenciando 

os dois anos, informando se houve aumento ou diminuição da produção pela população 

brasileira, assim como os municípios que fazem uso da coleta seletiva como forma de 

destinação do seu lixo.  

 

2. METODOLOGIA 

Utilizou-se como metodologia a comparação dos dados de população urbana, geração 

de resíduos sólidos urbanos (RSU) em toneladas/dia e índice de produção em kg/habitante/dia 

dos anos de 2008 e 2012. Os dados para esta análise foram obtidos através da Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE). Para cada 

tabela contendo esses dados gerou-se gráficos que representam a distribuição percentual de 

RSU gerados por região do Brasil e para cada ano. Da mesma forma, utilizou-se gráficos dos 

anos referentes a pesquisa mostrando as diferenças, com a cidades que possuem coleta 

seletiva e entre as regiões brasileiras. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Segundo a ABRELPE (Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e 

Resíduos Especiais), a estimativa para o ano de 2008 de geração de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) no Brasil apresenta-se conforme a Tabela 1 e distribuído percentualmente no Gráfico 

1. 

Tabela 1 - Quantidade de RSU gerados por região e Brasil em 2008. 
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Gráfico 1 – Distribuição percentagem de RSU Gerado por região do Brasil em 2008. 

Para o ano de 2012, tem-se a seguinte projeção da quantidade de resíduos gerados no 

Brasil, conforme apresentado na Tabela 2 e a sua distribuição percentual, no Gráfico 2. 

 

Tabela 2 - Quantidade de RSU gerados por região e Brasil em 2012. 
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Gráfico 2 - Distribuição percentagem de RSU Gerado por região do Brasil em 2012 

Fonte: Autores 
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Para os dois períodos analisados, 2008 e 2012, foram obtidos os seguintes dados 

referentes ao aumento na População Urbana, RSU Gerado e Índice (Kg/hab./dia), os quais 

estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Aumento das quantidades do período de 2008 a 2012. 

Regiões 
População Urbana 

(hab.) 

RSU Gerado 

(t/dia) 
Índice (Kg/hab./dia) 

Norte 695.364 2.421 0,143 

Nordeste 2.899.982 6.252 0,102 

Centro-Oeste 1.029.449 3.700 0,204 

Sudeste 2.173.048 15.035 0,208 

Sul 936.379 3.992 0.139 

Brasil 6.676.117 31.400 0,148 
Fonte: Autores 

 

Dentre as regiões analisadas pode-se observar que dentre todas as regiões do Brasil a 

região Sudeste foi a que obteve o maior crescimento de RSU gerados em toneladas por dia 

(ou seja, a produção de RSU no período de 4 anos aumentou em 15.035 toneladas/dia). 

Apesar de a região Nordeste ter tido o maior crescimento da sua população urbana 

(2.899.982), o valor do crescimento dos RSU gerados (6.252) não foi superior ao da região 

Sudeste na qual foi a segunda região a ter o maior crescimento populacional (2.173.048). 

A porcentagem de aumento do ano de 2008 para 2012 da quantidade de RSU gerados 

pode ser observada no Gráfico 3. 

29,95%

23,00%
21,36%

18,08%

13,76%

 
 

Gráfico 3 - Porcentagem de aumento dos resíduos sólidos gerados do ano de 2008 para 2012. 

Segundo os dados obtidos dos arquivos do IBGE o advento dos programas de controle, 

gestão, destinação e reciclagem dos resíduos sólidos no país iniciaram por volta da década de 
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1980, propondo uma nova perspectiva ecológica alicerçada no desenvolvimento sustentável. 

Sendo assim, sindicatos, associações de catadores, e a sociedade civil organizada, estão 

engajadas a instigar uma inovação na abordagem do tratamento dos resíduos sólidos.  Desse 

modo, são perceptíveis que essas práticas têm colaborado para minimizar os impactos 

causados em virtude dos detritos urbanos. 

De acordo com as pesquisas realizadas pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada) a regularidade da coleta de resíduos é uma das principais metas do gerenciamento 

ao longo desses anos. E o percentual da abrangência desta ação está aumentando, chegando a 

valores de cerca 90% no ano de 2009 dos domicílios consultados; já na rede urbana a 

cobertura chega a 98%, porém os valores encontrados na zona rural são de aproximadamente 

33% no quadro geral. 

Conforme a ABRELPE no ano de 2011 cerca de 3.263 (58,6%), de um total de 5.565 

municípios, mostravam a presença de investimentos em programas de coleta seletiva. 

Contudo, o número de cidades com ações relacionadas com a coleta seletiva esteja em uma 

cifra considerável, é necessário levar em conta que na maioria dos casos o que acontece é 

apenas uma rede de pontos de coleta de lixo (resíduos) voltados para a população ou na 

parceria entre o governo municipal e cooperativas de catadores responsáveis por desempenhar 

a função. Na tabela 4, apresenta-se a relação de algumas cidades que realizam coleta de seus 

resíduos. 

Tabela 4 - Dados de coleta de resíduos sólidos em algumas capitais brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo assim, presume-se que a quantidade de cidades abrangidas, eficazmente, pela 

coleta e reciclagem de resíduos sólidos no Brasil é bem inferior aos 58,6% divulgados no 

relatório da ABRELPE, como é mostrado na Figura 1. 
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Figura 1 - Comparação da Distribuição Percentual dos Municípios com iniciativa de Serviços de 

Coleta Seletiva. A) Ano de 2008; B) Ano de 2012. 

 

4. CONCLUSÃO 
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Pode-se concluir, através das comparações com os dados dos anos de 2008 e 2012, que 

embora fosse constatado o aumento da geração de resíduos sólidos em todas as regiões do 

Brasil, também houve um aumento, mesmo que em pequenas proporções, na iniciativa de 

prestar serviços de coleta seletiva. Creditam-se essas alternativas à Lei 12.305 de 02 de agosto 

de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabelece prazos para que os 

municípios brasileiros tenham seus Planos Municipais de Resíduos Sólidos e soluções para a 

coleta, transporte e destinação adequadas de resíduos sólidos em seus territórios. A coleta 

seletiva tem sido uma boa alternativa para minimizar os impactos causados pela massiva 

geração de resíduos, no entanto a mesma deve ser planejada de forma a atender a demanda do 

município e tecnologias voltadas a reciclagem desses materiais. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre os Sistemas 

Agroflorestais (SAFs), analisar e descrever as principais características dos SAFs presentes em uma 

propriedade particular no município de Castanhal, Pará. Para tal, foram adotados como procedimentos 

metodológicos pesquisas em literatura especializada e pesquisa de campo de caráter exploratório no 

município de Castanhal com ênfase na descrição das espécies cultivadas e a associação entre elas para 

o entendimento de suas finalidades. A propriedade estudada apresenta quatro SAFs, dos quais, três são 

do tipo silviagrícola para fins comerciais e um do tipo silviagrícola tradicional para o autoconsumo 

com maior diversidade de espécies sendo as mesmas dispostas ao acaso. Os resultados apontam para a 

importância dos SAFs enquanto sistemas de produção de alimentos e de produtos florestais como 

madeiras, óleos e resinas, que respeitem a capacidade produtiva da terra e que ofereça uma menor 

dependência de insumos agrícolas, além da importância enquanto método para a recuperação de áreas 

degradadas. Concluiu-se que os SAFs pesquisados in loco apresentam características voltadas para a 

produção de espécies de valor comercial para a região e para a exportação como teca (Tectona 

grandis) e açaí (Euterpe oleracea) e em menor escala para a produção de frutos para autoconsumo 

dentro da propriedade.  

 

Palavras-chave: Sistemas Agroflorestais. Produção de Alimentos. Castanhal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Entende-se por Sistemas Agroflorestais (SAFs) como formas de uso e ocupação da 

terra por meio da associação de cultivos agrícolas com árvores e arbustos em uma mesma área 

de manejo e de maneira simultânea (DUBOIS et al., 1996).  Esses sistemas variam muito de 

acordo com o objetivo do agricultor. 

 

O termo “Sistema Agroflorestal” (SAF) corresponde a uma forma de uso da terra e 

manejo dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas (árvores, arbustos, 

palmeiras) são utilizadas em associação com cultivos agrícolas ou animais, na 

mesma área, de maneira simultânea ou em uma sequência temporal 

(MONTAGNINI, 1992 apud ABDO et al., 2008. p 53). 

 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

175 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

Nesse modelo de uso e ocupação do solo devem estar presentes plantas lenhosas 

perenes que serão manejadas em associação com plantas herbáceas, culturas agrícolas, 

forrageiras entre outras, com eventual presença de animais de acordo com um arranjo espacial 

e temporal. A não utilização de espécies florestais não se caracteriza como um sistema 

agroflorestal e sim como um sistema de consorciação de culturas agrícolas (ABDO et al., 

2008). 

Os Sistemas Agroflorestais são também entendidos como um conjunto de espécies 

distribuídas de acordo com um arranjo espacial que contenha obrigatoriamente espécies 

florestais organizados com objetivos que variam desde a produção de alimentos à recuperação 

de áreas degradadas (STEENBOCK e VEZZANI, 2013), ou ainda na definição da legislação 

brasileira: 

 

[...] sistemas de uso e ocupação do solo em que plantas lenhosas perenes são 

manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas, culturas 

agrícolas, forrageiras em uma mesma unidade de manejo, de acordo com arranjo 

espacial e temporal, com alta diversidade de espécies e interações entre estes 

componentes (BRASIL, 2011 apud STEENBOCK e VEZZANI, 2013, p 07). 

  

Entre as vantagens na utilização de SAFs temos a produção de alimentos que visem à 

segurança alimentar com uma menor dependência dos defensivos agrícolas, fortalecimento da 

relação do produtor com sua respectiva produção. Além disso, os Sistemas Agroflorestais 

favorece a ciclagem de nutrientes (movimentação de nutrientes no sistema solo-planta) pela 

formação de serapilheira através das podas (CORRÊA et al., 2006). As finalidades 

ultrapassam a simples produção de alimentos, podendo produzir além de madeira produtos 

não madeireiros como óleos, resinas, essências entre outros. 

Com base nos conhecimentos levantados, o presente artigo teve por objetivo fazer um 

levantamento bibliográfico sobre os Sistemas Agroflorestais além de analisar e descrever as 

principais características presentes em SAFs de uma propriedade particular no município de 

Castanhal, Pará, partindo da hipótese de que os Sistemas Agroflorestais dessa propriedade 

apresentam certas similaridades com os SAFs próximos a essa região, principalmente no que 

diz respeito à escolha das espécies pelo valor econômico que as mesmas apresentam em 

relação ao mercado regional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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Na literatura são reconhecidas três principais classificações em relação aos tipos de 

SAFs: a silviagrícola que apresenta combinações de árvores com culturas agrícolas; 

silvipastoril que combina árvores com presença de animais (bois, porcos, galinhas, etc.); e 

agrossilvipastoril que é a combinação dos dois anteriores (COMBE e BUDOWSKI, 1979 

apud SANTOS et al., 2004). 

Os SAFs também são classificados de acordo com a disposição das espécies que 

podem variar, consistem desde sistemas mistos adensados (quintais caseiros), sistemas mistos 

de baixa densidade (sistemas agrossilvipastoril) que também podem ser em faixas, contínuos e 

ao acaso. De acordo com a disposição das espécies no tempo, os SAFs podem ser 

classificados como simultâneos ou sequenciais. Para os SAFs com a disposição de espécies de 

forma simultânea existem os SAF coincidentes (culturas com mesma época de plantio e de 

colheita) e SAFs concomitantes (culturas de mesma época de semeaduras e de épocas 

diferentes de colheitas) (ABDO et al., 2008). 

Os SAFs são classificados ainda como tradicionais e comerciais quanto à finalidade do 

mesmo (SMITH et al., 1998 apud SANTOS et al., 2004).  

A prática de Sistemas Agroflorestais sempre esteve presente na Amazônia por meio 

das comunidades tradicionais como, por exemplo, as indígenas, caboclas e ribeirinhas, que 

desenvolviam sistemas de produção (SAFs tradicionais) voltados para a subsistência baseadas 

no conhecimento empírico e nas observações da natureza (DUBOIS et al., 1996). Atualmente, 

busca-se resgatar esses conhecimentos para aplicá-los nos Sistemas Agroflorestais para fins 

comerciais com o intuito de aperfeiçoar a produção. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

 Para a realização do atual trabalho a metodologia adotada foi dividida em duas etapas. 

A primeira pauta-se em pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e documentos 

agrícolas, entrevistas com pesquisadores (engenheiros florestais e agrônomos, dos quais 

serviram também como facilitadores ao acesso a propriedade na qual foi realizada a pesquisa 

de campo), além de informações disponíveis em bancos de dados como IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) e SAGRI (Secretária de Agricultura), relacionados ao 

tema para a mensuração da produção no estado. 

A segunda etapa foi baseada em pesquisa in loco em uma propriedade particular às 

margens da Rodovia Bernardo Sayão (BR-316), na entrada do município de Castanhal, Pará, à 
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margem esquerda sentido Castanhal, situada nas coordenadas geográficas 01º 17’ S e 48° 00’ 

W, para análise, descrição e verificação de hipóteses. A pesquisa de campo foi de caráter 

quantitativo-descritivo com a finalidade de delimitar e analisar as principais características 

dos SAFs e sua organização dentro dessa propriedade utilizando-se além da pesquisa de 

campo de cunho exploratório, técnicas como entrevista com o produtor e colaboradores. 

  

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A propriedade na qual foi realizada a pesquisa in loco apresenta quatro Sistemas 

Agroflorestais todos do tipo silviagrícola com combinações de árvores e culturas agrícolas 

enumerados de um a quatro dos quais foram caracterizados três como SAFs Comerciais 

(SAFs 1, 2 e 4) e um SAF tradicional do tipo “quintal agroflorestal” (SAF 3). 

 De acordo com a disposição espacial das espécies, os Sistemas Agroflorestais 

comerciais se apresentaram como sistemas mistos adensados em faixas e pouco diversificados 

e o sistema agroflorestal tipo quintal agroflorestal como sistema misto de baixa densidade e 

alta diversidade, com espécies dispostas ao acaso. As espécies encontradas em cada SAF são 

listadas a seguir na tabela 1: 

 

Tabela 1- Espécies encontradas em cada Sistema Agroflorestal e suas utilidades. 

Nome Científico Nome Vulgar Origem Fins Usos e Serviços potenciais 

 
 

  FR MD OR FT 

S. AGROFLORESTAL 

nº 1  

      

Euterpe oleracea Açaí N C X  X X 

Piper nigrum 
Pimenta do 

Reino 
N C X X   

S. AGROFLORESTAL 

nº 2  
      

Euterpe oleracea Açaí N C X  X X 

Theobroma cacao Cacau N C X X   

Tectona grandis Teca E C Espécie Madeireira 

S. AGROFLORESTAL 

nº 3  
      

Persea americana Abacate E A X X X  

Euterpe oleracea Açaí N A X  X X 

Malpighia glabra Acerola E A X    

Theobroma cacao Cacau N A X X   

Averrhoa carambola Carambola E A X  X  

Cocos nucifera Coqueiro ? A X X X  
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Theobroma grandiflorum Cupuaçu N A X    

Psidium guajava Goiabeira ? A X X   

Annona muricata Graviola N A X X   

Citrus limonum Limoeiro E A X X   

Carica papaya Mamão E A X X   

Mangifera indica Mangueira E A X    

Bixa orellana Urucum E A X X   

S. AGROFLORESTAL 

nº 4  
      

Euterpe oleracea Açaí N C X  X X 

Theobroma cacao Cacau N C X X   

Piper nigrum 
Pimenta do 

reino 
N C X X   

        

Nota: Origem = Nativa ou Exótica / FINS = Comercial (C); Autoconsumo (A) / FR = Fruto / 

MD = Medicinal / OR = Ornamental / FT = Plantas adubadoras.  

 

De modo geral, as espécies encontradas na propriedade apresentam várias 

potencialidades, entre elas o uso medicinal e a ornamentação, entretanto, a maior parte das 

espécies tem apenas a comercialização do fruto como finalidade. Benefícios como a adubação 

do solo proporcionado pelo açaí, por exemplo, contribui para menor dependência de insumos 

agrícolas. 

 Os SAFs 1, 2 e 4 apresentam menor diversidade de espécies sendo que as mesmas 

foram escolhidas pelo valor econômico de mercado (Figura 1). Estes tipos de SAFs são mais 

suscetíveis a danos provocados por pragas e ervas daninha.  

   

 

Figura 1- Espécies de valor comercial encontradas no SAF nº 2 

Fonte: Acervo dos autores 
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 A principal espécie encontrada na propriedade é o açaí (Euterpe oleracea) estando 

presente em todos os Sistemas Agroflorestais desta propriedade. O açaí apresenta grande 

valor comercial e econômico no estado do Pará devido a grande utilização na alimentação 

regional.  

 A madeira produzida pela espécie teca (Tectona grandis) presente no SAF nº 2 

apresenta um valor econômico elevado pela sua qualidade e resistência, possui um preço 

elevado no ramo da construção naval sendo utilizada principalmente no revestimento de iates.   

 O SAF 3, por se caracterizar como um sistema agroflorestal do tipo tradicional, 

apresentou a maior diversidade de espécies (Tabela 1) que apesar de serem espécies 

potencialmente comerciáveis são utilizadas apenas para autoconsumo na propriedade (100% 

das espécies destinadas ao autoconsumo), além disso, podem ser utilizadas para fins 

medicinais e ornamentais (Figura 2). Essa diversidade maior de espécies já era esperada para 

esse tipo de SAF, pois como aponta Santos et al. (2004) os SAFs tradicionais apresentam 

maior diversidade de espécies e de alimentos. Além disso, promovem uma maior recuperação 

de áreas degradadas e diminuem a dependência de insumos agrícolas, diferentemente dos 

SAFs comerciais que apresentam menor diversidade de alimentos, menor potencial de 

recuperação de áreas degradadas, e espécies selecionadas para fins comerciais.  

 

     

Figura 2 - Algumas das espécies encontradas no SAF 3: (A) Cocos nucifera; (B) Carica papaya  

Fonte: Acervo dos autores 

 

 As espécies presentes no SAF nº 3 apresentam diferentes estágios fenológicos, 

diferentemente dos SAFs comerciais presente na propriedade, isso porque indivíduos de 

mesma espécie são plantados em diferentes épocas do ano ou até em anos diferentes. 

(B) (A) 
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Em toda a propriedade a matéria orgânica (serapilheira) proveniente do próprio SAF 

como folhas, frutos e galhos em decomposição é reaproveitada transformando-se em adubo 

natural e em seguida depositada aos pés das culturas agrícolas (Figura 3). Segundo Steenbock 

e Vezzani (2013), essa prática favorece o acúmulo de matéria vegetal no sistema. Ainda para 

esses autores, a deposição de matéria vegetal no solo, juntamente com a estratificação vertical 

do sistema agroflorestal, promove uma proteção ao solo contra o impacto produzido pela 

chuva.  

Além disso, segundo Arato (2003), estudos realizados em Sistemas Agroflorestais nos 

estado de Minas Gerais mostram que a produção de serapilheira é semelhante à produção 

encontrada em florestas nativas. Além disso, 19,87% da serapilheira total produzida em SAFs 

é proveniente de flores e frutos (material reprodutivo), o dobro do que é obtido em florestas 

estacionais graças à presença de espécies frutíferas que produzem frutos grandes, como coco e 

mamão, ambos, presentes nos SAFs estudados em Castanhal. 

 

    

Figura 3 - Matéria orgânica em decomposição utilizada como adubo natural: (A) SAF 3 (B) SAF 4 

Fonte: Acervo dos autores 

 

 A propriedade apresenta ainda uma instalação própria para o beneficiamento da 

produção o que garante maior agregação de valor ao produto que é comercializado/exportado. 

  

5. CONCLUSÃO 

 

 O estudo de campo proporcionou verificar e comprovar as principais características e 

hipóteses dos tipos de SAFs como diversidade de espécies e suas relações ecológicas. 

(A) (B) 
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 As principais espécies produzidas na propriedade são o açaí (Euterpe oleracea) 

estando presente em todos os Sistemas Agroflorestais devido seu valor de mercado na região, 

seguido do cacau (Theobroma cacao) presente em três SAFs. A espécie de maior valor 

comercial para a exportação é a teca (Tectona grandis). 

 Por fim, concluiu-se que os Sistemas Agroflorestais apresentam-se cada vez mais 

como alternativa para a produção de alimento e produtos florestais, madeireiros e não 

madeireiros, que visam uma produção ecologicamente sustentável em longo prazo e que 

respeite a capacidade de produção da terra.  
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RESUMO 

 

Na tentativa de elevar o consumo de nutrientes, algumas alternativas têm sido propostas, dentre elas a 

produção de novos produtos que apresentam alto valor nutricional. Este trabalho teve como objetivo 

avaliar o aproveitamento da farinha de banana verde (FBV) Musa (grupo AAB) da variedade maçã, 

para formulação de biscoitos tipo cookies. Foram produzidos biscoitos com substituição parcial da 

farinha de trigo por FBV na proporção de 5, 10 e 15%, e biscoitos Padrão sem FBV. Os biscoitos e 

foram avaliados quanto à composição química, características físicas (diâmetro, espessura e peso) e 

grau de aceitação. A composição química dos biscoitos diferiu significativamente em relação ao teor 

de umidade, e não diferiu em relação a acidez total titulável. As maiores diferenças foram verificadas 

entre os teores de pH e Brix. As características físicas dos biscoitos não foram verificadas diferenças 

significativas, indicando um elevado grau de homogeneidade. O teste de aceitação dos biscoitos 

indicou não haver diferença significativa entre as diferentes formulações e o padrão. Assim, por 

agregar valor nutricional do produto sem alterar significativamente suas propriedades físicas e 

sensoriais, a substituição parcial da farinha de trigo pela utilização da farinha de banana verde é viável 

e pode ser recomendada no preparo de alimentos alternativos enriquecidos em relação aos alimentos 

tradicionais. 

 

Palavras-chave: Banana. Farinha. Biscoito tipo cookies. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A banana (Musa spp.), independentemente de seu grupo genômico é um dos frutos 

mais cultivados nos países de clima tropical e subtropical, sendo o quarto produto agrícola 

mais importante do mundo, depois do milho, arroz e trigo (SUBBAIAH et al., 2013). 

 A banana verde apresenta alto valor energético (100 kcal/100 gramas de polpa), teores 

consideráveis de vitaminas (A, B1, B2 e C) e sais minerais (K, P, Ca, Na, Mg), 14,5% de 

fibras e 17,5% de amido resistente; quantidades bastante superiores à da banana madura, na 

qual o amido foi convertido em açúcares durante o amadurecimento (FASOLIN et al., 2007). 

mailto:gilsonduarte00@gmail.com
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 Segundo a Resolução RDC n° 263, de 22 de setembro de 2005, que aprovou o 

Regulamento Técnico para produtos de cereais, farelos, farinhas e amidos, as farinhas são os 

produtos obtidos de partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, 

frutos, sementes, tubérculos e rizomas por moagem e ou outros processos tecnológicos 

considerados seguros para produção de alimentos (BRASIL, 2005). 

 Após a desidratação da polpa da banana verde é possível obter-se a sua farinha, 

podendo assim substituir outras farinhas sem prejuízo à sua característica sensorial, pois 

apresenta um sabor suave. A farinha de banana verde quando é adicionada a farinha de trigo, 

pode ser usados como incremento nutricional para produção de pizzas, pães, mingaus, massas, 

panquecas, biscoitos dentre outros produtos (FASOLIN et al., 2007). 

 O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biscoitos com uma produção de 1,1 

milhões de toneladas, atrás apenas dos Estados Unidos que produz em torno de 1,5 milhões de 

toneladas (SIMABESP, 2008). O biscoito é um alimento adquirido através do amassamento e 

cozimento conveniente de massa preparada com farinha, féculas e/ou amido, seja fermentado 

ou não, e outras substâncias alimentícias (BRASIL, 2005).  

 Este trabalho teve como objetivo avaliar o aproveitamento da farinha de banana verde 

(FBV) Musa (grupo AAB) da variedade maçã, para formulação de biscoitos tipo cookie. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Elaboração da farinha de banana verde 

 

Os frutos bem como todos os outros materiais utilizados foram adquiridos no mercado 

local da cidade de Redenção e conduzidos até o Laboratório de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA/Campus XV). 

Os procedimentos adotados para a elaboração da farinha de banana verde seguiram os 

propostos por Cordeiro (2003).  

Realizou-se a inativação enzimática na polpa através de duas soluções diluídas a 1% 

de ácido cítrico e 1% de ácido ascórbico, permanecendo 5 minutos em cada solução. O corte 

foi manual em sentido longitudinal utilizando utensílio de aço inox de corte, secagem em 

estufa estabilizada a 70ºC por 24h, trituração utilizando o triturador de facas rotativas, 

acondicionamento em embalagens plásticas e armazenamento sob refrigeração. Foram 
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retiradas amostras para análises físico-químicas em triplicatas e quantidades adequadas para 

as formulações de biscoitos. 

 

2.2 Caracterização físico-química da FBV 

 

 A composição físico-química da FBV foi determinada por meio dos seguintes 

procedimentos: pH, sólidos solúveis (SS), acidez total titulável (ATT) e umidade em estufa a 

105 °C até peso constante, conforme metodologias propostas pelo Instituto Adolfo Lutz 

(2005).  

 

2.3 Formulações dos biscoitos tipo cookie 

 

Misturas compostas de farinha de trigo e de farinha de banana verde (FBV) na 

proporção de 5, 10 e 15% foram utilizadas para produção de biscoitos denominados de Tipo I,  

II e III, respectivamente. Uma formulação básica para controle foi elaborada sem a FBV e foi 

denominado padrão (P).  

Todas as formulações foram desenvolvidas por adaptação da metodologia de Fasolin 

et al. (2007), conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Formulação dos biscoitos tipo cookie 

INGREDIENTES  

(%) 
Formulações 

P I II III 

Farinha de trigo 47,20 44,84 42,48 40,12 

FBV - 2,36 4,72 7,08 

Açúcar 21,15 21,15 21,15 21,14 

Gordura vegetal 21,15 21,15 21,15 21,14 

Fermento 1,27 1,27 1,27 1,27 

Sal 0,44 0,44 0,44 0,44 

Ovo 8,80 8,80 8,80 8,80 

Padrão = Sem adição da FBV; Tipo I = Formulação com adição de 5% da FBV; Tipo II = Formulação 

com adição de 10% da FBV e Tipo III = Formulação com adição de 15% Da.  

Os ingredientes foram misturados até a obtenção de uma massa homogênea, 

permanecendo em repouso por 30 minutos. Em seguida realizou-se a modelagem dos 

biscoitos no formato arredondado e submetida ao forno a 110 °C.  

 

2.4 Caracterização física e físico-química dos biscoitos tipo cookie 
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 A caracterização físico-química do biscoito tipo cookie correspondeu a determinação 

do pH,  ATT, SS e umidade, conforme metodologia de Adolfo Lutz (2005); Os biscoitos 

tiveram peso, espessura e diâmetro avaliados, antes e após o assamento, conforme 

procedimentos descritos por Fasolin et al. (2007).   

O diâmetro e a espessura dos biscoitos foram mensurados com paquímetro e a 

pesagem foi feita em balança analítica. As análises foram conduzidas com 10 biscoitos, 

provenientes de uma mesma fornada, escolhidos de forma aleatória, após terem atingido 

temperatura ambiente. Foram utilizadas 1 fornada para cada formulação de biscoito, 

totalizando 200 biscoitos. 

 

2.5 Análise sensorial dos biscoitos tipo cookies 

 

Determinou-se o índice de aceitabilidade (IA) das formulações utilizando a equação (1) 

de acordo com Teixeira  et al. (1987) e com os diferentes percentuais de substituição de FBV, 

foi avaliada por meio de um teste afetivo laboratorial, utilizando provadores não treinado os 

quais foram selecionados de forma aleatória.  

O teste de aceitação foi realizado com 51 universitários (> dezessete anos). Os 

avaliadores informaram o quanto gostaram ou desgostaram de cada formulação quanto aos 

atributos aroma, sabor, aparência e textura, utilizando escala hedônica estruturada de nove 

pontos que variava de gostei muitíssimo (pontuação máxima) a desgostei muitíssimo 

(pontuação mínima). Sendo considerado satisfatório o resultado de IA > 70% em acordo com 

Dutcosky (1996). Os provadores avaliaram a intenção de compra conforme uma escala 

estruturada de 5 pontos (1 certamente não compraria a 5 eu certamente compraria). 

 

             Eq 1:                                                                

A = nota média obtida para o produto; B = nota máxima dada ao produto. 

 

2.6 Análise estatística 

 

 Os resultados das caracterizações físicas, e físico-químicas e dos testes de aceitação 

foram analisados através de análise de variância e teste de Tukey em nível de significância de 

5% utilizando o programa Assistat 7.7 Beta e Microsoft Excel 2010. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Rendimento e composição físico-química da farinha 

 

Foram utilizados como matéria prima 1,440 kg de banana verde sem a casca, a partir 

dos quais foram obtidos 0,380 kg de farinha, o que corresponde a um rendimento de 26,39%, 

valor semelhante ao encontrado por Gomes e Ferreira (2013) que corresponde a 26,68%. 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados da caracterização físico-químicas (ATT, 

SS, pH e umidade) da FBV.  

A FBV apresentou umidade (6%), se encontra dentro do valor estipulado pela Anvisa 

para farinhas, que é de 15% (BRASIL, 2005). Segundo Teixeira Neto et al. (2004). 

Borges et al. (2009), em experimento com banana (Musa spp.), cv. Prata encontraram 

3,3% de umidade em farinha de banana verde em secagem em estufa a 105 °C. 

A determinação de umidade nos alimentos é de grande importância, pois a água exerce 

influência acentuada em várias de suas características, como: aparência, sabor, estrutura, 

susceptibilidade e deterioração dos alimentos (BORGES, 2007). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

O pH é um fator de grande importância na limitação da capacidade de 

desenvolvimento de microrganismos no alimento (SOUZA et al. 2008). 

O valor médio de pH registrado neste trabalho foi de 4,98 que segundo Soares et al. 

(1992), considera-se um alimentos pouco ácido. 

Este comportamento ratifica alguns estudos realizados, tais como, o trabalho de 

Borges et al. (2010),  que constataram na farinha de banana verde da mesma espécie o pH de 

5,30 e se aproxima ao de Lucena et al. (2003) quando estudando o uso de etileno exógeno na 

Tabela 2 – Composição físico-química da farinha FBV 

Análises Valores* 

Umidade (% B.U) 6,00 ± 1,41 

ATT (%) 2,04 ± 0,14 

pH 4,98 ± 0,00 

SS (°Brix) 4,33 ± 0,57 

*Valores médios de três repetições com  ± desvio padrão. 
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maturação de banana ‘Prata-anã’: no estádio 2 de maturação, isto é, verdes, possuíam valores 

médios de pH 5,51. 

O valor médio da ATT observado neste experimento foi de 2,04%, no entanto, Borges 

et al. (2010),  trabalhando com  farinha de banana verde da mesma espécie, obtiveram valor 

bem inferior (0,63%). 

 

3.2 Caracterização físico-química dos biscoitos tipo cookies 

 

 Os valores encontrados na caracterização físico-química do biscoito padrão e o 

biscoito enriquecido com a FBV podem ser observados na Tabela 3. 

 

 Quando analisados estatisticamente, os resultados demonstraram que não houve 

diferença significativa entre os teores de umidade quantificados nos quatro tipos de biscoitos 

preparados corroborando com Fasolin et al. (2007), que nos estudos não encontraram 

diferença significativa nas formulações de biscoitos (10, 20 e 30%) de FBV. O teor de 

umidade do biscoito cookies encontra-se dentro no que determina a legislação através da 

resolução CNNPA n° 12, 1978, em que a umidade para biscoito e bolachas devem ser no 

máximo 14% (BRASIL, 1978). 

 Os valores encontrados de ATT entre as amostras analisadas não diferiram entre si 

com os valores médios de 0,33, 0,43, 0,33 e 0,3% de ácido cítrico nas respectivas 

formulações. Vieira et al. (2010), observaram redução de acidez titulável de 0,39, 0,37, 

0,33% de ácido cítrico, em preparação de biscoitos doces com proporções variadas de fécula 

de mandioca a 5, 10 e 15%.  

Os parâmetros de pH diminuíram com o aumento da concentração da FBV. Os valores 

encontrados de pH para os biscoitos encontra-se na faixa normal para esses produtos, em geral 

de 6,5 à 8,0, como referido Pyler (1982). 

Tabela 3. Características físico-química das formulações de biscoito tipo cookies elaborados com FBV. 

Parâmetro FORMULÇÕES 

P I II III 

Umidade (% B.U.) 11,66a1 ± 0,57 12,33a ± 0,57 11,00a ± 1,00 11,33a ± 057 

ATT (%) 0,03a ± 0,005 0,02a ± 0,005 0,03a ± 0,005 0,02a ± 0,001 

pH 6,74a ± 0,01 6,59b ± 0,00 6,45c ± 0,02 6,31d ± 0,01 

SS (°Brix) 32,66a ± 2,51 35,00b ± 3,00 40,00c ± 2,00 45,00d ± 5,00 

¹Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre os resultados, para p<0,05. 
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O fato da diminuição de pH provavelmente foi reflexo da adição de FBV. Segundo 

Borges et al. (2008) vários fatores podem ser responsáveis pela redução de pH tais como a 

combinação de conservantes, tipo de embalagem empregada, as condições de processamento 

térmico e a temperatura. 

Os valores encontrados para os SS (°Brix) diferiram estatisticamente entre si.  

Andrade (2013) na elaboração de biscoito tipo cookies com FBV (10, 20 e 30%) notou 

também o aumento desta concentração (35, 42 e 48,7°Brix respectivamente).  

Os resultados das análises físicas do biscoito padrão e das diferentes formulações de 

biscoitos produzidas com substituição parcial da farinha de trigo por farinha de banana verde 

são apresentados na Tabela 4. 

Os pesos, diâmetros e espessuras dos biscoitos antes e depois da cocção não diferiram 

estatisticamente entre si ao nível de 5%, o que demonstrou um elevado grau de 

homogeneidade nos biscoitos produzidos. Assim segundo Fasolin et al. (2007) quaisquer 

diferenças obtidas nestas variáveis após a cocção pode-se dar devida as interferências 

causadas pela presença da farinha de banana na massa. 

O diâmetro dos biscoitos antes e após cocção de acordo com Fasolin et al. (2007) com 

adição de poucas quantidades de farinha de banana, pode não interferir na formação da rede 

de glúten do biscoito, fazendo com que a massa não sofra maior espalhamento e aumento 

durante a cocção. 

 

3.3 Análise sensorial 

 

Na Tabela 5 estão apresentados os valores de aceitabilidade média dos atributos 

aroma, sabor, aparência e textura das amostras de biscoitos enriquecidos com a FBV. 

 

Tabela 4. Valores médios das características físicas dos diferentes tipos de biscoitos tipo cookie elaborados com farinha de banana verde. 

Parâmetros Físicos Avaliados 

Tipos de Biscoito 

P I II III 

Diâmetro (mm) pré-cocção 1,35ª¹ ± (0,04)² 1,42a ± (0,15) 1,46a ± (0,06) 1,41a ± (0,11) 

Diâmetro (mm) pós-cocção 1,58ª ± (0,08) 1,44a ± (0,16) 1,49a ± (0,06) 1,59a ± (0,16) 

Diferença 0,23ª ± (0,05) 0,02a ± (0,01) 0,02ª ± (0,01) 0,02ª ± (0,03) 

Espessura (mm) pré-coccção 8,00ª ± (1,73) 10,00a ± (0,00) 10,00a ± (0,00) 10,66ª ± (1,15) 

Espessura (mm) pós-cocção 10,00a ± (1,0) 11,00a ± (1,00) 11,00a ± (1,00) 11,33a ± (1,00) 

Peso (g) pré-cocção 7,93a ± (0,2) 8,60a ± (0,80) 7,93a ± (0,30) 8,00a ± (0,80) 

Peso (g) pós-cocção 7,30a ± (0,26) 7,96a ± (0,72) 6,96ª ± (0,50) 7,96ª ± (0,30) 

¹Letras iguais na mesma linha indicam não haver diferença significativa entre os resultados, para p<0,05; e 2 ± desvio padrão. 
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Os resultados obtidos na análise sensorial demostram que as formulações não diferem 

entre si em nenhum dos aspectos analisados. Os atributos aroma, sabor, aparência e textura, 

apresentaram nível satisfatório de aceitação, com media superior a 7, equivalente a gostei 

moderadamente de acordo com a escala hedônica. Pode-se observar, portanto, que é possível 

substituir parcialmente a farinha de trigo por farinha de banana verde sem afetar o índice de 

aceitação do biscoito tipo cookie.  

 

3.4  Aceitação dos biscoitos tipo cookies 

 

A porcentagem de avaliadores para cada escore dado aos biscoitos, 36% dos 

universitários que participaram do teste declararam ter gostado muitíssimo do biscoito Tipo I, 

29,92%, padrão, 26,37%, tipo III e somente 24,20% do biscoito tipo II. 

Nos estudos de Nascimento (2010), quando se substitui a farinha de trigo por outra 

farinha na massa de produtos panificáveis ocorreu mudanças em sua composição e nas suas 

propriedades físico-químicas e tecnológicas, pois há diminuição do glúten e a massa 

enfraquece. Sendo que, o emprego de técnicas de análise sensorial permite avaliar a aceitação 

dos consumidores e as possíveis diferenças nos atributos sensoriais (aparência, aroma, sabor, 

textura, etc.) dos produtos.  

A análise sensorial das formulações de biscoitos tipo cookie, por provadores não 

treinados mostra que todas as formulações foram bem aceitas em relação à aparência, sabor, 

textura e aroma. Os valores do IA para todas as formulações (Figura 4) foi superior a 70% em 

todos os atributos avaliados, o que é recomendado como satisfatório, segundo Dutcosky 

(1996).  

Tabela 5. Aceitação média dos atributos aroma, sabor, aparência e textura do biscoito em diferentes concentrações de FBV. 

FORMULÇÕES 
MÉDIAS 

AROMA SABOR APARÊNCIA TEXTURA 

PADRÃO 7,52a¹±(1.28)² 7.94a ± (1,06) 7.66a ± (0.06) 7.72a ± (1.18) 

TIPO I 7,21a ± (1.41) 7.96a ± (1,37) 7.82a ± (0,06) 7.82a ± (1.29) 

TIPO II 7,05a ± (1.51) 7.35a ± (1,70) 7.47a ± (0,01) 7.60a ± (1.41) 

TIPO III 7,5a ± (1,23) 7.47a ± (1,68) 7.35a ± (0,0) 7.62a ± (1.29) 

¹Letras iguais na mesma coluna indicam não haver diferença significativa entre os resultados, para p < 0,05; e ² ± desvio padrão. 
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Gráfico 1 – Índice de aceitabilidade dos biscoitos tipo I, tipo II e tipo III de acordo com os atributos 

aroma, sabor, aparência e textura. 

3.5 Intenção de compra 

Quanto à intenção de compra, 61,6% dos provadores comprariam alguma das amostras 

do total de consumidores entrevistados. Em relação aos biscoitos com 10% e 15% de 

substituição, poucos consumidores demonstraram interesse em comprá-los (18,5 e 21,0%, 

respectivamente). Assim, 29,5, 30,5%, comprariam as amostras com as formulações de 

biscoito padrão, tipo I.  

4. CONCLUSÃO 

Através dos resultados obtidos no presente trabalho, pode se afirmar que os biscoitos 

desenvolvidos com a farinha da banana verde, é uma alternativa para elaboração de alimento 

com características funcionas. Levando-se em consideração o fácil acesso da população à 

matéria-prima, seu elevado teor de amido, potássio, bem como elevado rendimento do 

processo e boa aceitação por parte dos consumidores de biscoito, considera-se a farinha da 

banana verde uma boa alternativa para enriquecimentos de produtos alimentícios. Portanto em 

função dos bons resultados obtidos é possível a substituição parcial da farinha de trigo por 

farinha de banana verde sem que haja a perdas das qualidades sensoriais do produto. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo realizar as análises físico-químicas e a curva de secagem do 

resíduo do pedúnculo do caju (Anacardium occidentale L.), o fruto foi adquirido em um pequeno 

produtor do município de Redenção (PA). O caju foi transportado em caixa térmica sob refrigeração, 

lavado com água corrente, depois separados pedúnculo e castanha. Os métodos utilizados nas análises 

foram: teor de acidez total titulável (ATT), ácido ascórbico (AA),  pH, Determinação de sólidos 

solúveis Totais (°Brix), determinação de umidade (%) e curva de secagem. Após as análises obtiveram 

os seguintes resultados: ATT (3,89 mg x 100g-1), AA (71,89 mg x 100g-1), pH (4,56), SST (42°Brix) e 

umidade (76,6%). Os resultados obtidos a partir do experimento de secagem em estufa com circulação 

de ar nas condições estudadas observou-se, uma região linear, nos primeiros minutos de secagem, e 

em seguida o comportamento passou a ser logarítmico, sendo que a constante perda de umidade 

ocorreu predominantemente entre-os dois primeiro minutos até os cem minutos do período de tempo 

analisado. Concluímos que o aproveitamento industrial do caju visa, em menor escala, o 

beneficiamento do pedúnculo, apenas 15 % da produção do mesmo é utilizada. Diante destas grandes 

perdas e da importância da dieta à base de fibras, torna-se importante à realização de estudos sobre a 

composição destes e investigações a respeito do potencial e da viabilidade do seu beneficiamento para 

fins de consumo humano como ingrediente em produtos com adição de fibras tais como pães e 

biscoitos. 

 
Palavras-chave: Caju. Resíduo. Secagem. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.), planta rústica originária do Brasil, é típico de 

regiões de clima tropical. São encontrados especialmente nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil, representando para essa última grande importância econômica, devido aos produtos 

industrializados oriundos do fruto e do pseudofruto, principalmente para os estados do Ceará, 

Piauí e Rio Grande do Norte (SAMPAIO, 2007). O caju compõe-se da castanha (o verdadeiro 

fruto) e de pedúnculo hipertrofiado (o pseudofruto). O pedúnculo de aparência exótica 
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apresenta alto teor de vitamina C e grande valor nutricional. Entretanto, o aproveitamento 

ainda é insignificante em relação à quantidade da matéria-prima potencialmente disponível 

(AGOSTINI-COSTA et al., 2004). Além do consumo natural como fruta fresca, o pedúnculo 

do caju pode ser utilizado na fabricação de diversos produtos alimentícios, como sucos, doces, 

biscoitos, catchup, pães, patês, refrigerantes, vinagre, vinho, aguardente, néctar e até 

hambúrguer (GALVÃO, 2006). 

O pedúnculo do caju, rico em nutrientes, apresenta alta perecibilidade. Dentre os 

principais nutrientes destacam-se o K, Fe, Ca, P, vitaminas A, C, do Complexo B e 

minerais, além de taninos, ácidos orgânicos e carboidratos. De acordo com 

CONTRERAS-CALDERÓN et al., (2011), o caju possui cerca de cinco vezes maior 

conteúdo de ácido ascórbico (228 mg x 100 g-1) do que laranjas. Além da vitamina 

C, frutos maduros de caju podem conter vários outros compostos com potencial 

antioxidante, incluindo carotenóides (0,40 mg x 100 g-1), flavonóides amarelos 

(63,80 x 100 mg g-1), polifenóis (118 mg x 100 g-1), ácidos fenólicos e taninos (29 

mg x 100g-1) (RUFINO et al., 2010; MICHODJEHOUN-MESTRE et al., 2009). 

 

 A utilização industrial do pedúnculo de caju está direcionada principalmente para o 

mercado interno com a produção de sucos e doces. Tais indústrias geram resíduos conhecidos 

popularmente como bagaço de caju que, em geral, são reaproveitados para enriquecimento de 

ração animal ou descartados por falta de incentivo de seu uso na alimentação humana 

(PINHO, 2009). O grande desperdício do pedúnculo deve-se à sua reduzida estabilidade pós-

colheita, associada à pequena capacidade de absorção pela indústria e curto período de safra 

do fruto (LIMA, 2008). O aproveitamento de resíduos no processamento de novos alimentos 

tem representado segmento importante para as indústrias, principalmente no Tocantins há 

demanda por produtos para dietas especiais (OLIVEIRA et al., 2002). Várias pesquisas 

demonstram a utilização desses resíduos em novos produtos para a alimentação humana, 

proporcionando seu enriquecimento (PAIVA, 2008), por serem constituídos basicamente de 

matéria orgânica, rica em açúcares e fibras, com elevado valor nutritivos e baixo custo 

econômico (OLIVEIRA et al., 2002). 

 A elaboração e consumo de produtos obtidos a partir do resíduo do pedúnculo de caju, 

proporcionam alternativa de aproveitamento, além da possibilidade de diversificação da dieta 

da população (LIMA, 2008). As informações sobre as propriedades nutricionais, funcionais e 

tecnológicas do alimento, assim como o seu aproveitamento possibilitam a 

redução/desaparecimento do desperdício em grande escala e proporcionam benefícios à saúde. 

O processo de secagem é um complexo processo térmico na qual a transferência de 

calor e massa ocorre simultaneamente. Neste processo, o calor é transferido por 

convecção do ar quente para o produto, aumentando a temperatura tanto deste 

quanto da água nele contido na forma de umidade. A transferência de massa ocorre 

quando a umidade presente emigra na forma de líquido ou vapor do interior do 

produto para a superfície em contato com o ar quente que então se evapora, sendo 
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transferido para o ar na forma de vapor de água. Este processo é fortemente 

influenciado pela temperatura e velocidade da corrente de ar que circula ao redor do 

produto (STRUMILLO e KUDRA, 1989). 

 

Partindo da premissa o presente trabalho teve por objetivo analisar as características 

físico-químicas e a cinética de secagem do resíduo do bagaço do pedúnculo de caju 

(Anacardium occidentale L.). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Foi utilizado pseudofruto de caju (Anacardium occidentale L.) maduro, adquirido de 

um pequeno produtor do município de Redenção (PA). O caju foi transportado em caixa 

térmica sob refrigeração e destinado ao laboratório de análise alimentos da universidade do 

estado do Pará, foram lavado com água corrente, depois separados pedúnculo e castanha. O 

pedúnculo foi processado em liquidificador convencional e filtrado com papel filtro para 

separação do suco. A fibra, ainda úmida, foi prensada, manualmente, com auxílio do papel 

filtro para retirada do excesso de umidade. 

Onde as análises físico-químicas foram determinadas em triplicatas e utilizadas as 

respectivas médias. 

 

2.1 Análises Físico – Químicas 

2.1.1 Determinação do pH 

O pH foi determinado  a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (1985). Utilizando o 

pHmetro modelo MP-210 com compensação automática da temperatura, como único 

resultado até a estabilização da leitura. 

 

 2.1.2 Determinação da acidez total titulável (ATT) 

Essa análise foi determinada de acordo com metodologia proposta pelo Instituto 

Adolfo Lutz (1985) utilizando-se o método titulométrico. 

 

2.1.3 Teor de ácido ascórbico (AA) 
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 Para a determinação de ácido ascórbico utilizou-se o método de Tillmans analisou-se 

em triplicata 1g do resíduo do caju para cada amostra distribuídas em Erlenmeyer de 250 ml 

contendo 50ml de solução de ácido oxálico a 1%. A titulação foi efetuada com DCFI (2,6-

diclorofenol indofenol) até atingir a coloração rosada persistente por 15 a 30 segundos 

segundo a metodologia descrita no Instituto Adolfo Lutz (1985). 

 

2.1.4 Determinação de sólidos solúveis (°Brix) 

  

Para essa analise foi utilizada refratômetro conforme metodologia descrita no Instituto 

Adolfo Lutz (1985). 

 

2.1.5 Determinação de umidade 

 

A determinação da umidade foi realizada segundo a metodologia descrita no Instituto 

Adolfo Lutz (1985), por secagem direta em estufa de circulação de ar a 105°C fazendo uso da 

Equação 1: 

Ub (%b.u) = (Pi – Pf). 100 

  

Onde: 

%U:  É a umidade relativa da amostra; 

Pi: É o peso inicial da amostra com o cadinho; 

Pf:  É o peso final peso inicial com cadinho; e  

PA: É o peso da amostra posta no cadinho. 

 

2.2 Obtenção da curva de secagem 

 

O resíduo de 50 g do caju triturado e prensado foi disposto homogeneamente em uma 

grade metálica coberta com papel alumínio, tendo o peso de 144,8 g e sua área de 387.5 cm². 

O acompanhamento do processo de secagem foi realizado nos primeiros dez minutos, 

realizando medições (pesagens) de 2 em 2 minutos; de 10 a 30 minutos as medições foram de 

5 em 5 minutos; de 30 a 60 minutos as medições foram de 10 em 10 minutos e a partir de 60 

minutos foram de 20 em 20 minutos, até o ponto de equilíbrio. 

Com esses dados coletados, construiu-se a curva de secagem. A primeira foi obtida 

por um gráfico de umidade em função do tempo. A base seca foi obtida a partir da Equação 2. 

PA 
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Onde: 

Xbs é a base seca; 

Múmida é a massa de água presente na amostra (g); e  

Mseca é a massa seca obtida em estufa (g). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados obtidos da caracterização físico-química do resíduo do pedúnculo de 

caju estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1 – Análise físico-química do resíduo do pedúnculo de caju. 

Determinações Unidade Resultados 

pH -- 4,56 

Umidade %b.u 76,6 

ATT Ácido Cítrico/100g 3,89 

SS °Brix 42 

AA mg x 100g-1 71,8 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

O valor do pH encontrado para o bagaço do caju (Tabela 1) foi superior ao encontrado 

por Santos et al. (2005) 3,3 e 2,8 para o bagaço seco, e aproximou-se do estudo de Santos et 

al. (2007) apresentando o pH de 4,51. Quando se comparam os valores de pH do pedúnculo in 

natura com o pedúnculo seco, observa-se que houve diminuição destes valores. Isto pode ter 

ocorrido devido à concentração de ácidos durante o processo de secagem (Alcântara et al., 

2007). 

 Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO, 2006) a umidade 

encontrada foi de 88%, superior ao encontrado no presente trabalho. Estudos realizado por 

Pinho (2009) e Ferreira et al. (2004) encontram resultados semelhantes com valores de 

75,74% e 74,6% respectivamente. Essas diferenças podem ocorrer pelos seguintes fatores: 

Teor de umidade inicial do bagaço, intensidade de insolação diária, umidade relativa do ar, 
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velocidade do ar, espessura da camada de material na área destinada à secagem e teor de 

umidade final do produto (DANTAS FILHO, 2004). 

 Para acidez total titulável o valor encontrado por Pinho (2009) foi de 3,10g de ácido 

cítrico/100g de amostra semelhante ao encontrado. Matias (2005) encontrou valor 

intermediário de 2,68g/100. A determinação da acidez pode estar relacionada com estágio de 

maturação do fruto e é alterado por qualquer tipo de deterioração. (IAL, 2005; BELITZ; 

CROSCH, 2004). 

 O teor de sólidos solúveis totais (°Brix) é utilizado como indicadores do índice de 

maturidade dos frutos e da quantidade de substâncias que se encontram dissolvido nos frutos, 

constituídos na sua maioria por açúcares. De outro lado, estes fatores físico-químicos podem 

ser corrigidos para atender adequadamente as citadas normas (ALCÂNTARA et al., 2012). 

Em relação ao pH e açúcares totais os valores estão dentro dos padrões vigentes. Na 

determinação de SS foi encontrado valor de 42 °Brix, valor superior aos estudos encontrados 

por Alcântara et al., (2012) e Alcântara et al., (2007) com valores de 36,67 e 24,47 °Brix 

respectivamente.  

 O teor de vitamina C pode ser utilizado como índice de qualidade dos alimentos, 

porque varia no produto de acordo com as condições de cultivo, armazenamento e 

processamento (CHITARRA; CHITARRA, 2005).  O teor médio de vitamina encontrado foi 

de 71,89, diferente do valor encontrado para suco concentrado que deve ser no mínimo de 80 

mg/100g-1 (LAVINAS et al., 2006). Essa diferença pode ser pela grande solubilidade da 

vitamina C em soluções aquosas, sua perda pode ocorrer por lixiviação durante o corte ou 

danos físicos nos vegetais ou degradação química por oxidação. (FENNEMA, 2011). 

Os resultados obtidos a partir do experimento de secagem em estufa com circulação de 

ar nas condições estudadas observa-se, uma região linear, nos primeiros minutos de secagem, 

e em seguida o comportamento passou a ser logarítmico como é apresentada no Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

199 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

Gráfico 1 – Dados da curva de secagem do resíduo do pedúnculo de caju 

 
Fonte: Dados da Pesquisa (2012). 

 

A constante perda de umidade ocorreu predominantemente entre-os dois primeiro 

minutos até os cem minutos do período de tempo como podem ser observado no gráfico 1. 

Isso caracteriza um tempo relativamente longo, quando se leva em consideração o elevado 

teor de umidade inicial do resíduo (76,6% em média). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 O aproveitamento industrial do caju visa, em menor escala, o beneficiamento do 

pedúnculo, apenas 15 % da produção do mesmo é utilizada. Diante destas grandes perdas e da 

importância da dieta à base de fibras, torna-se importante à realização de estudos sobre a 

composição destes e investigações a respeito do potencial e da viabilidade do seu 

beneficiamento para fins de consumo humano como ingrediente em produtos com adição de 

fibras, tais como pães e biscoitos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar a qualidade do leite informal comercializado na cidade 

de Redenção – PA, através da realização de análises físico - química e pesquisa de fraude. Leite é o 

produto oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas sadias, bem 

alimentadas e descansadas. As amostras foram coletadas de forma aleatória em 10(dez) diferentes 

pontos de comercialização de leite informal na cidade de Redenção-PA, onde as mesmas foram 

codificadas em amostras (A, B, C, D, E, F, G, H, I e J). Todas as análises foram realizadas no 

laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV. Foram realizadas 

análises físico – químicas de acidez (oD), pH, densidade (g/ml), extrato seco total (%) e pesquisas de 

fraudes de peróxido de hidrogênio, amido, sacarose e cloretos. Das amostras analisadas 70% 

apresentaram acidez variando de 19,1 a 21,33 °D; onde as mesmas apresentaram valores de pH baixos 

variando de 6,14 a 6,55, e somente 30% das amostras apresentaram acidez variando de 16,93 a 17,93 

°D; onde as mesmas apresentaram valores de pH variando de 6,66 a 6,72. E que  as amostras 

analisadas apresentaram valores de densidade variando de 1,029 a 1,032 g/ml. Os resultados de extrato 

seco total das amostras de leite analisadas variaram de 12,5 a 13,5 %. Em relação as análises para 

detecção de fraudes 100% das amostras de leite pesquisada obtiveram resultados negativos para as 

provas de amido, sacarose, peróxido de hidrogênio e cloretos. Concluímos que novos estudos deverão 

ser realizados para avaliar melhor outros aspectos de qualidade do leite, incluindo parâmetros 

microbiológicos, avaliar as técnicas higiênicas e avaliar as técnicas de manejo animal utilizados pelos 

produtores do município de Redenção – PA. 

 

Palavras-chave: Leite. Análise. Fraudes.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O leite é uma fonte altamente nutritiva, tendo em sua composição alto teor de cálcio, 

proteína, ácidos graxos, carboidratos, vitaminas, sais minerais e água, sendo considerado um 

dos produtos mais completos quando se diz respeito ao valor nutricional. É utilizado na dieta 

humana em todas as faixas etárias, pois auxilia no desenvolvimento físico, sendo um alimento 

essencial na vida de crianças até os dois anos de idade (SILVA et al., 2013). 

O Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal 

(RIISPOA), em seu artigo 475, define leite sem outra especificação, o produto 

oriundo da ordenha completa, ininterrupta, em condições de higiene, de vacas 
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sadias, bem alimentadas e descansadas. O leite de outras espécies deve denominar-se 

segundo a espécie da qual proceda (CLEOFAS, 1952). 

 

A comercialização de leite e produtos lácteos no Brasil é regida pela Instrução 

Normativa 51 de 2002 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) que 

instrui que apenas o leite pasteurizado deve ser consumido ou utilizado para elaboração de 

subprodutos. Além disso, há outras recomendações como, por exemplo, a manutenção do 

resfriamento a 4ºC e a proibição da adição de outras substâncias que não sejam inerentes ao 

leite. Esses cuidados são necessários tendo em vista a preservação da saúde do consumidor e a 

idoneidade da comercialização na cadeia produtiva (MIGUEL et al., 2010).   

 A qualidade físico-química do leite in natura é fundamental para assegurar seu 

consumo pela população e no aproveitamento como matéria-prima de seus derivados. As 

maiores preocupações estão associadas ao estado de conservação e à sua integridade físico-

química, principalmente aquela relacionada à adição ou remoção de substâncias químicas 

próprias ou estranhas à sua composição (POLEGATO; RUDGE, 2003). 

A prática de adulteração no leite é comum em parte dos estabelecimentos industriais 

envolvidos com a produção, beneficiamento e/ou envase do leite, podendo a fraude ser 

caracterizada em dois tipos: Sanitária através da adição de substâncias estranhas ao leite com 

o intuito de mascarar deficiências do produto, podendo tais substâncias causar mal à saúde; 

econômica: devido adição de substâncias inócuas, que aumentam o volume de leite, mas não 

causam mal à saúde (Adaptado de ABLV, 2007). 

A comercialização informal de leite cru é caracterizada pela ausência de inspeção 

veterinária e responsável técnico na propriedade rural e indústria. Desta forma, não é possível 

avaliar a qualidade microbiológica do produto, muito menos detectar fraudes como adição de 

água, remoção de gordura, adição de soro de leite ou substâncias reconstituintes de densidade 

e/ou acidez, e presença de potenciais perigos à saúde como conservantes e resíduos de 

antibióticos, pesticidas e metais pesados (BERSOT et al., 2010). 

De acordo com Nero et al., (2003) o hábito de consumir leite cru, ou informal, por 

uma parcela considerável da população, está diretamente relacionado com conceitos 

previamente formados de que este produto possui boa qualidade, além de desconhecimento 

dos riscos que esse produto pode oferecer. 

Assim além da grande importância da qualidade do leite na disseminação de doenças 

ao homem e também aos animais, é fundamental importância avaliar as características físico-

químicas do produto, para considerar a possibilidade da ocorrência de fraudes econômicas, 
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estabelecer base para pagamento e verificar o seu estado de conservação (AGNESE et al., 

2002). 

Diante deste contexto o presente trabalho teve por objetivo analisar a qualidade do 

leite informal comercializado na cidade de Redenção – PA, através da realização de análises 

físico - química e pesquisa de fraude. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As amostras foram coletadas de forma aleatória em 10 (dez) diferentes pontos de 

comercialização de leite informal na cidade de Redenção-PA, onde as mesmas foram 

codificadas em amostras (A, B, C, D, E, F, G, H, I e J) e acondicionadas em garrafas de 

Polietileno Tereftalato (PET) de 1000 ml e imediatamente transportadas sob refrigeração em 

caixas isotérmicas contendo gelo, até o laboratório de alimentos do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia (CCNT)  da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV, 

Redenção - Pará. 

Foram realizadas análises de acidez, teste de cloretos, pH, densidade e prova de 

detecção de amido seguindo metodologia descrita na Instrução Normativa nº68 de 12 de 

dezembro de 2006 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) em que 

dispõe dos métodos analíticos oficiais físico-químicos, para controle de leite e produtos 

lácteos (BRASIL, 2006).  

A análise da acidez foi realizada por meio da transferência de 10 ml da amostra para 

um béquer e adicionado 4gotas de solução alcoólica de fenolftaleína a 1%, posterior titulação 

com solução de NaOH 0,1 N, até aparecimento de coloração rósea persistente por 

aproximadamente 30segundos. 

No teste de cloretos em um tubo de ensaio colocou-se10 ml de leite, 0,5 ml de solução 

de cromato de potássio a 5 % e 4,5ml de solução de nitrato de prata 0,1 N. O resultado 

positivo (coloração amarela) indica a presença de cloretos em quantidades superiores à faixa 

normal (0,08 a 0,1 %). 

O potencial hidrogeniônico (pH) foi medido diretamente utilizando um  pHmetro 

(previamente calibrado) onde transferiu-se aproximadamente 50ml da amostra de leite para 

um Becker de 100ml. 

Na determinação da densidade a 15ºC cerca de 500 ml de leite foi transferido para uma 

proveta de capacidade correspondente e um termolactodensímetro perfeitamente limpo e seco 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

205 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

foi inserido na amostra, deixando-o flutuar sem encostar na parede da proveta. A densidade 

aproximada e a temperatura da amostra foram observadas através da leitura na cúspide do 

menisco do densímetro e uma posterior correção da densidade foi feita para a temperatura de 

15ºC. 

Para a prova de detecção de amido transferiu-se 10 ml de leite para um tubo de ensaio, 

adicionou-se 2 gotas de solução de lugol e aqueceu-se a mistura em banho-maria, deixando 

por 5minutos e observou-se a coloração produzida. Para reação positiva pode-se observar 

coloração azul. 

Também foram realizadas análise de adição de sacarose seguindo metodologia descrita 

por Abreu (2005), determinação do extrato seco total segundo Vasconcelos et al., (2007) e 

análise de verificação de adulteração do leite por adição de peróxido de hidrogênio segundo 

metodologia descrita por Rossi (2007). 

Para avaliação de adição de sacarose 5 mlde leite foram adicionados em um tubo de 

ensaio, juntamente com 5ml de ácido clorídrico p. a. (d = 1,9), o tubo foi homogeneizado e o 

mesmo foi colocado em banho maria por 1 minuto.Para reação positiva é observada coloração 

avermelhada. 

Na determinação do extrato seco total, foi pesado 5 ml de leite em cápsula de 

porcelana  e colocado em estufa a 105ºC até peso constante. 

Na determinação de adição de peróxido de hidrogênio transfere5 ml da amostra para 

um tubo de ensaio e adiciona 2 - 3 gotas de solução de KI 40%. O aparecimento de uma 

coloração amarelada indica a presença de H2O2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Com a realização das análises físico-químicas e pesquisa de fraude no leite informal 

comercializado no município de Redenção – PA foram obtidos os mais diversos resultados 

que estão expressos na Tabela 1.  
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Tabela 1- Valores das médias e dos respectivos desvios-padrão das análises físico-químicas do leite 

cru comercializado informalmente no município de Redenção – PA. 

Amostras 
Acidez 

(oD) 
pH 

Densidade 

g/ml 

Extrato Seco 

Total (%) 

A 20,03 ± 0,05 6,50 ± 0,01 1,029 ± 0,02 12,58± 0,04 

B 20,93 ± 0,03 6,44 ± 0,02 1,030 ± 0,02 13,5± 0,07 

C 21,33 ± 0,08 6,14 ± 0,03 1,030 ± 0,04 12,80 ± 0,05 

D 17,10 ± 0,03 6,70 ± 0,01 1,032 ± 0,03 12,67 ± 0,06 

E 19,67 ± 0,06 6,55 ± 0,03 1,031 ± 0,05 13,14 ± 0,07 

F 19,10 ± 0,02 6,40 ± 0,05 1,031 ± 0,04 12,5 ± 0,09 

G 17,93 ± 0,04 6,66 ± 0,02 1,029 ± 0,03 13,5 ± 0,03 

H 20,80 ± 0,01 6,24 ± 0,03 1,030 ± 0,02 13,2 ± 0,01 

I 20,10 ± 0,02 6,30 ± 0,04 1,029± 0,03 13,3 ± 0,04 

J 16,93 ± 0,04 6,72 ± 0,03 1,032 ± 0,04 12,6 ± 0,03 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

Observando os valores que estão expressos na tabela 1, percebemos que somente 30% 

das amostras se apresentavam com acidez variando de 16,93 a 17,93 °D, valores estes dentro 

dos padrões preconizado na Instrução Normativa  (IN 51/2002 ) do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA) a qual estabelece valores de 14 a 18 °D. 

Das amostras analisadas 70% estavam com acidez variando de 19,1 a 21,33 °D, 

valores acima do permitido pela legislação brasileira. Dados superiores aos encontrados por 

Oliveira et al., (2012) em estudos sobre avaliação físico-química de leite cru e pasteurizado 

consumidono recôncavo da Bahia onde o mesmo constatou que 66 % das amostras de leite cru 

apresentaram acidez fora dos padrões. 

Valores elevados na prova de acidez indicam falta de higiene durante o processo de 

ordenha (tetos e latões mal lavados) e falta de refrigeração imediatamente após a ordenha 

(OLIVEIRA et al., 2012) 

A acidez elevada no leite é resultado da fermentação da lactose provocada pela 

multiplicação de bactérias lácticas. A acidez do leite também pode ocasionar a coagulação da 

caseína e assim, limitar seu uso (BJORKROTH; KOORT, 2011).  

O que pode ser explicada pela refrigeração inadequada após a ordenha ou utensílios e 

equipamentos mal higienizados, visto que os mesmos são comercializados em tambores e os 

pontos de vendas são calçadas de residências e comércios ficando horas expostos ao sol. 

Nos resultados referentes a densidade do leite percebemos que 100% das amostras 

estavam de acordo com a legislação brasileira pois, apresentaram valores variando de 1,028 
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g/ml a 1,032 g/ml, estando os valores dentro dos limites permitido pela legislação brasileira 

que é 1,028 g/ml a 1,034 g/ml. Resultados encontrados que corroboram com os dados obtidos 

por Pereira et al., (2010) em estudos sobre a caracterização físico-química do leite cru 

comercializado no município de Lavras – MG, onde os leites de todas as procedências 

apresentaram densidades dentro dos padrões. 

De acordo com Tronco (2003) a determinação deste parâmetro serve para controlar, 

até certos limites, fraudes no leite, no que se refere à desnatação prévia do leite ou adição de 

água.  

Nas análises do potencial hidrogeniônico (pH) foi constatado que 70% das amostras 

analisadas apresentaram valores abaixo dos padrões permitidos pela legislação brasileira 

apresentando valores de pH baixos variando de 6,14 a 6,55, onde as mesmas amostras 

apresentaram valores de acidez elevados, Lorenzetti (2006) infere que os valores de pH e 

acidez do leite não são proporcionais, embora haja uma relação inversa; ou seja, à medida que 

a acidez se eleva, ocorre abaixamento do pH. A dificuldade na obtenção de uma boa 

correlação está ligada ao fato que na determinação da acidez são quantificados os prótons 

hidrogênio livres (íons) e acessíveis (ionizáveis/dissociáveis); por outro lado, apenas os 

prótons hidrogênio livres (íons) são quantificados na determinação do pH. 

Todas as amostras analisadas apresentaram valores de extrato seco total de acordo com 

os padrões estabelecidos pela legislação brasileira, onde a mesma estabelece valores de no 

mínimo 11,4 % para o extrato seco total do leite.  

Os resultados de extrato seco total das amostras de leite analisadas variaram de 12,5 a 

13,5 % resultados semelhantes aos encontrados por Oliveira et al., (2012) em estudo sobre  a 

qualidade físico-química do leite fluido comercializado no sudeste paraense onde obtiveram 

resultados de 12,43 a  13,78 % para o extrato seco total. 

Segundo vieira et al. (2005) o extrato seco total é representado pela gordura, açúcar, 

proteínas e sais minerais  e quanto maior esse componente no leite, maior será o rendimento 

dos produtos. 

Em relação as análises para detecção de fraudes nas amostras de leite pesquisada 

foram obtidos resultados negativos para as provas de amido, sacarose, peróxido de hidrogênio 

e cloretos, apresentando assim resultados de acordo com a legislação brasileira pois a mesma 

proíbe a adição de outras substâncias que não sejam inerentes ao leite. Resultados 

correspondem aos encontrados por Leitoguinho et al. (2014) em estudos sobre a qualidade do 

leite informal comercializado em Raul Soares e São Pedro dos Ferros – MG onde nos testes 
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que indicariam fraude foram negativos em todas as amostras analisadas. Muito importantes 

serem encontrados estes resultados negativos, pois em casos de adulteração ou manuseio 

inadequado, poder-se-á comprometer a qualidade do leite adquirido pela comunidade afetando 

diretamente na saúde dos consumidores (Adaptado de OLIVEIRA et al., 2012). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os parâmetros físico-químicos médios da acidez e pH na grande maioria das amostras 

do leite informal comercializado em Redenção - PA apresentaram fora dos padrões exigidos 

pela legislação brasileira e as pesquisas de fraudes todas foram negativas. Novos estudos 

deverão ser realizados para avaliar melhor outros aspectos de qualidade do leite, incluindo 

parâmetros microbiológicos, avaliar as técnicas higiênicas e avaliar as técnicas de manejo 

animal utilizados pelos produtores do município de Redenção – PA. 
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RESUMO 

 

O bairro Maria Magdalena, está localizado na cidade de Itaituba, no estado do Pará, na antiga Fazenda 

Modelo, e teve seu surgimento a partir de 2005, como início da construção de planejamento campus 

IFPA. A invasão da antiga Fazenda Modelo foi um assentamento não planejado, destacando, assim, o 

potencial de problemas relacionados comas questões de saúde, planejamento social, econômico, 

ambiental e urbano que, juntos, representam forte agravante quando se trata de saúde pública. Em 

pouco tempo, estes agravantes foram se tornando proeminentes, e a partir daí tornou-se uma 

necessidade de um estudo para avaliar os fatores de relevância do processo de degradação ambiental e 

de saúde pública do bairro, tais como, abastecimento de água, pavimentação, coleta de resíduos 

sólidos, saneamento e saúde, com destaque para os problemas dos moradores que vivem em condições 

precárias. A pesquisa foi exploratória e explicativa, que envolveu literatura, coleta de dados de campo, 

observação direta e entrevistas com os moradores, através do uso de um instrumento de coleta de 

dados diretamente no âmbito da disciplina de Saúde Pública e Ambiental do IFPA, Campus Itaituba, 

no período de 31 de outubroa 21 de novembro, 2012. As entrevistas foram realizadas com 166 

falimilas no bairro Maria Magdalena. Na análise dos resultados, observamos as ações do Agente 

Comunitário de Saúde que realiza, em condições mínimas, as ações recomendadas pelo Ministério da 

Saúde, com um baixo controle de doenças infecciosas e parasitárias, como a dengue e vermes que 

estão intimamente relacionadas com as condiçõesde saúde e do meio ambiente em vivem esses 

moradores. Seu foco de atenção é predominantemente o indivíduo. Com relação aos costumes dos 

moradores deste bairro, pode-se observar que 55,42% dos entrevistados têm o hábito de andar 

descalço perto de suas casas sendo suscetível à contaminação por diversos tipos de gêneros de vermes. 

Foi também observada na vizinhança do bairro uma baixa ocupação, onde os quarteirões têm menos 

de 50% do lote habitada. Como arranjo dos poços em relação aos poços de abastecimento de água,  

obteve-se os seguintes dados de entrevistados: 147 residencias (89%) têm fossa séptica, 15 domicílios 

(9%) fossas negras e 4(2%) não foram informados, e os dados da distância média entre bem e poço 

mostrou uma variação considerável entre 3 e 40 m. A disposição final de esgotos domésticos é 

inadequada, porque não possuem esgotamendo sanitário, alguns sendo dispostos a céu aberto, sem 

qualquer tratamento, e o acúmulo de água da chuva causa inundações em ruas, já que no bairro não 

tem um sistema de escoamento de água. Notamos que, devido à falta de hábitos sociais precisa ser 

focado educação, em higiene e saúde para os moradores do bairro, a fim deter consciência e mudança 

de hábitos. As políticas públicas são necessárias paraa inclusão inicial e melhorar a vida das pessoas. 

 

Palavras-chave: Saúde. Saneamento. Riscos Ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 

Conquistas alcançadas em épocas remotas ficaram esquecidas durante séculos porque 

não chegaram a fazer parte do saber do povo em geral, uma vez que seu conhecimento era 

privilégio de poucos homens de maior cultura. Por exemplo, foram encontradas ruínas de uma 

civilização na Índia que se desenvolveu a cerca de 4.000 anos, onde foram encontrados 

banheiros, esgotos na construção e drenagem nas ruas (ROSEU, 1994). 

Em 2005, com o início do plano de construção do Campus Itaituba, a área logo à 

frente do Instituto tornou-se um local de invasão, assim surgindo o Bairro Maria Magdalena, 

antiga Fazenda Modelo. Por ser um bairro não planejado de periferia e desassistido pelo poder 

público, foi realizada uma pesquisa tendo como preocupação a disposição de fossas em 

relação aos poços domiciliares no bairro, com a finalidade de identificar os possíveis riscos 

ambientais e problemas da saúde pública. 

Ainda nos dias de hoje, mesmo com os diversos meios de comunicação existentes, 

verifica-se a falta de divulgação desses conhecimentos. Em áreas rurais a população consome 

recursos para construir suas casas sem incluir as facilidades sanitárias indispensáveis, como 

poço protegido, fossa séptica, etc. Assim sendo o processo saúde versus doença não deve ser 

entendido como uma questão puramente individual e sim como um problema coletivo 

(FUNASA, 2006). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi exploratóriae explicativa, que envolveu literatura, coletade dados de 

campo, observação direta e entrevistascom os moradores, através do uso de um instrumento 

de coleta de dados diretamenteno âmbito da disciplinade Saúde Pública e Ambiental do IFPA, 

Campus Itaituba, a partir de 31 de outubro a novembro21, período de 2012. As entrevistas 

foram realizadas com 166 famílias na área do Bairro Maria Magdalena. 

Quando o entrevistador era informado da existência de poço, ele realizava uma 

medição simples entre poços e fossas nas residências por meio de trena longa (de 3 a 5 

metros). Em locais onde não havia a possibilidade de medição retilínea, foi feito um 

procedimento de medição por meio da composição de triangulo retângulo com as respectivas 

medidas, sendo possível estimar a distância pelo teorema de Pitágoras (Equação1): 

dr²=dv²+dh², dr é real à distância; dv é a distância vertical e dh é a distância horizontal. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na análise dos dados da pesquisa, verificou-se a baixa ocupação do Bairro Maria 

Magdalena, em que, por quadra menos de 50% dos lotes são habitados. Após concluir a etapa 

da pesquisa, ao todo, obtivemos 166 residências entrevistadas. Onde neste, por preocupação e 

tema principal deste artigo, a disposição das fossas em relação ao poço, obtivemos os 

seguintes dados dos entrevistados: 147 residências (89%) possuem fossa, 15residências (9%) 

não possuem fossa e 4residências (2%) não foram informados. Os dados da distancia média 

entre eles, fossa e poço, apresentaram uma variação considerável, entre 3 e 40m .O Gráfico 1 

apresenta os tipos de fossa, enquanto, o Grafico 2 apresenta informações da distância média 

entre fossa e poço.  

 

Gráfico 1 - Tipos de Fossa encontrados no Bairro Maria Magdalena 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

 

Gráfico 2 - Distância entre as Fossas e os Poços no Bairro Maria Magdalena. 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2012. 
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Visto que as fossa do Bairro Maria Magdalena, em sua grande maioria, são de fossas 

negras, fossas essas que não são aconselháveis por se tratar de um meio de disposição de 

dejetos não seguros. Onde, a fossa negra é praticamente um buraco no chão onde os dejetos 

são descartados in natura, sem qualquer tratamento, podendo causar prejuízos ao meio 

ambiente, como a poluição do solo, olfativa ou do lençol freático. 

 

 

Figuras 1.A - Poço Amazonas; B - Privada na área externa da casa; e C: Fossa Negra. 

Fonte: DINIZ, 2012. 
 

No Gráfico 3 percebemos que houve pouca preocupação em relação ao descarte de 

esgotos, pois apenas 16% são lançados em um sumidouro, assim amenizando o impacto no 

solo, por agir como um filtro dos dejetos gerados. 

 

 

Gráfico 3 - Formas de descarte de esgoto no Bairro Maria Magdalena. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2012. 

 

A pesquisa apontou que captação de água é de forma inadequada, sendo que em termos 

quantitativos temos: poços artesianos, com 1%; poços amazonas, com 82%, segundo relatos 
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da população, é uma água de boa qualidade; rede de distribuição (0%), a Companhia de 

Saneamento do Pará (COSANPA) já possui projeto de extensão de rede e o bairro também 

será introduzido;  há também os que buscam outros meios de abastecimentos (1%), sendo esse 

buscando água em locais alternativos que distribuem água, como posto de combustível e 

vizinho, que é aparentemente potável; e, os que não tem nenhum tipo de poço (16%). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

A presença de água em abundância em nossa região aumenta a produção de esgotos. 

Nessas condições os esgotos produzidos necessitam de uma mais adequada destinação. 

Sabendo-se que de 166 residências entrevistadas, somando fossa, fossa negra e a céu aberto 

temos 81% dos dejetos descartados sem algum tipo de tratamento no solo, mesmo que a 

grande maioria das residências apresenta a distância aceitável, porém a média de distância 

entre fossa e poço, de 12,77 m, gera um grande potencial poluidor do solo e possivelmente do 

lençol freático. Então, considerando a possibilidade dessa população estar consumindo água 

contaminada. 

Com o relato dos moradores afirmando possuir uma água de boa qualidade e, em 

alguns casos, os mesmos realizando algum tipo de tratamento caseiro, como ferver, filtrar ou 

clorar, apenas uma análise laboratorial iria confirmar de forma definitiva a as condições 

potáveis ou não da água. 
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RESUMO 
 

Com o avanço do uso dos recursos naturais, os estoques pesqueiros tornam-se reduzidos, a piscicultura 

desponta como uma atividade a complementar a renda familiar de muitos produtores rurais, no caso do 

Nordeste Paraense e da microrregião Bragantina é uma atividade recente que surgiu de forma natural, 

mediante as observações dos produtores em relação a escassez dos recursos, realizada desde 2009 no 

município de Bragança, principalmente em uma das zonas produtivas do mesmo. Assim o objetivo 

inicial desta pesquisa foi identificar as principais áreas de piscicultura e as condições ambientais e 

estruturais do desenvolvimento da atividade. Para tal metodologicamente desenvolveu-se o 

levantamento bibliográfico, pesquisa de campo (com observação direta, aplicação de questionários e 

entrevistas), nas comunidades produtoras identificadas em pesquisa prévia nos órgãos na Secretaria de 

Pesca, Sindicato dos Produtores Rurais. A partir da coleta foi possível identificar as principais áreas de 

produção, e os aspectos principais de produção ambiental, contatou-se a ausência de planejamento e 

políticas públicas, em termos ambientais, poucos tratos são feitos, o principal é a limpeza dos tanques, 

não há tratamento da água, pouca ou nenhuma arborização na borda dos tanques, a não realização de 

análise da qualidade da água, demonstrando a necessidade de orientação e planejamento. 

 

Palavras-chave: piscicultura, meio ambiente e produção.  

 

1. INTRODUÇÃO  

A piscicultura é um dos ramos da aquicultura (criação comercial de animais 

aquáticos), é o setor de maior crescimento na economia alimentícia mundial que tem uma 

grande preocupação no cultivo de peixes, bem como outros organismos aquáticos como 

camarões, ostras entre outros. É uma das atividades que mais cresce e move milhões de 

dólares em diversos países do mundo.  

Aquicultura é um termo que se refere a um conjunto de criações de organismos que 

vivem parte ou a totalidade de suas vidas no meio aquático, tais como peixes, moluscos, 

anfíbios, répteis, crustáceos e algas (FAO, 2008).  

Para um produto ser considerado de origem aquícola, é necessário que durante o seu 

processo de criação ou cultivo haja algum tipo de intervenção humana que tenha como 

objetivo o aumento da produção, tais como adubação, integração com outras espécies, 

alimentação artificial, controle populacional, proteção contra predadores, aeração artificial, 

mailto:jlucenamota@gmail.com
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etc., e exige-se, também, que a unidade de produção tenha um proprietário individual ou 

coletivo que as diferencie dos corpos d’água públicos (OLIVEIRA, 2008). Em relação ao 

ambiente, essa atividade pode ser trabalhada e classificada em marinha, de água doce ou 

salobra. De acordo com o objeto da exploração, existe uma denominação específica, tais 

como: piscicultura, ostreicultura, mitilicultura, ranicultura, carcinicultura, algicultura, etc. 

(TACON, 2003).  

Durante a Idade Média na Europa central, a piscicultura teve início com a criação da 

carpa comum, onde teve um destaque muito grande nessa época. Huet (1970) afirma que essa 

espécie tem origem na Ásia e Europa oriental, nas bacias do Mar Negro, Mar de Azov e Mar 

Cáspio. Para Godoy (1964), a origem do cultivo de carpa ocorreu na China, e para 

Makinouchi (1980), na Ásia central, tendo sido introduzida na Europa nos tempos da 

hegemonia greco-romana e, especificamente, na região germânica em 125 d.C.  

De acordo com Billard (2003), a aquicultura é uma atividade antiga, mas o seu 

desenvolvimento é relativamente recente. 

Essa atividade teve um crescimento muito significativo durante os últimos anos. Esse 

aumento recorde da aquicultura sinaliza uma mudança fundamental em nossa dieta. Durante o 

último século, o mundo dependeu quase que exclusivamente dos pesqueiros oceânicos e das 

pastagens para satisfazer a demanda cada vez maior de proteína animal. Mas essa era 

aproxima-se do fim, à medida que ambos os sistemas beiram seus limites produtivos. 

Os países que estão no processo de desenvolvimento ou mesmo os desenvolvidos 

estão com o olhar diretamente para a piscicultura, com o intuito de satisfazer suas vontades 

cada vez maior por frutos do mar. Em grande parte, mediante a disseminação de informações 

sobre pesca (pesca além dos limites permitidos, que ameaça a sobrevivência da espécie), hoje 

a opção oceânica não é tão acessível para eles como foi, no passado, para os países 

industrializados. 

A piscicultura no Brasil teve início aproximadamente em 1904 com Carlos Botelho, 

Secretário de Agricultura de Estado de São Paulo daquela época, mas foi com Rodolfo Von 

Lhering que se intensificaram os estudos sobre a piscicultura, por volta de 1927 (SILVA, 

2005; SOUSA; TEIXEIRA FILHO, 2007). 

A piscicultura “caracteriza-se por apresentar espécies variadas que melhor se adaptam 

a determinadas regiões, onde encontram melhor aceitação no mercado” (BEERLI; LOGATO, 

p. 03). Em Pirassununga, Piracicaba e Salto do Itu, São Paulo, iniciou com diversos 

colaboradores, trabalhando com espécies brasileiras como Curimbatá (Prochilodus lineatus), 
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Dourado (Salminus maxillosus), Piracanjuba (Brycon lundi), Mandi Guaçu (Pimelodusm 

aculatus) e outras, que foram as espécies que viabilizaram o desenvolvimento da piscicultura 

nacional. (SILVA, 2005; SOUSA; TEIXEIRA FILHO, 2007).  

O Brasil é o segundo país em importância na produção aquícola na América do Sul, 

ficando abaixo do Chile. Comparada com outras atividades nacionais, a aquicultura apresenta 

resultados de crescimento superiores aos da pesca extrativa e também se sobressai com 

relação à produção de aves, suínos e bovinos, que nos últimos anos apresentaram taxas de 

crescimento dificilmente superiores a 5% ao ano (AQUA, 2005). 

Com o passar dos anos, a atividade intensificou-se juntamente com os problemas que 

também foram surgindo, dificultando a vida dos piscicultores brasileiros. Apesar dos 

problemas enfrentados no setor, essa atividade tem apresentado um crescimento maior que a 

pesca extrativa e sobressai-se, ainda, em relação à produção de aves, conforme estudos 

apresentados em 2008 pela Secretária Especial de Aquicultura e Pesca do Brasil (FRANÇA e 

PIMENTA, 2012). 

Perante as condições naturais favoráveis existentes no Brasil, o grande potencial para 

o desenvolvimento do setor pesqueiro, com uma rede hidrográfica que favorece essa 

produção, considerando que o consumo de pescado no Brasil era suprido em grande parte por 

importações, como por exemplo, em 1998, foi importado cerca de 200 mil toneladas de peixes 

para suprir a demanda interna, o que evidencia a potencialidade do mercado consumidor 

nacional (PIZAIA; CAMARA; SANTANA; ALVES, 2008, p. 04). 

Podemos dizer que a piscicultura, encaixa-se no conceito de modificar as atividades 

rurais, permitindo que os produtores tenham menos riscos e mais flexibilidade comercial, já 

que é a maneira mais econômica de produzir peixes de alta qualidade e com um baixo custo. 

Em comparação em outros estados, a piscicultura no estado do Pará vem apresentando 

um aumento e um destaque grande em relação a outras atividades, por ser uma execução 

considerada um dos maiores agronegócios da atualidade, considerando-se a busca de 

alternativas capazes de fornecer alimentos de grande valor nutritivo em curto prazo e com 

preço bastante acessível.  

A piscicultura é desenvolvida de acordo com a finalidade que o piscicultor deseja 

realizar, pois existe produção de alevinos, cria e engorda, lazer, para fins sanitários, etc., 

podendo ser estabelecido no sistema de criação (intensivo, extensivo, semi-intensivo). Uma 

piscicultura deve se desenvolver em água de boa qualidade, sem a proximidade de indústrias 

químicas, matadouros, ou qualquer outra atividade que possa afetar a criação dos peixes. A 
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água a ser utilizada deve ter boa procedência, sendo preferencialmente de nascentes, igarapés, 

lagos e reservatórios.  

As espécies a criar devem ser preferencialmente oriundas da bacia hidrográfica 

regional, que sejam rústicas, onde convivam bem com outras espécies e que tenham um 

hábito alimentar capaz de converter o máximo do alimento ingerido em proteína de boa 

qualidade, além de um desenvolvimento corporal significativo. Assim a pesquisa teve por 

objetivo identificar e mapear as principais áreas de piscicultura no município de Bragança, e 

os aspectos ambientais desenvolvidos na mesma. 

 

2. A PISICILTURA NO PARÁ 

 

No Estado do Pará as espécies mais utilizadas são o Tambaqui (Colossoma 

macropomum), Curimatã (Prochilodus spp), Pirarucu (Arapaima gigas), Pirapitinga 

(Piaractus brachipomus), Tamuatá (Hoplosternum littorale), além de híbridos como o 

Tambacu. No Pará existem a SEPAq e a EMATER-PARÁ que disponibilizam seu corpo 

técnico para orientações referentes as áreas de nutrição, construção de infraestrutura, 

produção e venda de alevinos, manejo de peixes e de viveiros, etc. 

 Por ser uma prática nova em alguns aspectos, os piscicultores ainda enfrentam 

problemas e, mesmo assim, o país sobressai-se ainda como um dos maiores produtores de 

pescados em cativeiro.  

Em Bragança, percebe-se que vários agricultores estão desenvolvendo essa atividade 

para complementar sua renda e por perceberem que é um mercado bastante promissor, além 

de se ter uma topografia favorável com muitos igarapés que podem ser destinados a esse fim, 

mais é importante se ter um mapeamento dessas áreas, para que não possa ocorrer a 

degradação e/ou a extinção dos rios, igarapés entre outros, pois tais impactos podem 

disseminar a: poluição; contaminação e introdução de substâncias tóxicas; introdução de 

espécies exóticas predadoras; remoção de vegetação ciliar e deterioração da margem em rios, 

igarapés e lagos; atividades excessivas de pesca; aumento do material em suspensão na água 

devido às atividades agrícolas; remoção e destruição de áreas alagadas; entre outros 

(TUNDISI; TUNDISI; ROCHA, 2002, p. 195). 

Em todos os lugares do planeta estão ocorrendo escassez de alimentos, pois a 

humanidade está crescendo desordenadamente e para isso é preciso que se plante, pesque e se 

produza mais. A pesca desenfreada está fazendo com que a quantidade de peixes que existe 
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nos oceanos caia drasticamente. Cada ano que passa os pescadores que dependem dessa 

atividade para sua própria sobrevivência e de sua família, estão relatando com mais 

frequência que a quantidade de pescado está diminuindo, mas não é só por causa da pesca 

desenfreada que a quantidade de pescado tem diminuído, o próprio homem com o interesse 

em produzir cada dia mais está em muitos casos devastando áreas que seriam importantes 

tanto para sua sobrevivência como para esse modelo de produção, pois muitos não percebem a 

importância de se ter um acompanhamento em suas propriedades por pessoas qualificadas e 

acabam utilizando os conhecimentos empíricos o que tem levado em muitos casos a 

exploração de áreas de forma desordenada e sem nenhum tipo de estudo prévio o que poderia 

acarretar em uma série de problemas que vão desde a poluição das nascentes até a anulação 

do curso d’agua o que poderia acabar com igarapés, rios e etc.  

A piscicultura surge como uma alternativa para que a população mais carente tenha 

acesso a um alimento que é apontado por muitos especialistas como sendo um dos mais 

saudáveis, e sendo que seu consumo em alguns lugares do mundo ultrapassa o de produção 

que por muito tempo, estiveram no topo da lista de alimentos, sendo um ótimo investimento e 

uma saída para o enfrentamento pela busca de alimento que a atual sociedade vem passando. 

Percebe-se que na região bragantina estão se desenvolvendo vários pontos onde se 

está começando a criação de peixes em cativeiros, assim como, é notória a diminuição e 

poluição de vários igarapés e afluentes do rio Caeté, maior rio que existe nessa região. Um 

estudo onde se pudesse mapear para uma posterior intervenção nessas áreas seria importante, 

pois com o passar dos anos seria quase que irreversível uma degradação de grande ou 

pequeno porte causada por falta de conhecimento ou estudos nessas áreas. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa será qualitativa, por cobrir uma área de estudo onde serão usadas as 

tradições que produtores adotam em suas propriedades e que possam ser quebrados os 

paradigmas que estes vivam em relação ao conhecimento que detêm, essa teoria deriva 

também do construtivismo que segundo Chizzotti (2003): 

Adota multimétodos de investigação para o estudo de um fenômeno situado no local 

em que ocorra, procurando tanto encontrar o sentido desse fenômeno quanto 

interpretar os significados que as pessoas dão a eles (CHIZZOTTI, 2003, p.27). 

 

Os métodos que estarão sendo usados, entre outros, estará o mapeamento através de 

GPS sistema de posicionamento global (do inglês global positioning system, GPS) que é um 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
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sistema de navegação por satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a sua posição, 

assim como informação horária, sobre todas condições atmosféricas, a qualquer momento e 

em qualquer lugar na Terra, esse tipo de aparelho possibilita que guardas florestais, trabalhos 

de prospecção e exploração de recursos naturais, geólogos, arqueólogos a desenvolverem suas 

atividades com uma precisão nunca vista antes. Com a popularização do GPS, um novo 

conceito surgiu na agricultura: a agricultura de precisão. 

A pesquisa também se dará por meio de aplicação de questionário de múltipla 

escolha onde os proprietários das áreas em estudo serão convidados a responderem, com 

perguntas semiestruturadas e de fácil entendimento para que possa ser traçado um cenário das 

áreas onde se está desenvolvendo essas atividades, assim como, para uma posterior 

intervenção e entendimento das principais dificuldades encontradas no manejo, cultivo, 

venda, transporte, recuperação de áreas degradadas, entre outras.  

As perguntas de múltipla escolha são perguntas fechadas com várias opções de 

respostas, sendo que elas informam se é para ser escolhida apenas uma resposta ou, 

opcionalmente, o respondente pode escolher mais de uma, as opções de resposta estão na 

forma de escala, para o respondente indicar o seu grau de aceitação ou satisfação sobre um 

assunto (MATTAR, 1996).  

Para que se possa desenvolver tais atividades é necessário que seja disponibilizado 

transporte de preferência os que são dotados de tração especial, pois as condições de estradas 

e ramais exigem veículos desse porte. 

Os dados obtidos serão analisados em laboratório e posteriormente serão tabulados 

como forma de se traçar o mapeamento das comunidades que estão desenvolvendo atividades 

no setor da piscicultura. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A região Nordeste do Pará apresenta a maior densidade demográfica do Estado, com 

investimentos intensivos em agropecuária, além de apresentar como característica principal o 

local de colonização mais antigo da região, que historicamente vem sendo ocupada desde o 

século XVII, sendo o primeiro local de colonização planejada da Amazônia (SILVA, 2013). 

Essa característica contribuiu para a intensa exploração dos recursos naturais, por meio do 

extrativismo vegetal e pela atividade agropecuária (ROSÁRIO, 2000). 

A costa Nordeste do Pará é composta pelos seguintes municípios: 1) Colares, 2) 

Vigia, 3) São Caetano de Odivelas, 4) São João da Ponta, 5) Curuçá, 6) Marapanim, 7) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_navega%C3%A7%C3%A3o_por_sat%C3%A9lite
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Magalhães Barata, 8) Maracanã, 9) Santarém Novo, 10) Salinópolis, 11) São João de Pirabas, 

12) Quatipuru, 13) Primavera, 14) Tracuateua, 15) Bragança, 16) Augusto Correia e 17) 

Viseu. 

O clima existente na região varia entre AM2 (região próxima à Grande Belém) e 

AMW (Região Bragantina), com pluviosidade média anual variando de 2.500 a mais 3.000 

mm, com a umidade relativa anual entre 80 e 91% (MARTORANO et al., 1993). 

Souza-Filho (1995), estudando a Planície Costeira de Bragança - PA, identificou 5 

unidades morfológicas: I) planície herbácea elevada; II) planície de lama colonizada por 

manguezais; III) cheniers; IV) dunas costeiras e V) praias. Provavelmente, estas unidades 

ocorrem em diferentes quantidades em toda região costeira do Nordeste do Estado. 

Nesta mesma região, a vegetação é representada por florestas secundárias dispostas 

no planalto costeiro e das formações pioneiras como vegetação de mangue, campos herbáceos 

e campos arbustivos sobre a planície costeira (GOES et al.,1990). Estes mesmos autores 

descrevem a situação das formações vegetais costeiras: 

 
i) A vegetação de mangue ocupa praticamente toda a planície costeira, avançando 

em direção ao continente ao longo dos canais estuarinos, ocupando as áreas de 

influência de águas salinas e salobras. Esta vegetação é composta por espécies do 

gênero Rhizophora, Avicennia e Laguncularia. 

ii) A vegetação de campo ocorre nas áreas alagadas sazonalmente, sob influência das 

chuvas e de águas salobras, sendo representada pelos pântanos salinos colonizados, 

predominantemente, pelas espécies do gênero Aleucharias.  

iii) Os campos arbustivos ocorrem sobre as dunas e os cheniers, sendo representados 

por Chrysobalanus icaco, Anacardium occidentale e Byrsonima crassifolia, com 

gramíneas e ciperáceas associadas.  

 

Na pesquisa de campo foram identificadas as principais pisciculturas listadas: 

Nº COMUNIDADE PISICULTOR FONTE 

1 Montenegro 

Samuel Lima  EMATE / S. P. 

Naso EMATE / S. P. 

UDB EMATER 

Mª Marcilene C. Silva S. P. 

2 Bacuriteua 
Donato EMATER 

Esmael EMATER 

3 Jiquirí 
Olaria EMATER 

Entrada do “raraua” EMATER 

4 Aragivú 
Benedito Baylosa S. P. 

Manuel Baylosa S. P. 

5 Taurai Pedro Bala S. P. 

6 Ferreira Japeta EMATER 

7 Samaumapara Rosimiro Ramos Gomes S. P. 

8 Comum. São Raimundo Jé Martins EMATER 
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9 Genipal-açú Cachaça EMATER 

10 4 Bocas Rosimiro EMATER 

11 Região dos Campus Zezinho S. P. 

12 Campus bragantino Pedro Persi S. P. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2014. 

 

A maioria já desenvolve a atividade há cinco anos, sendo as principais espécies 

tambacú e tambaqui, em função de serem espécies de serem populares e a boa 

comercialização. As médias são 4.000 espécies, por criação, a despesca é realizada a cada oito 

meses, e é neste momento que são realizados o manejo, voltado para a limpeza e a inserção de 

cal, para eliminação das bactérias, no que tange a arborização no entorno dos tanques é bem 

irregular. A seguir as Figuras 1, 2, 3 e 4, apresentam alguns aspectos das áreas analisadas: 

  

Figura 1 - Tanque no Montenegro. Figura 2 - Tanque no Montenegro. 

 

 

Figura 3 - Tanque no processo pós-limpeza, água oriunda de poço artesiano. 
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Cunha & Nascimento (1978) relataram a devastação ocorrida principalmente nas 

áreas de floresta de terra-firme, devido à exploração de madeira para alimentar as caldeiras 

das locomotivas e também para dar espaço às atividades agrícolas. Em seguida, Cunha & 

Nascimento (1993) voltam a comentar a destruição das florestas, que puderam observar nos 

15 anos passados entre um estudo e outro, principalmente ao longo dos principais rios da 

região.  

 

4. CONCLUSÕES 

 
Aqui apresentamos resultados preliminares da pesquisa que ainda está em andamento, 

mas foi possível observar, a falta de preocupação com o manejo ambiental, a falta de 

orientação e incentivo do poder público municipal. Eles realizam a atividade de forma 

“doméstica” sem orientação ou realização de cursos de extensão. Observou-se que a maior 

parte dos piscicultores concentra-se na região do Cacoal do Piritoró, zona extremamente 

produtiva do município.  

Neste primeiro momento a metodologia utilizada foi satisfatória, porém a maior 

dificuldade foi o acesso às propriedades e a participação e receptividade dos produtores, que 

dificultaram o acesso as informações. 
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RESUMO 
 

Hyptis crenata é uma planta herbácea, medicinal e aromática, pertencente à família Lamiaceae, 

conhecida popularmente como salva-do-marajó, malva-do-marajó e hortelã-bravo. Distribui-se no 

estuário do Rio Amazonas, Pantanal e no estado de Minas Gerais. Como parte do inventário das 

plantas aromáticas com ocorrência na Amazônia o presente trabalho tem por objetivo avaliar a 

composição química e a capacidade antioxidativa dos óleos essenciais obtidos por Hidrodestilação 

(HD) e Arraste a vapor (AV) da espécie Hyptis crenata, coletada no Município de São Geraldo do 

Araguaia, Pará. Os óleos foram obtidos das partes aéreas, utilizando um sistema de vidro do tipo 

Clevenger modificado. A análise química foi feita através da cromatografia de fase gasosa/ 

espectrometria de massas, CG/EM (Thermo DSQ-II Focus). A identificação química foi baseada no 

índice de retenção e no padrão de fragmentação observados nos espectros de massas, por comparação 

destes com amostras autenticas existentes nas bibliotecas do sistema de dados e da literatura (Adams, 

2007). A capacidade antioxidante foi determinada pelo método de sequestro do radical DPPH. O 

rendimento do óleo essencial (OE) obtido por HD (2,33%) foi superior ao AV (1,77%). Os 

constituintes químicos majoritários obtidos nos dois processos de extração, HD e AV, foram: α-pineno 

(zero, 20,78%), δ-2-careno (zero, 7,71%), 1,8-cineol (2,54%, 21,87%), α-terpineol (7,09%, 1,7%), 10-

epi-γ-eudesmol (13,8%,4,65%) e valerianol (6,96%, 1,74%), respectivamente. A capacidade 

antioxidativa do OE obtido por AV (269 mg.ET/mL) foi superior a do óleo obtido por HD (187 

mg.ET/mL), isto se deve a variação qualitativa e quantitativa dos constituintes químicos obtidos nas 

duas técnicas de extração de OE. O perfil químico obtido do OE por AV, cujos constituintes 

majoritários foram α-pineno e 1,8-cineol, os mesmos com ação antioxidante citada na literatura. Logo, 

o melhor teor de OE de H. crenata foi obtido por HD, mas o perfil químico do OE com maior 

capacidade antioxidativa foi obtido por AV. 
 

Palavras-chave: Hyptis crenata. Antioxidante. Óleo essencial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A família Lamiaceae compreende cerca de 250 gêneros e 6.970 espécies (JUDD et al., 

1999), distribuídas em todo o mundo, sendo o maior centro de dispersão a região do 

Mediterrâneo (PORTE; GODOY, 2001). As plantas de Lamiaceaes são utilizadas nas 
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indústrias de ervas condimentares, como fonte de óleo essencial (EL-GAZZAR; WATSON, 

1970a,b). 

 As plantas da família Lamiaceae destacam-se por serem utilizadas nas indústrias de 

ervas condimentares, como fonte de óleo essencial (EL-GAZZAR; WATSON, 1970a,b). 

Havendo uma notável importância econômica e um potencial farmacológico dos óleos 

essenciais de espécies do gênero Hyptis (FALCÃO; MENEZES, 2003). 

 Hyptis crenata Pohl. ex. Benth é uma erva anual com cerca de 69-80 cm de altura, 

cresce espontaneamente em solos arenosos perto de córregos da ilha do Marajó, Pará (MAIA; 

ZOGHBI; ANDRADE, 2001; ANDRADE et al., 2002). É conhecida popularmente como 

salva-do-marajó, hortelã-brava, salsa-do-marajó e malva-do-marajó (CORRÊA, 1984; 

HASHIMOTO, 1996). 

 O chá de suas folhas é usado popularmente como sudorífico, tônico, estimulante, para 

tratar inflamação dos olhos e garganta, constipação e artrite (BERG, 2010). Além do chá, suas 

folhas são utilizadas como repelente de insetos quando friccionadas sobre a pele (POTT; 

POTT, 1997). 

 Devido à tendência atual pela procura cada vez maior de produtos naturais pelos 

consumidores, causada pela crescente preocupação com a saúde, torna-se necessário o estudo 

do uso de condimentos e ervas aromáticas como antioxidantes naturais em substituição aos 

convencionais BHA e BHT amplamente utilizados (MARIUTTI; BRAGAGNOLO, 2007). 

 No Brasil a produção de óleos essenciais, além de viável é rentável (BIZZO; 

HOVELL; REZENDE, 2009) e suas composições são fortemente dependentes das matérias-

primas obtidas e dos processos de extração (OLIVEIRA; OLIVEIRA; SACRAMENTO, 

2007). Este trabalho tem por objetivo avaliar a composição química e a capacidade 

antioxidativa dos óleos essenciais obtidos por Hidrodestilação (HD) e Arraste a vapor (AV) 

da espécie Hyptis crenata, coletada no Município de São Geraldo do Araguaia, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta, identificação e secagem do material botânico 

 A espécie Hyptis crenata (Figura 1) foi coletada no Parque Estadual Serra das 

Andorinhas e dos Martírios, Município de São Geraldo do Araguaia, Pará. A identificação 

botânica foi feita por comparação morfológica com amostras autenticas, com a incorporação 
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de uma exsicata no Herbário “João Murça Pires” do Museu Paraense Emílio Goeldi (MG 

200119) em Belém, Pará. 

 

Figura 1 - Foto do espécime Hyptis crenata coletado. 

Foto: Eloisa Andrade, 2012. 

 

As partes aéreas (folhas e ramos) da planta foram colocadas sobre bandejas, em estufa 

com ventilação a temperatura média de 35 ºC durante 5 dias, para a secagem, após foi moído, 

homogeneizado, pesado e submetido aos processos de extrações. 

2.2 Extração dos óleos essenciais 

Os óleos essenciais foram obtidos por hidrodestilação (HD) e arraste a vapor (AV) 

utilizando sistema de vidro do tipo Clevenger modificado, acoplado a sistema de refrigeração 

para manutenção da água de condensação entre 10-15 ºC, durante 3 h. Os óleos, após extração 

foram centrifugados durante 5 min a 3000 rpm, desidratados com Na2SO4 anidro e novamente 

centrifugados nas mesmas condições. Os óleos foram armazenados em ampolas de vidro 

âmbar, vedadas com chama e acondicionados em geladeira a 5 ºC. 

2.3 Cálculo do rendimento dos óleos essenciais 

O rendimento (%) do óleo essencial extraído da biomassa vegetal foi obtido do 

material bruto seco e livre de umidade (BLU) através da relação entre massa, óleo e umidade: 
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A determinação da umidade residual do material vegetal foi realizada em balança por 

secagem com infravermelho no momento da extração. 

2.4  Análise da composição química 

 As composições químicas dos óleos essenciais foram analisadas por Cromatografia de 

fase gasosa acoplada a Espectrometria de Massas em sistema Thermo DSQ-II equipado com 

coluna capilar de sílica DB-5MS (30m x 0,25 mm; 0,25 µm de espessura do filme) nas 

seguintes condições operacionais: programa de temperatura: 60°C-240°C (3°C/min); 

temperatura do injetor: 250°C; gás de arraste: hélio (velocidade linear de 32 cm/s, medida a 

100°C); injeção: tipo "splitless" (0,1 µL de uma solução 2:1000 de óleo essencial em hexano); 

espectros de massas obtidos por impacto eletrônico a 70eV; temperatura da fonte de íons: 

200°C. 

 A identificação dos componentes voláteis foi baseada no índice de retenção linear 

calculado em relação aos tempos de retenção de uma série homóloga de n-alcanos e no padrão 

de fragmentação observados nos espectros de massas, por comparação com amostras 

autenticas existentes nas bibliotecas do sistema de dados e da literatura (ADAMS, 2007). 

 

2.5 Teste da capacidade antioxidativa 

 

 As amostras de óleos essenciais obtidas por hidrodestilação e arraste a vapor (5 μL) 

foram misturadas com 900 μL do tampão Tris-HCl 100 mM (pH = 7,4), 40 μL de etanol e 50 

μL de uma solução de Tween 20 a 0,5% (m/m) e adicionado em 1,5 mL de DPPH˙ a 0,5 mM 

em etanol (250 μM na mistura reacional). O Tween 20 foi usado como um diluente para 

mistura óleo-água (YAMAGUCHI et al., 1998; FRANKEL et al., 1996; SIRENDI, 

GOHTANI, YAMANO, 1998). 

 A mistura foi agitada vigorosamente e mantida em ambiente escuro a temperatura 

ambiente por 30 min. A leitura da absorbância foi feita no UV-visível a 517 nm. A reação 

controle foi feita substituindo a amostra por 50 μL de Trolox a 1 mM em etanol (concentração 

final na reação 25 μM). 

 A porcentagem de inibição dos radicais DPPH (IDPPH) para cada amostra foi 

calculada de acordo com a equação: 
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 Onde A é a absorbância da amostra controle e B é a absorbância do branco no término 

da reação. 

 Os percentuais de inibição dos óleos foram comparados com a inibição induzida pela 

solução de Trolox 1 mM. A capacidade antioxidante total expressa em mg.ET/ml de óleo foi 

calculada de acordo com a equação. 

 

 Onde A é a Absorbância do branco, B é a Absorbância da amostra, C é a Absorbância 

do Trolox, [Trolox] é a concentração da solução de trolox usada como referência e 250,29 é o 

peso molecular do trolox. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição química e rendimento do óleo essencial 

 

O rendimento em óleo essencial obtido na hidrodestilação (2,33%) foi superior ao 

rendimento obtido no arraste a vapor (1,77%). 

Na Tabela 1, encontram-se os componentes identificados (>0,75%) no OE de Hyptis 

crenata obtidos por hidrodestilação (HD) e arraste a vapor (AV) e seus respectivos índices de 

retenção (IR). 

 

Tabela 1 - Composição química (>0,75%) dos OE de H. crenata por HD e AV 

IR Componente HD AV 

932 α-pineno 

 

20,78 

946 canfeno 

 

3,42 

974 β-pineno 

 

2,31 

988 mirceno 

 

1,19 

1001 δ-2-careno 

 

7,72 

1020 ρ-cimeno 0,05 1,28 

1024 limoneno 0,05 3,37 

1026 1,8-cineol 2,54 21,87 

1014 α-terpineno 0,05 1,02 

1095 linalol 0,87 0,29 

1141 cânfora 3,20 1,97 

1145 hidrato de canfeno 0,79 0,25 

1165 borneol 4,39 1,11 

1174 terpinen-4-ol 1,61 0,49 

1186 α-terpineol 7,09 1,70 
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1289 timol 1,22 0,13 

1285 safrol 1,07 0,30 

1350 α-longipineno 2,02 1,10 

1373 α-ilangeno 0,82 0,49 

1417 β-cariofileno 4,85 2,58 

1436 aromadendreno 0,60 2,78 

1437 α-guaieno 4,81 

 1449 α-himachaleno 1,14 0,58 

1458 alloaromadendreno 1,57 

 1489 β-selineno 1,25 0,63 

1489 viridifloreno 2,02 

 1500 β-himachaleno 1,36 0,67 

1522 δ-cadineno 2,15 0,44 

1544 α-calacoreno 1,00 

 2577 espatulenol 1,44 0,34 

1590 globulol 1,22 

 1592 viridiflorol 1,38 

 1620 dilapiol 4,06 0,18 

1622 10-epi-γ-eudesmol 13,80 4,65 

1640 hinesol 2,41 

 1656 valerianol 6,96 1,74 

 

Os constituintes principais identificados nos óleos essenciais por hidrodestilação (HD) 

e arraste a vapor (AV) foram os monoterpenos α-pineno (ausente; 20,78%), δ-2-careno 

(ausente; 7,71%), 1,8-cineol (2,54%; 21,87%), α-terpineol (7,09%; 1,7%) e os sesquiterpenos 

oxigenados 10-epi-γ-eudesmol (13,8%; 4,65%) e valerianol (6,96%; 1,74%), respectivamente.  

No gráfico 1 observa-se o perfil químico dos óleos essenciais obtidos pelas duas 

técnicas de extração.  No óleo obtido por Hidrodestilação (HD) há predominância dos 

sesquiterpenos oxigenados valerianol e 10-epi-γ-eudesmol, diferente do óleo obtido por 

arraste a vapor (AV) onde há predominância dos monoterpenos 1,8-cineol, α-pineno e δ-2-

careno. 
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Gráfico 1 - Variação química de Hyptis crenata por HD e AV. 

 

Na Figura 2 encontram-se as estruturas químicas dos constituintes majoritários 

identificados nos óleos essenciais da espécie H. crenata. 

Figura 2 - Estruturas químicas dos compostos majoritários obtidos de Hyptis crenata. 
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δ-2-careno 

 

 

OH
 

Valerianol 

 

3.2 Capacidade antioxidativa dos óleos essenciais 

A curva de inibição do trolox foi plotada utilizando as concentrações de 10,0, 5,0, 2,5 

e 1,0 mM com valores de inibição de 84,6, 53,4, 29,8 e 12,2%, respectivamente. A reação 

entre trolox e DPPH atingiu o plateau antes dos 30 min. A correlação dose-resposta foi linear 

(R2 = 0,98; P = 0,001); a equação da reta obtida (y = 0,12X – 0,99) foi utilizada para 

expressar os resultados da atividade antioxidante em µM e mg do equivalente trolox por ml de 

óleo (mg ET/mL). 

As amostras mostraram capacidade de sequestro do radical DPPH, com uma cinética 

de reação consideravelmente lenta com duração média de 2 horas. Os valores de inibição dos 

óleos essenciais de H. crenata foram de 34,9% extraído por HD, 49,5% extraído por AV. O 

óleo mais ativo foi o extraído por AV com atividade de apenas quatro vezes menor que do 

Trolox. Os valores da atividade antioxidante das amostras encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2 -Resultados dos testes da capacidade antioxidativa dos óleos essenciais de Hyptis crenata 

extraídos por HD e AV 

Método Média Desvio padrão Variância CV(%) 

HD 187,70 ±5,60 31,10 2,90 

AV 269,00 ±16,51 272,30 61,00 

 

É provável que maior capacidade antioxidativa do óleo essencial de H. crenata 

extraído por AV seja causada pelos seus constituintes majoritários, α-pineno (20,78%), 1,8-

cineol (21,87%) que têm comprovada atividade antioxidativa frente ao método do DPPH 

descrita por Wang et al. (2008) e Ruberto e Baratta (2000), não sendo encontrada na literatura 

relados da atividade antioxidativa de 10-epi-γ-eudesmol. 

Todavia, a capacidade antioxidativa do óleo essencial de H. crenata extraído por HD 

teve uma atividade de cinco vezes menor que a do trolox, havendo uma expectativa que esta 

atividade seja causada por outros constituintes presentes no óleo essencial. 
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3. CONCLUSÕES 

 

O perfil químico dos óleos essenciais do espécime de H. crenata coletado em São 

Geraldo do Araguaia variou de acordo com a técnica de extração aplicada, Hidrodestilação e 

Arraste a vapor, com isso a capacidade antioxidativa por DPPH foi mais eficaz com o óleo 

obtido por arraste a vapor, onde predominou os monoterpenos 1,8-cineol, α-pineno e δ-2-

careno. 
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RESUMO 

 

As mangueiras (Mangifera indica L) representam um patrimônio cultural da cidade de Belém, tanto 

que em todo país é conhecida como a “cidade das mangueiras”. Os primeiros espécimes foram 

introduzidos no início do século XIX, indicando que muitas dessas árvores já possuem mais de um 

século compondo a paisagem local. Com a intensificação da urbanização essas tem apresentado vários 

problemas, entre esses um grande índice de quedas e outros incidentes relacionados. Por isso a 

avaliação da condição de árvores urbanas é de suma importância para o manejo da arborização de ruas 

e a gestão da floresta urbana como um todo. O estudo teve como objetivo identificar as condições das 

mangueiras e causas que contribuem para à ocorrência da queda e dos incidentes relacionados. As 

áreas selecionadas para os estudos foram: Avenidas Governador Magalhães Barata, Nazaré e 

Presidente Vargas e foram avaliadas 234 mangueiras, com relação a: medições da altura, DAP, sua 

situação quanto aos aspectos da paisagem urbana, avaliação quanto à poda, a injúrias e aspectos 

morfológicos. Percebeu-se que a maioria dos quesitos abordados no estudo possuem porcentagens 

relevantes relacionadas à inadequação de medidas, espaçamentos ou localização de mobiliários 

urbanos próximos, bem como à presença de injúrias de vários tipos, como erva-de-passarinho, fungos, 

cupins e outros insetos, inclinação do tronco, presença de corpos estranhos (pintura e objetos 

metálicos), grande quantidade de lixo, de vários tipos, na área permeável das mangueiras e podas 

direcionadas a obstrução e passagem da fiação elétrica, descaracterizando a copa da árvore. Os 

problemas observados nas condições das mangueiras podem representar diversos riscos para a 

população, trânsito e objetos da paisagem urbana, mas poderiam ser evitados pela maior fiscalização 

das condições das árvores, principalmente usando ferramentas que comprovem para a população e 

órgãos de fiscalização a situação precárias de muitos espécimes.  

 

Palavras-chave: Mangueiras. Arborização urbana. Injúrias. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O superintendente Antônio Lemos, preocupado com a paisagem urbana já no século 

XIX, implantou em Belém áreas verdes privilegiando o plantio de mangueiras, por achá-las 

clássicas e superiores (MOURA e NUCCI, 2005). Infelizmente, essas árvores, com a 

introdução de maior número de objetos urbanos e aumento do trânsito, têm provocado graves 

transtornos relacionados à queda de frutos, galhos e do próprio espécime, mesmo a Secretaria 

mailto:6eunicemacedo@yahoo.com.br
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Municipal de Meio Ambiente de Belém afirmando que elas recebam tratamento diferenciado 

devido à importância sociocultural que apresentam para a população e contarem com o Plano 

Emergencial de Limpeza de Mangueiras (SEMMA, 2014).  

A adoção de árvores é uma alternativa que traz inúmeros benefícios à qualidade de 

vida da população de diversas cidades, através de variados processos ecológicos, como: 

redução da poluição aérea, interceptação de águas pluviais, estabilização da temperatura, 

sombreamento, redução de ruídos e promoção do bem-estar físico e psicológico 

(MCPHERSON et al., 1997).  

As mangueiras pertencem à família Anacardiaceae e são árvores frondosas, de porte 

médio a grande, com copas simétricas que variam de baixa e densa a altas e abertas; suas 

folhas medem de 15 cm a 40 cm de comprimento e têm coloração que vai do verde-claro a um 

tom levemente amarronzado, quando jovens, e verde-normal a escuro, quando maduras; seus 

frutos são drupas de tamanhos, pesos, formas e cores variáveis; a casca dos mesmos é 

coriácea e macia, ela envolve uma polpa de cor amarelada, mais ou menos fibrosa e de sabor 

variado (CASTRO NETO e CUNHA, 2000).  

Para produção de efeitos positivos as árvores devem ser submetidas a adequados tratos 

silviculturais, desde a produção de mudas de alta qualidade à manutenção com podas 

regulares em indivíduos adultos. No Brasil, o que o corre na maioria das vezes, salvo raras 

exceções, é que a arborização urbana não passa por um planejamento prévio, sendo em sua 

maioria executada com improvisos de técnicos não especializados na área, não havendo 

existência de políticas dirigidas ao setor, assim como conscientização da população de sua 

importância (SANTOS, 2001). 

A falta dos tratos silviculturais podem ocasionar diversos incidentes, que podem ser 

agravados por outros fatores como cita Klechowicz (2001), como climáticos, deficiência no 

planejamento e manutenção das árvores, ou alterações morfofisiológicas no vegetal.  

O objetivo deste estudo foi identificar causas que justifiquem o grande índice de queda 

de mangueiras nas principais avenidas da cidade de Belém, contribuindo como alerta para a 

população da necessidade de maiores investimentos para o planejamento e a verificação das 

condições dos espécimes visando o seu desenvolvimento pleno.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi realizada com 234 árvores de Mangifera indica L localizadas nas 
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Avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Governador Magalhães Barata, na cidade de Belém-

PA. As localidades foram selecionadas em razão de estarem na região onde foram plantadas 

as primeiras mangueiras da cidade e por fazerem parte da área central de Belém. Estes locais 

têm grande importância para o escoamento do tráfego da cidade, recebendo, diariamente, 

grandes quantidades de pedestres e de veículos em circulação. 

As mangueiras foram selecionadas por se tratarem não só de elementos paisagísticos 

de Belém, mas também por fazerem parte da história, cultura e hábitos da sociedade 

belenense, sendo de grande valor à população que reside nesta cidade. 

Foram realizadas as observações nos espécimes que estavam plantados no lado do 

quarteirão com maior número de exemplares. Foram coletadas informações no que diz 

respeito a cada árvore, sua localização e porte (próxima a garagens, esquinas, postes, fiação 

elétrica, copa interferindo a passagem de fiação aérea, copa interferindo a passagem de 

veículos, raízes danificando ruas, acostamentos e calçadas, copa interferindo na passagem de 

pedestres, forma natural da árvore com copa muito grande a baixa e distância entre elas, 

tronco retorcido e inclinado), seus aspectos fitossanitários (presença de furos de insetos, 

presença de cupins, manchas, fungo, folhas comidas ou deformadas, presença de larvas e 

insetos adultos, folhas mortas na copa, infestação de ervas de passarinho) e presença de 

corpos estranhos na árvore (placas e tinta revestindo o caule).  

Foram verificados o afastamento mínimo entre as árvores e outros elementos do meio 

urbano e a distância entre as árvores usando as normas de CARTILHA (2002), MANUAL 

(1996) e PORTO et al. (2013), assim como o tipo de poda que foi realizada (PIVETTA e 

SILVA FILHO, 2002). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 As observações realizadas mostraram que muitos espécimes apresentam 

irregularidades quanto à distância com elementos do passeio público (Tabela 1). Há um 

grande número de árvores próximas ao meio fio, mas apenas 28% delas estavam fora do 

padrão exigido, o mesmo observado nos valores obtidos para a distância da rede subterrânea, 

mas apenas 11% apresentaram problemas.  
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Tabela 1 – Relação entre árvores e a adequação da distância os elementos do passeio público. 

Elemento do passeio público  
Número de elementos fora 

dos padrões exigidos 

Número de 

elementos 

encontrados 

% fora dos 

padrões 

Esquina 08 44 20 

Meio fio 28 234 12 

Rampa de acesso de veículos 04 52 8 

Rede subterrânea 14 131 11 

 

 Os valores obtidos para a adequação das distâncias entre as árvores e mobiliários 

urbanos mostraram que muitos espécimes apresentam irregularidades (Tabela 2). Os que mais 

se destacam em quantidade são para: caixa de inspeção, caixa coletora de lixo, sinalização 

semafórica e indicativa e postes, os dois últimos se destacam. Apesar do grande número 

observado desses últimos, não são os que apresentam maior irregularidades. Caixa coletoras 

de lixo e pontos de ônibus ou táxi são os que apresentam mais irregularidades. 

Tabela 2 – Relação das árvores e a sua adequação quanto à distância aos mobiliários urbanos. 

.Elemento do mobiliário 

público 

Número de mobiliários 

fora dos padrões 

Número de 

mobiliários 

encontrados 

% fora dos padrões 

Caixa de Inspeção  08 34 22 

Hidrante 0 02 0 

Banca de Jornal e Revista 03 09 33 

Caixa Coletora de Lixo 12 25 48 

Pontos de ônibus ou táxi 06 15 40 

Telefone Público 0 12 0 

Sinalização Semafórica e 

Indicativa 
15 63 24 

Poste 10 92 11 

O passeio público, faixas e áreas livres são importantes para organizar o fluxo do 

público nas grandes cidades. A maioria das árvores observadas nas avenidas são de médio a 

grande porte, para aquelas de porte médio, recomenda-se que o passeio público tenha largura 

de 2,6 m a 3,6 e para árvores de porte grande, indica-se que ele tenha largura maior do que 3,6 

m. A medição do passeio público verificou-se que 6% deles estavam fora do padrão. Já em 

relação à faixa livre, independentemente do porte da árvore, recomenda-se que o passeio 

público tenha área exclusiva para o trânsito de pedestres de, no mínimo, 1,2 m. Verificou-se 

que, das faixas livres mensuradas, apenas duas apresentaram irregularidades, representando 

0,9%. Às áreas livres, também independentemente do porte da árvore, recomenda-se que ao 

redor de cada espécime, haja uma área livre não pavimentada de, no mínimo, 1m2. 

Observando que em casos de árvores de grande porte, essa área livre deve ser de 1 m², além 
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da área ocupada pelo coletor e devem ser executadas obras para adequação ou ampliação da 

área livre não pavimentada quando a árvore existente, independentemente do porte, apresentar 

raízes aflorando além do limite de 1,00 m². Das 234 áreas livres mensuradas, 66 apresentavam 

padrões irregulares, totalizando 28%.  

Devido estarem inseridas em um centro urbano, a área permeável disponível para o 

crescimento das raízes é diminuta, o que ocasiona o rompimento das muretas de contenção 

pelas raízes (ocorrendo em 10,36% dos casos) e o levantamento e/ou destruição do 

calçamento (ocorrendo em 7,69% dos casos) (Figura 1A e B). Em alguns casos, a área 

permeável encontrava-se cimentada, parcial ou totalmente. Foi observado ainda dentro da área 

permeável a presença de logradouros públicos, como postes e telefones públicos, a 

remodelação da área de contenção para a entrada de garagem, objetos de madeira, a existência 

de tubulações clandestinas, entulhos e a presença de outras espécies vegetais. 

 

Figura 1 – Aspectos gerais das condições das mangueiras. A. Área de contenção e plantas 

introduzidas; B. Inclinação e entulho; C. Presença de epífitas e interferência dos fios elétricos na copa; 

D. Formigas; E. Cupins; F e G. Fungos; H. Pinturas e corpos estranhos; I. Interferência dos fios 

elétricos na copa. 
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Nas vias públicas observa-se que é recomendada uma distância adequada entre as 

árvores. Observou-se que 102 árvores apresentaram distância irregulares, totalizando 48%.  

As mangueiras apresentam diversos tipos de relações ecológicas, tanto negativas como 

positivas, oferecendo abrigo e alimento para diversas espécies de plantas (Figura 1C), animais 

(Figuras 1D e 1E) e fungos (Figuras 1F). Foram observados diversos artrópodes: formigas 

(Figura 1D), aranhas, cupins (Figura 1E) e vestígios de infestação de outros tipos de insetos 

xilófagos, comprovados pela presença de orifícios encontrados no caule, fungos (Figura 1G) e 

plantas epífitas. Os valores obtidos (Tabela 3) foram preocupantes, pois uma grande 

quantidade de plantas apresenta organismos que podem tanto deteriorar a madeira como 

comprometer a taxa de fotossíntese. A presença de cupins pode comprometer a região da 

medula da planta e que muitas vezes é pouco perceptível, podendo levar à queda da árvore 

após certo tempo.  

 

Tabela 3 – Relação entre a quantidade de árvores estudadas e a porcentagem de organismos 

observados. 

Organismo 
Qde de árvores em que foi 

observado 

% de árvores que apresentam o 

organismo 

Cupim 119 50,85% 

Demais insetos 130 55,56% 

Erva-de-passarinho 110 47% 

Fungo 162 69,23% 

Fungo em folhas 59 25,21% 

Necrose 49 20,94% 

Teia de aranha 172 73,50% 

 

Foram ainda observados, associados às plantas, corpos metálicos incrustados no tronco 

(Figura 1H), em 37,18%, e pinturas de parte do tronco em 14,96% do total dos espécimes. 

Outra observação importante foi verificar a inclinação do tronco das árvores: 41,88% 

apresentam-se levemente inclinadas, 35,04% totalmente eretas, 14,53% com inclinação 

moderada e 7,27% apresentam uma grave inclinação, devendo-se a essas últimas uma maior 

atenção, pelo maior risco de quedas. 

A pesquisa de campo mostrou que 45,3% das mangueiras necessitam da poda de 

contenção, principalmente pelo fato de os galhos estarem passando por entre a fiação elétrica, 

provocando interferências (Figura 1C e I). A poda de limpeza é requerida por 44,45% das 

mangueiras, devido, majoritariamente, à presença de ervas-de-passarinho – plantas 

hemiparasitas que geralmente atacam os ramos situados na periferia da copa das árvores – de 
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modo a não alterar o formato da copa, situação não ocorrida em alguns casos. Apenas 1,28% 

precisam de poda emergencial, nos casos de quase rompimento da fiação pelos galhos. 

Para Mendes (2010), a arborização dos centros urbanos exige manutenção e práticas 

necessárias para manter as árvores com saúde, vigor e sempre compatíveis com o ambiente, 

tais práticas envolvem as atividades de poda, remoção de árvores, adubação, irrigação, e tratos 

fitossanitários. Pereira (2011), verificando os riscos de quedas das árvores da Rua João 

Dalpasquale, Dois Vizinhos, estado do Paraná, observou que a maioria das árvores (74%) 

apresentou alto risco de queda e as restantes 26% geraram risco médio de queda. Dessa forma, 

recomendou que 27% das árvores fossem destinadas à supressão, devido ao grande risco de 

queda. Esses resultados demonstram que os problemas observados em Belém também são 

comuns em outros estados e que a falta de um plano de revitalização arbórea nos grandes 

centros urbanos é muitas vezes inexistente.  

Em muitas cidades do Brasil, a introdução de árvores nas vias urbanas é realizada pela 

população. Silva (2008), realizando levantamento na cidade de Franca, São Paulo, verificou 

que a distribuição de árvores em vias públicas foi bastante irregular, decorrente de plantios 

aleatórios e sem a observância de critérios essenciais para a escolha de espécies mais 

adequadas ao local, o que ocasionou um alto índice de podas (71%) para evitar conflitos que 

se mostraram em menor número em decorrência desta prática. Schallenberger (2010), 

trabalhando com árvores de parques, constatou que, dos seis locais de estudo, foram avaliadas 

615 árvores de diferentes espécies e que, de acordo com os resultados, 19,35% das árvores 

foram classificadas em excelentes, 35,93% em boas, 32,36% em regulares, 11,06% em ruins e 

1,3% se enquadraram na condição péssima; observou-se ainda que, na maioria dos casos, a 

condição geral dos indivíduos foram decorrentes da presença de erva-de-passarinho, 

espaçamentos inadequados entre as árvores, lesões resultantes de podas drásticas ou 

realizadas sem o uso de técnicas adequadas, bem como da necessidade de remoção e 

substituição de árvores em casos extremos.  Em Belém, as árvores foram plantadas pelos 

órgãos públicos, sendo proibida a introdução de outras espécies naquelas áreas. Quando 

inseridas no meio urbano, Belém possuía poucos prédios e uma reduzida quantidade de 

carros. Porém, atualmente, as árvores causam diversos tipos de problemas. Na época de 

frutificação, há grande número de incidentes, e na época chuvosa, a queda de árvores causa 

transtornos em várias vias públicas. A presença de ervas-de--passarinho e agentes xilófagos é 

muito grande, o que contribui de forma efetiva com as quedas das árvores. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos na execução do projeto mostraram uma situação preocupante. 

Os percentuais de irregularidade nas análises quantitativas não são tão altos, mas 

consideráveis, mostrando que algumas mangueiras foram plantadas em locais inadequados ou 

tiveram elementos inadequados inseridos nas suas proximidades. O elemento com maior 

percentual de irregularidade foi “proximidade a pontos de ônibus e táxi” com 60% das árvores 

analisadas sendo caracterizadas como fora dos padrões. A análise qualitativa mostrou 

elementos mais preocupantes, destacando-se o elevado índice de presença de parasitas, grande 

número de espécimes com necessidade de poda e grande número de corpos estranhos 

presentes nas árvores. A partir dos resultados obtidos e dos dados coletados, que o grande 

índice de quedas de mangueiras na cidade pode estar de fato relacionado à situação em que 

elas se encontram, já que há um número relevante de irregularidades e, mais ainda, de injúrias 

presentes nos espécimes de M. indica. 
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RESUMO 

 

Uma alimentação saudável é entendida como direito humano e compreende um padrão alimentar 

adequado às necessidades biológicas e sociais dos indivíduos, de acordo com as fases do curso da 

vida, diante disto, o objetivo do presente estudo foi avaliar o consumo alimentar dos servidores 

públicos das áreas educacionais e hospitalares, por meio de um questionário de frequência alimentar 

(QFA) por grupos de alimentos, no município Redenção – PA. A partir dos resultados obtidos foi 

possível construir uma pirâmide dividida em macronutrientes: carboidratos, proteínas e lipídeos, onde 

os mesmos estão diretamente ligados ao bem estar e saúde da população. Notou-se que há um grande 

consumo de alimentos ricos em carboidratos, tendo em vista que o seu alto consumo em uma 

alimentação deixa de ser saudável, podendo trazer danos à saúde. Quanto a proteínas e lipídios o 

consumo foi relevante, no entanto, a necessidade de proteínas e lipídios ao organismo, esteja 

enquadrada ao grupo dos alimentos construtores e energéticos respectivamente. Neste cenário, 

observa-se a importância de promover ações educativas de orientação nutricional aos funcionários 

públicos no sentido de promover mudanças e melhoria nos seus hábitos alimentares e qualidade de 

vida. 

 

Palavras-chave: QFA. Funcionários públicos. Consumo alimentar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo De Angelis (2003), uma alimentação saudável é entendida como direito 

humano e compreende um padrão alimentar adequado às necessidades biológicas e sociais 

dos indivíduos de acordo com as fases do curso da vida, tendo por característica três 

princípios: variedade de tipos de alimentos pertencentes a diversos grupos; moderação nas 
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quantidades de alimentos ingeridas e equilíbrio na qualidade e na quantidade de alimentos, 

respeitando porções recomendadas para cada grupo. 

Para Mondini e Monteiro (1994), por meio de uma dieta adequada em quantidade e 

qualidade o organismo adquire a energia e os nutrientes necessários para o bom desempenho 

de suas funções e para a manutenção de um bom estado de saúde.  

Atualmente, nota-se a necessidade crescente da população por alimentação próxima 

ao local de trabalho, com o intuito de evitar perda de tempo; o que conduz frequentemente à 

substituição do almoço tradicional por lanches. Visando atender significativa parcela de 

público consumidor, que, além de ser obrigada a se alimentar fora de casa, também tem pressa 

e procura por refeições rápidas, proliferam-se em número e variedade as redes de fast-foods 

(COUTINHO; CARVALHO, 2001). 

Muitas pessoas praticam escolhas erradas no momento de se alimentar, porque 

buscam somente a satisfação de prazer gustativo, olfativo e visual e não se preocupam com a 

oferta de energia e nutrientes para a execução de suas atividades diárias (CASTRO et. al., 

2002).  

Os servidores públicos são profissionais caracterizados por uma rotina com múltiplos 

empregos, múltiplas jornadas e horários irregulares de trabalho. Esta rotina pode refletir na 

alimentação, propiciando maus hábitos alimentares.  

Diante da importância do servidor publico e na escassez de dados sobre hábitos 

alimentares deste grupo, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o consumo alimentar 

de servidores públicos, sendo escolhidas ao acaso duas áreas distintas, hospitalar e 

educacional, da cidade de Redenção - PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 População de estudo 

 

A população de estudo foi composta por indivíduos adultos de ambos os sexos, sem 

restrição de raça, dos quais eram professores, funcionários de universidade e funcionários de 

hospitais, sendo respectivamente de unidades públicas, situada no município de Redenção 

(PA). Os servidores responderam um questionário de frequência alimentar (QFA) aplicável, 

pelos acadêmicos do presente trabalho, com 18 itens alimentares (Tabela 5).  
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2.2 Instrumentos 

 

O QFA possui basicamente dois componentes: uma lista de alimentos, e um espaço 

para o indivíduo responder com que frequência consome cada alimento. Os questionários 

foram aplicados aos participantes em dias diferentes, sendo que cada acadêmico ficou 

responsável por entrevistar seis pessoas em bairros e unidades distintas, sendo universidades, 

hospitais e escolas.  

 

2.3 Procedimentos 

 

Os participantes foram orientados a responder com que frequência consumia cada 

alimento descrito, nas quantidades médias apresentadas no instrumento. Os funcionários 

foram informados pelos acadêmicos, sobre os objetivos do trabalho e os procedimentos aos 

quais seriam expostos. 

 

2.5 Análise dos dados 

 

Para a análise de consumo alimentar obtido pelo QFA, os alimentos foram avaliados 

segundo grupo alimentar. Assim, foi possível distribuir da seguida forma: Carboidratos, 

Proteínas e Lipídios.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A população de estudo foi composta por 30 servidores públicos, dos quais 14 eram 

do sexo masculino (46,66%) e 16 eram do sexo feminino (53,33%). A Tabela 1 apresenta a 

distribuição dos grupos etários segundo sexo. 
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Fonte: pesquisa do campo 

 

No que diz respeito ao estado civil dos entrevistados, verificou-se que 36,66 % eram 

solteiros, 50% casados, 3,33% outros e 0% viúvos.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos servidores públicos segundo estado civil. 

Redenção, 2014. 

Estado Civil  % 

Solteiro 

  

36,7 

Casado 

  

60 

Divorciado 

  

0 

Outros 

  

3,3 

 

Quanto à vida profissional dos funcionários, 100% dos entrevistados encontravam-se 

empregados. 

Tabela 3 - Distribuição dos servidores públicos segundo vida profissional. Redenção, 2014. 

 

 

Em relação à renda familiar maior parte recebe de 1 a 2 salários mínimos, 

correspondendo a 47% dos entrevistados.   

 

Tabela 1- Distribuição dos servidores públicos segundo faixa etária e 

sexo. Redenção, 2014. 

Idade (anos) Homens Mulheres 

  %  % 

20 - 29  10  10 

30 – 39  20  23,3 

40 – 49  10  16,7 

50 - 59  3,3  6,7 

Trabalha % 

Sim 

 

  100 

Não 

 

  0 
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Tabela 4- Distribuição dos servidores públicos segundo renda familiar. Redenção, 2014. 

Renda familiar % 

Menos de 1 salário 0 

1 a 2 salários 47 

3 a 4 salários 13 

Acima de 5 salários 33 

Não responderão 7 

Tratando-se de escolaridade, aproximadamente 50% dos entrevistados possuíam 

nível superior completo.  

Tabela 4- Distribuição dos servidores públicos segundo escolaridade. Redenção, 2014. 

Escolaridade % 

Fundamental Incompleto   0 

Fundamental Completo  7 

Médio Incompleto   3 

Médio Completo  13 

Nível Superior incompleto 30 

Nível Superior  47 

Analfabeto   0 

Outros 0 

De acordo com o QFA (Tabela 5), foi elaborado uma pirâmide alimentar (Figura 1), 

na qual os alimentos foram divididos em três grupos, sendo eles carboidratos, proteínas e 

lipídios. Nesta pirâmide 66,67% correspondem aos carboidratos, 22,22% as proteínas e 

11,11% aos lipídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pirâmide alimentar. Fonte: o autor. 

 

Azeites e 
Frituras 

Carnes Vermelhas, 
Peixe, Frango e Ovos. 

Frutas, Verduras E Legumes, Doces, 
Arroz, Massas, Pães, Salgados, 
Biscoitos, Refrigerantes, Sucos Artificiais, 
Suco Natural, Leites e Derivados. 

Lipídeos 

Proteínas 

Carboidratos 
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Dentre os alimentos classificados no grupo dos carboidratos foram destacados em 

maior consumo diário dos funcionários, o arroz, as frutas, verduras e legumes, que obtiveram 

100%, 47% e 63,3% respectivamente.  

Grupos 

Todos 

os dias 

% 

Nunc

a % 

Pelo menos 

uma vez ao 

mês % 

1 a 3 

vezes ao 

mês % 

1 vez por 

semana 

% 

2 a 4 vezes 

por 

semana % 

1 

vez 

ao 

dia 

% 

2 ou 

mais 

vezes ao 

dia % 

Frutas 47 0 3,3 3,3 10 33,3 3,3 0 

Verduras e 

legumes 63,3 0 0,0 6,7 3,3 23,3 3,3 0 

* Carnes 

vermelhas 46,7 0 0,0 13,3 3,3 33,3 3,3 0 

Peixe 
0,0 6,7 33,3 23,3 23,3 13,3 0,0 0 

Frango 
10,0 6,7 13,3 20,0 6,7 40,0 3,3 0 

Ovos 
16,7 10,0 10,0 23,3 23,3 16,7 0,0 0 

Doces 10,0 13,3 33,3 13,3 10,0 13,3 3,3 3,3 

Azeites 23,3 33,3 13,3 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

Frituras 30,0 6,7 6,7 13,3 13,3 23,3 0,0 6,7 

Arroz 
100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Massas 
23,3 6,7 10,0 26,7 26,7 6,7 0,0 0,0 

Pães 60,0 6,7 6,7 10,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

Salgados 
4,0 23,3 20,0 23,3 16,7 13,3 0,0 0,0 

Biscoitos 6,7 26,7 13,3 13,3 13,3 23,3 0,0 3,3 

Refrigerantes 14,0 16,7 6,7 26,7 13,3 23,3 0,0 0,0 

Sucos 

artificiais 23,3 30,0 13,3 6,7 6,7 20,0 0,0 0,0 

Sucos naturais 13,3 0,0 16,7 10,0 26,7 33,3 0,0 0,0 

Leites e 

derivados 60,0 3,3 10,0 10,0 0,0 16,7 0,0 0,0 

Tabela 5- Questionário de frequência alimentar. Redenção, 2014. 
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No ano de 2003 foi realizada no Brasil a Pesquisa Mundial de Saúde – PMS. Com 

base nas informações coletadas nessa pesquisa, Jaime e Monteiro (2005) estimaram a 

frequência e a distribuição do consumo de frutas, legumes e verduras (FLV) na população 

brasileira, verificando que menos da metade dos indivíduos no Brasil consome frutas 

diariamente e menos de um terço da população relata o consumo diário de hortaliças. Esses 

dados não condizem com o encontrado nesse estudo, já que  47% dos indivíduos entrevistados 

apresentaram um consumo diário para o grupo das frutas. 

Quanto ao grupo das proteínas, foram classificados os seguintes alimentos: carnes 

vermelhas, peixes, frango e ovos. No entanto, o maior consumo foi de carnes vermelhas, 

correspondendo a 46,7% diariamente. Já para peixes, frango e ovos, obteve-se 33,3%, 40%, 

23,3% respectivamente. Porém o consumo para frango foi de duas a quatro vezes por semana, 

para ovos de uma vez por semana e peixes apenas uma vez ao mês.  

Segundo Jean Carper (1995), a melhor forma de reduzir as chances de ataques 

cardíacos é, acima de tudo, comer peixe, principalmente peixes gordos, com alto teor de 

ácidos graxos ômega-3. Os indícios dos poderes curativos e terapêuticos do peixe contra 

doenças cardiovasculares são irresistíveis. Provavelmente, o principal remédio dos frutos do 

mar para o coração é sua gordura marinha singular. Logo o consumo de peixes no presente 

estudo, não se enquadra em tais recomendações. 

Em relação ao grupo dos lipídios, classificados como azeites e frituras, os mesmos 

obtiveram percentuais de 33,3% para a designação ‘nunca’, e 30% todos os dias, 

respectivamente.  

Admite-se, que o homem sadio deve ingerir 1g de gordura, por kg de peso, no 

mínimo. Em relação ao valor calórico total da dieta, cerca de 25 a 40% das calorias, devem 

ser procedentes de fontes lipídicas. Dietas muito ricas em gorduras são indigestas, são 

responsáveis pelo aumento do tecido adiposo (obesidade), e ainda, depositando-se ao redor 

dos órgãos vitais, dificultam suas funções. Dietas pobres em gorduras são responsáveis por 

carências de vitaminas lipossolúveis (Sá, Neide Gaudenci de. 1990)  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos pode-se concluir que os servidores públicos possuem uma 

frequência alimentar rica em carboidratos, porém, o excesso do mesmo pode causar alguns 

danos á saúde, como exemplo diabetes e obesidade.  
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Se tratando das proteínas, o consumo de carnes vermelhas foi alto, porém o teor de 

consumo de peixe foi baixo, logo a gordura presente nesse alimento é de suma importância 

para a saúde humana.  

Quanto aos lipídios, o consumo diário de frituras, tende a aumentar as taxas de 

colesterol, triglicerídeos, obesidade, entre outras.  

Neste cenário, observa-se a importância de promover ações educativas de orientação 

nutricional aos funcionários públicos no sentido de promover mudanças e melhoria nos seus 

hábitos alimentares e qualidade de vida. 
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RESUMO 

 

O comportamento fisiológico das sementes de espécies florestais ainda é pouco estudado. Os estudos a 

respeito da qualidade de sementes é uma demanda crescente, com isso, pesquisas sobre testes rápidos 

de avaliação de vigor tem se intensificado.  O teste de condutividade elétrica é promissor para 

avaliação do vigor e viabilidade de sementes, porém ainda necessita de maiores estudos para uma 

padronização na metodologia. O objetivo desse trabalho foi verificar a viabilidade de sementes de 

Senna rugosa (G. Don) H.S.Irwin & Barneby através do teste de condutividade elétrica. Foram 

coletadas sementes de 12 matrizes de Senna rugosa. O local de coleta foi em uma área de cerrado 

sensu stricto antropizada, localizada na Universidade de Brasília (UnB) - DF, no mês de junho de 

2012. Após a coleta as sementes foram levadas para o Laboratório de Sementes Florestais do 

Departamento de Engenharia Florestal da UnB. Realizou-se o teste de condutividade elétrica por 

método massal e individual em duas condições fisiológicas diferentes (recém-colhidas e envelhecidas 

artificialmente), correlacionando os dados com a germinabilidade da espécie. O teste de germinação 

foi realizado pelo método do rolo de papel filtro sendo acondicionado em câmara de germinação de 

temperatura constante calibrada para 25ºC com fotoperíodo ajustado para 12 horas. Para cada 

tratamento adotou-se 10 repetições de 10 sementes e a análise dos dados obtidos foi feita pela análise 

de variância seguida pelo teste de Tukey a 5% de significância. Foi encontrada diferença significativa 

na condutividade elétrica entre as condições fisiológicas estudadas. A condutividade elétrica de 5,18 

µS.cm -¹.g-¹ a 14,66 µS.cm -¹.g-¹ representa lotes com 30,5% de viabilidade na espécie S. rugosa. O 

teste de condutividade elétrica para as sementes recém-colhidas pode ser usado para indicar a 

viabilidade do lote de sementes de Senna rugosa, tanto pelo método individual quando pelo método 

massal. 

 

Palavras-chave: Condutividade elétrica. Tecnologia de sementes. Viabilidade. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As espécies florestais nativas são pouco pesquisadas, representando menos de 0,1% 

das espécies de sementes encontradas nas Regras para Análise de Sementes (RAS), o que leva 

a uma grande preocupação por parte dos pesquisadores e analistas de sementes florestais em 

conduzir estudos que forneçam informações sobre a qualidade das sementes, especialmente 

no que se diz respeito à padronização, agilização, aperfeiçoamento e estabelecimento dos 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

254 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

métodos de análise (BRASIL, 2009). Com este cenário em transformação, devido a crescente 

demanda por mudas dos programas de recuperação de áreas degradadas, há uma 

intensificação dos estudos por métodos rápidos e eficientes de avaliação da viabilidade de 

sementes florestais (MATOS, 2009).  

Abdo e Paula (2006) afirmam que o aumento na demanda por mudas de espécies 

florestais, principalmente nativas, é resultado do aumento de programas de recuperação de 

áreas degradadas, reflorestamento e arborização urbana. Desta forma aumentou-se, também, a 

exigência da qualidade das sementes, ponto positivo, pois a utilização de sementes é uma 

garantia de se obter indivíduos mais resistentes, uma vez que é assegurada a variabilidade 

genética e assegura também um baixo custo na produção das mudas. 

A caracterização da germinabilidade bem como a quantificação da taxa de germinação 

é de suma importância para a elaboração de estratégias silviculturais e de conservação e 

proteção da natureza, tais como: produção de mudas, recuperação de áreas degradadas, e 

também para a identificação e caracterização da fisiologia das espécies (GUERRA et al., 

2006).   

  Para Matos et al. (2009), a produção de mudas de espécies arbóreas vem exigindo um 

refinamento das técnicas de análise de sementes. Segundo estes autores há uma tendência a se 

utilizar testes rápidos para avaliação de viabilidade de sementes, principalmente para aquelas 

com baixa capacidade de armazenamento e germinação lenta, pois esses diferentes 

comportamentos fisiológicos obrigam uma rápida indicação da utilização dessas sementes.  

Dentro deste contexto encontra-se o teste de condutividade elétrica. Classificado como 

um teste bioquímico de avaliação indireta, o teste de condutividade elétrica está relacionado à 

integridade e permeabilidade do sistema de membranas celulares das sementes (MARCOS 

FILHO et al., 1987; CUSTÓDIO, 2005; KRZYZANOWSKI et al., 1999). Esse teste avalia 

indiretamente a qualidade das sementes pela determinação da condutividade elétrica da 

solução de embebição das sementes (RAMOS, 2011). Quanto mais degradada estiver a 

membrana celular, mais solutos irão passar tornando o meio mais ácido, o que proporciona 

uma maior corrente elétrica na solução. Dessa forma o decréscimo do vigor das sementes é 

diretamente proporcional ao aumento da lixiviação dos solutos, caracterizando o teste de 

condutividade elétrica como eficiente para avaliação do vigor das sementes (CUSTÓDIO, 

2005). 

A espécie Senna rugosa (G. Don) H.S.Irwin & Barneby pertence à família Fabaceae 

(Leguminosa), sinonímia da espécie Cassia rugosa G. Don. (MARONI et al., 2006). É de 
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hábito arbustivo, eprene, que se desenvolve na Região do Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, 

nos locais de Cerrado (MOREIRA et al., 2010). Sua floração é intensa na cor amarela 

(PROENÇA et al., 2000) e ocorre predominantemente no mês de março; as flores de S. 

rugosa são polonizadas principalmente por abelhas de espécies com hábito solitário, 

compondo uma importante fonte de pólen (CARVALHO;  AUGUSTO, 2005). A frutificação 

ocorre entre os meses de maio e julho (MARONI et al., 2006). 

O presente trabalho teve por objetivo verificar a viabilidade de sementes de Senna 

rugosa (G. Don) H.S.Irwin & Barneby utilizando o teste de condutividade elétrica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes foram coletadas de 12 matrizes sadias de Senna rugosa, escolhidas 

aleatoriamente. O local de coleta foi em uma área conhecida como “Matinha do Centro 

Olímpico” (15º46’05.8’’S e 47º51’09.4’’O) localizada na Universidade de Brasília (UnB) - 

DF, no mês de junho de 2012. Após a coleta as sementes foram levadas para o Laboratório de 

Sementes e Viveiro Florestais do Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de 

Brasília (LASEVIFLOR) onde os testes de viabilidade e vigor foram realizados. 

Para realização do teste de germinação padrão o lote de sementes coletadas foi 

dividido em 2 subamostras. A subamostra 1  passou pelo teste de germinação de acordo com  

os procedimentos das regras de análise de sementes (BRASIL, 2009) e os resultados obtidos 

serviram como  tratamento controle ou testemunha. A subamostra 2 foi  encaminhada para as 

análises de condutividade elétrica cujo procedimento está descrito posteriormente.  

O teste de germinação foi realizado pelo método do rolo de papel filtro sendo 

acondicionado em câmara de germinação com temperatura constante calibrada para 25ºC e 

fotoperíodo ajustado para 12 horas. Foram 10 repetições de 10 sementes para cada tratamento: 

i) Sementes escarificadas; ii) Sementes não escarificadas. O critério adotado para verificação 

da germinação foi o critério botânico, onde se considera germinada a semente que tenha 

emitido a radícula de pelo menos 2,0 mm de comprimento. As sementes foram postas para 

germinar por um período de 30 dias. O objetivo da aplicação do teste foi obter um parâmetro 

da viabilidade do lote coletado para traçar uma comparação com os resultados dos testes de 

condutividade elétrica. 

As sementes foram analisadas pelo teste de condutividade elétrica em duas condições 

fisiológicas diferenciadas: i) sementes recém-colhidas; e ii) sementes envelhecidas 
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artificialmente – para esta condição as sementes foram postas em caixas tipo gerbox contendo 

tela suspensa, acrescido de 80 mL de água destilada. Colocou-se esse material em câmara de 

germinação com temperatura constante calibrada para 42ºC por um período de 96 horas. 

Para cada uma dessas condições foram aplicados dois diferentes métodos: 1. Método 

Individual – onde cada semente foi posta para embeber em 50 mL de água destilada em 

recipientes individuais por 240 minutos em câmara de temperatura constante calibrada para 

25ºC e em seguida foi medida a condutividade de cada uma com auxílio de um 

condutivímetro de bancada modelo Quimis; 2.  Método Massal- as sementes foram agrupadas 

em 10 unidades por recipiente, e postas para embeber por 240 minutos em câmara de 

temperatura constante calibrada para 25ºC para em seguida serem medidas a condutividade 

com auxílio de um condutivímetro de bancada. Após as análises de condutividade as sementes 

foram postas para germinar em rolos de papel filtro que foram acondicionados em sacos 

plásticos e depositados em câmara de germinação calibrada para 25ºC, com fotoperíodo de 12 

horas. O critério adotado para verificação da germinação foi o critério botânico. 

Os procedimentos experimentais foram realizados nas dependências do 

LASEVIFLOR. 

Para cada tratamento foram aplicados 10 repetições de 10 sementes. Os dados obtidos 

foram avaliados pela análise de variância, e para os que houveram significância, foi aplicado 

o teste de médias de Tukey com 1% de probabilidade. A análise estatística foi feita no 

programa Assistat 7.6 beta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 são apresentados os valores de porcentagem de germinação da espécie 

Senna rugosa relativa aos tratamentos adotados. A germinação de 68% no tratamento com 

escarificação também foi superior ao de sementes não escarificadas, germinação de 6%. 

 

Tabela 1 – Taxa de germinação da espécie S. rugosa submetida a tratamentos de 

escarificação e não escarificação. 

Espécie 
Germinação (%) 

Escarificada Não Escarificada 

Senna rugosa 68 a 6 b 

*Letras diferentes na mesma linha apresentam diferença significativa verificada pelo teste de Tukey a 

1% de significância. 
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Quando sementes são colocadas em condições apropriadas para a germinação da 

espécie e não absorvem água, devido a tegumentos impermeáveis, essas são chamadas de 

sementes duras. Comumente, essa característica ocorre nas sementes de tamanho pequeno 

entre as famílias leguminosas e malvaceaes (TOLEDO; MARCOS FILHO, 1977). Senna 

rugosa corresponde a tais características, sugerindo então que seja classificada como semente 

dura. 

Uma característica observada para a espécie S. rugosa foi a ocorrência de sementes 

poliembriônicas, contabilizando 18,5% do lote de sementes analisado, com sementes 

contendo até 3 embriões. Mendes-Rodrigues (2010) relata a ocorrência de poliembrionia em 

duas espécies de Senna spp; Senna macranthera e Senna sylvestris; para elas a taxa de 

poliembrionia nos lotes avaliados foram de 0,09% e 0,29%, respectivamente. Outra espécie 

do cerrado com relatos de ocorrência é Tabebuia ochraceae, com 81,37% de um lote de 233 

sementes, algumas sementes contendo até sete embriões (COSTA et al., 2004). Na figura 1 é 

possível verificar a poliembrionia na espécie. 

 

 

Figura 1 – Poliembrionia em Senna rugosa. Semente com dois embriões após embebição em 

tetrazólio (A); Germinação de semente com dois embriões (B); Desenvolvimento de plântula provinda 

de semente com dois embriões (C). Fonte: JPG, 2013. 

 

Em relação ao teste de condutividade elétrica, ao comparar os resultados da 

condutividade para as sementes que foram envelhecidas artificialmente e as sementes recém-

colhidas, verificou-se diferença significativa. Entre os métodos de avaliação massal e 

individual também foram encontradas diferença significativa. O coeficiente de variação 

gerado para tal experimento foi de 31,67%, demonstrando um bom controle experimental.  
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Os resultados encontrados pelo de teste de condutividade elétrica para sementes 

recém-colhidas e envelhecidas artificialmente de Senna rugosa pelo método massal foram 

agrupados no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Resultados médios encontrados para o teste de condutividade elétrica com utilização de 

                    sementes recém-colhidas  envelhecidas artificialmente Senna rugosa  pelo método massal. 

 
 

No método de avaliação massal o aumento da condutividade na condição fisiologia 

envelhecida artificialmente proporcionou decaimento na germinabilidade da espécie. Esse 

fator é esperado no teste de condutividade elétrica. Porém o método usado para o 

envelhecimento acelerado não foi suficiente para encontrar o valor de condutividade máximo 

limite que represente a inviabilidade total do lote analisado. 

Os resultados encontrados pelo teste de condutividade elétrica pelo método individual 

para sementes recém-colhidas e envelhecidas artificialmente foram agrupados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Resultados médios encontrados para o teste de condutividade elétrica com 

                    utilização de sementes recém-colhidas  envelhecidas artificialmente Senna rugosa 

                    pelo método individual. 

 

 

A condutividade elétrica encontrada no método de avaliação individual possui 

diferença significativa entre as condições fisiológicas estudadas, porém a taxa de germinação 

observada não diferenciou. As condições de estresses proporcionadas pelo teste de 

envelhecimento acelerado aplicado a essa subamostra não foi suficiente para afetar a 

germinabilidade das sementes. 

Na Tabela 2 está descrito o resumo da ANOVA para os efeitos de condição 

fisiológica, método e da interação das variáveis. Os valores médios da condutividade elétrica 

e germinação estão dispostos na Tabela 3. 
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Tabela 2 – Análise de variância fatorial para condição fisiológica e método de avaliação para a 

espécie Senna rugosa com relação a condição fisiológica, método e interação das variáveis. 

Fonte de variação GL QM F 

Cond. Fisiológica 1 1122,18 51,1619** 

Método 1 423,5146 19,3087** 

Interação (Cond. Fis. X Método 1 93,0377 4,2431* 

Tratamentos 3 546,2541 24,9046** 

Resíduo 36 21,9338   

Total 39     

**significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) 

*significativo ao nível de 5% de probabilidade (.01=<p<.05). 

 
Tabela 3 – Média das variáveis analisadas para a espécie Senna rugosa. 

Cond. Fisiológica 
Método Germinação 

Massal Individual Massal Individual 

Recém-colhidas 11,22 bA 7,76 bA 3,3 aA 2,8 aA 

Envelhecidas artificialmente 24,86 aA 15,30 aB 2,0 bA 2,2 aA 

Para cada variável, as médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, e maiúscula, na linha, 

não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Apesar da diferença significativa para a condutividade elétrica entre as condições 

fisiológicas, a germinação da espécie só apresentou diferença significativa no método de 

avaliação massal. Os dados entre germinação e condutividade não apresentaram uma boa 

correlação para essa espécie. Dutra et al. (2007) observaram que para a espécie Senna siamea 

os dados obtidos no teste de condutividade elétrica não apresentava relação com a avaliação 

da qualidade do lote feita pelo teste de germinação. 

Além disso, Senna rugosa demonstrou uma impermeabilidade do tegumento de suas 

sementes, verificado nos dados de germinação padrão. Essa impermeabilidade à água sugere 

que os valores de condutividade elétrica obtidos não representam adequadamente o vigor do 

lote analisado, com isso, não proporcionando uma boa correlação entre os dados de 

condutividade elétrica e germinação. 

Essa grande resistência tegumentar apresentada pelas sementes da espécie S. rugosa 

pode ser um fator pelo qual a metodologia usada no teste de envelhecimento acelerado não foi 

eficiente para afetar a germinabilidade da espécie. 

As sementes da subamostra que foram conduzidas ao teste de condutividade elétrica 

tiveram uma baixa germinabilidade. Essa baixa germinabilidade é explicada pelo 

comprometimento dos dados pelo ataque de fungo em média 20,75% das sementes. Outra 

questão que afeta a taxa de germinação está relacionada aos fatores ambientais e genéticos 
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que interferem na sazonalidade da produção de sementes pelas espécies. Situações de estresse 

climático pré-florescimento de uma espécie, podem afetar significativamente a produção de 

flores, que consequentemente afeta a produção de frutos e a qualidade das sementes (HOPPE, 

2004). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O teste de condutividade elétrica para as sementes recém-colhidas podem ser usados 

para indicar a viabilidade de um lote de sementes de Senna rugosa, analisados tanto para o 

método individual quando para o método massal.  

O teste de condutividade não deve ser aplicado em sementes de Senna rugosa 

envelhecidas artificialmente, em função das características morfológicas da semente, em 

especial, o tegumento. 
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RESUMO  

 

Na eminência de uma catástrofe ambiental global, o mundo se volta para avaliar os impactos gerados 

pela presença humana nos ambientes em que convivem. Para resguardar áreas de relevante valor 

ecológico, os governos criaram leis de proteção ambiental instituindo unidades de conservação em 

todo o planeta. No município de Itaituba dentro da área urbana existem áreas de proteção ambiental 

que servem para proteger áreas de especial valor ecológico e paisagístico, mas que devido a 

proximidade com a zona urbana sofre ameaça constante de degradação. Na busca de soluções a 

biologia encontra indicadores nos mais variados tipos de seres vivos incluindo Micro e 

Macroinvertebrados como bioindicadores de saúde ambiental. O presente estudo objetivou conhecer 

os tipos de bentos Macroinvertebrados encontrados no Lago Bom Jardim/Passa Tudo, bem como 

outros parâmetros químicos e físicos de avaliação de qualidade ambiental, com intuito de classificar a 

integridade biológica do Lago até a Foz do Rio Tapajós, pois o mesmo trata-se de uma Área de 

Proteção Ambiental - APA localizada em perímetro urbano no Município de Itaituba. Para chegar aos 

resultados consistentes foram realizadas visitas com levantamento fotográfico e coletas de amostras de 

água para estudo de ph e condutividade elétrica, juntamente com 10 estações amostrais com 

invertebrados bentônicos. Através da coleta destes elementos pode-se chegar a resultados que põe a 

APA em questão na lista de preocupantes em termos de conservação servindo de alerta para os 

gestores desta Área de Proteção Ambiental. 

 

Palavras-chave: APA. Bom Jardim/Passa Tudo. Bioindicadores. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O crescimento populacional não escolhe limites, com isso vem ocasionando de forma 

desordenada, e com níveis crescentes a degradação ambiental. As ações antrópicas sobre a 

natureza alteram as condições naturais do meio ambiente, principalmente quando direcionadas 

a unidades de conservação, por exemplo, uma Área de Proteção Ambiental – APA. 

De acordo com a Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, APA’s são áreas pertencentes ao grupo de 

Unidades de Uso Sustentável, ao qual se relaciona a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parte dos recursos naturais. As atividades antrópicas desenvolvidas ao redor 
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das áreas protegidas colocam em risco principalmente os ecossistemas aquáticos, pois correm 

o risco de contaminação do manancial.  

Os ecossistemas aquáticos estão sujeitos a vários tipos de perturbações antrópicas que 

alteram a estrutura e o funcionamento desses ambientes. As modificações na estrutura da 

paisagem provocam alterações na qualidade da água, na quantidade e qualidade de alimentos 

disponíveis aos organismos aquáticos. Com isso foram realizados estudos de indicadores 

biológicos e avaliação de impactos ambientais em uma Área de Proteção Ambiental Bom 

Jardim/Passa Tudo – APA criada pelo prefeito Edílson Dias Botelho por meio da Lei 

Municipal de Nº. 1.651 de 31 de dezembro de 1999, localizada no perímetro urbano no 

Município de Itaituba.  

A crescente demanda de recursos hídricos, associada à degradação e ao 

comprometimento das reservas do planeta, causa a preocupação com a qualidade e quantidade 

de substâncias consideradas índices padrões para a classificação da água, e o ambiente urbano 

através de suas atividades contribui para a deteriorização dos recursos hídricos. A avaliação e 

classificação das reservas hídricas merecem especial atenção, principalmente quando estas são 

represadas em meio urbano e fonte para o abastecimento público. 

Os organismos bentônicos têm sido utilizados como indicadores de qualidade 

ambiental por serem sensíveis a tipos diferentes de degradação ambiental e por responderem 

de maneira diferenciada à poluição. O índice de integridade biológica de bentos do Lago Bom 

Jardim e Foz do Rio Tapajós foram escolhidos para avaliar a integridade biológica dos 

ecossistemas aquáticos, aplicando os conceitos de áreas de referência e saúde dos rios, com o 

objetivo de monitorar e a condição natural dos ambientes degradados.  

 

1.1 Avaliação de impacto ambiental 

 

O impacto ambiental é uma alteração ambiental causada pelo homem, podendo essa 

ser benéfica ou adversa. No Brasil, tem como definição legal de Impacto Ambiental a 

Resolução Conama n° 001 de 23 de janeiro de 1986 – Artigo 1º: 

Qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio 
ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais. 
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Para que sejam definidos os impactos ambientais de uma área de estudo, é necessária 

uma avaliação do impacto ambiental. O termo Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) entrou 

para a literatura ambiental, a partir da legislação pioneira que criou esse instrumento de 

planejamento ambiental, o National Environmental Policy Act (NEPA), a lei da política 

nacional de meio ambiente nos Estados Unidos, que foi aprovada em 1969. No Brasil a AIA 

chegou por meio de legislações estaduais nos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais 

antecipando-se à lei federal. Mas após a aprovação da Política Nacional do Meio Ambiente, 

lei nº 6.938/81 que a Avaliação de Impacto ambiental pôde ser incorporada à legislação 

brasileira (Sanches, 2006). 

Os impactos podem ser classificados como efetivos ou prováveis. Sendo que, os 

efetivos são aqueles constatados no momento da observação, sendo comprovados por 

sensores ou por visualização direta do fato. Os prováveis são aqueles que podem acontecer em 

decorrência das ações impactantes e indícios diagnosticados (SANTOS, 2004). 

Com o passar dos anos a poluição vem aumentando cada vez mais, principalmente 

quando relacionados aos recursos hídricos, devido o aumento da taxa de crescimento 

populacional e industrial. Com isso, veio ocasionando o aumento na produção e emissão de 

poluentes nos corpos d’água. Outros fatores também contribuem para a degradação e poluição 

da água, como o manejo inadequado do solo para a agricultura e pecuária, o uso de 

fertilizantes e pesticidas, desflorestamento da mata ciliar, promovendo a erosão, as enchentes 

e a diminuição das reservas de águas subterrâneas. 

O Conselho Nacional de Meio Ambiente pré-definiu alguns indicadores físicos, 

químicos e biológicos que ao serem analisados em conjunto, possibilitam verificar os níveis 

de poluição de um determinado manancial. Esses indicadores são chamados de Parâmetros de 

Qualidade da Água.  

Segundo Bárbara (2006) esses parâmetros são usados para avaliar, de maneira 

abrangente, a evolução da qualidade das águas dos corpos hídricos; identificar trechos de rios 

onde a qualidade da água possa estar mais degradada, possibilitando o gerenciamento (tomada 

de ações preventivas e de controle) pelos órgãos ambientais responsáveis; subsidiar o 

diagnóstico da qualidade das águas doces utilizadas para o abastecimento público ou para 

outros usos; identificar as áreas prioritárias no que diz respeito ao controle da poluição dos 

recursos hídricos; fornecer subsídios técnicos para a elaboração de relatórios que objetivem 

caracterizar os recursos hídricos de uma determinada região. Considerando tal afirmação, 

podem-se classificar os parâmetros de qualidade da água em: Potencial de hidrogeniônico - 
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(pH), Demanda bioquímica de oxigênio - (DBO), Demanda química de oxigênio – (DQO), 

Oxigênio dissolvido – (OD), Alcalinidade, Dureza, Turbidez, Cor e Temperatura. Parâmetros 

estes, sendo alguns utilizados como objeto de estudo. 

 

1.2  Monitoramento ambiental 

 

Nas últimas décadas os ecossistemas aquáticos têm sido fortemente alterados em 

função dos impactos ambientais decorrentes de atividades antrópicas. Consequentemente, os 

ecossistemas aquáticos urbanos vêm perdendo suas características naturais e sua diversidade 

biológica (SCHEPP & CUMMINS, 1997). Esta situação é particularmente notada nas áreas 

com elevadas densidades populacionais, especialmente em áreas urbanizadas, onde os cursos 

d’água sofrem alterações ao receber o esgoto industrial e doméstico “in natura”, além de 

sedimentos e lixo.  

O monitoramento de ambientes aquáticos através da utilização de organismos vivos é 

conhecido como Biomonitoramento, e serve para avaliar as mudanças ocorridas no ambiente, 

geralmente causados por ação antrópica (BUSS et al., 2003), devido seus efeitos sobre a fauna 

incluírem desde alterações fisiológicas, até a morte de populações, provocando desequilíbrio 

na estrutura da comunidade biótica. 

Os organismos aplicados no biomonitoramento incluem os indicadores 

microbiológicos capazes de verificar a contaminação de corpos d’água por resíduos humanos; 

entre os mais utilizados estão os coliformes totais e os termotolerantes, encontrados em 

elevadas concentrações nas fezes humanas (VASCONCELOS et al., 2006).  

Os invertebrados bentônicos são considerados excelentes indicadores biológicos da 

qualidade dos ecossistemas aquáticos, pois são amplamente distribuídos, abundantes e de fácil 

coleta, podendo ser utilizado uma rede de emalhar para coleta. Eles são relativamente 

sedentários e, deste modo, podem representar uma condição local; além disso, apresentam 

ciclo de vida longo, capaz de registrar a qualidade ambiental (METCALFE, 1989).  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A área de estudo chamada de Área de Proteção Ambiental - APA Bom Jardim/Passa 

Tudo (Figura 1) está localizada na área urbana do município, com aproximadamente 10 mil 

Km² (sem demarcação oficial). Esta Unidade de Conservação - UC foi criada pelo prefeito 

Edílson Dias Botelho por meio do Lei Municipal de Nº. 1.651 de 31 de dezembro de 1999 e 
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situa-se entre os bairros Bom Jardim, Jardim Tapajós, Floresta e São Francisco, Jardim 

Aeroporto e Bairro da Paz.  

 

Figura 1 – Área de Proteção Ambiental. 

Fonte: Nascimento, 2007. 

 

Foram realizadas três visitas no local de estudo, sendo uma prévia com levantamento 

fotográfico, uma para coleta de dados e outra em período chuvoso com levantamento 

fotográfico, pois o mesmo foi adverso ao estudo.  

As coletas foram realizadas em 10 pontos georreferenciados com distâncias de 

aproximadamente 10 m entre um ponto e outro (Figura 2), tendo as amostras para avaliação 

sido coletadas em triplicadas, sendo duas de água para análise de condutividade elétrica e pH, 

o terceiro com larvas. Ainda em campo, durante as amostras foram tomados como dados 

abióticos e adaptados à uma ficha de campo de Protocolo de Avaliação Rápida da 

Diversidade de Habitats em Atividades de Ensino e Pesquisa conforme Callisto (2002). 

Outros parâmetros avaliados foram transparência da água, pH, condutividade elétrica, odor, 

velocidade de vazão através do método do flutuador, todos associados para avaliação dos 

impactos ambientais da APA. 
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Figura 2 – Demarcação dos pontos da área de estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

A área de estudo por se tratar de uma APA e está localizada em perímetro urbano, 

sofre modificações devido ao crescimento populacional no Município de Itaituba, tendo o seu 

lago uma interferência direta com a dinâmica local, este recebe uma grande quantidade de 

poluentes provenientes de entulhos próximos às residências e terrenos baldios, principalmente 

próximos ao lago que está represado, pois este local também é utilizado como balneário 

durante a estação do verão, apresentando alterações em sua fisionomia vegetal, através da 

retirada de parcelas da flora facilitando a lixiviação dos sedimentos para o Lago.  

Para verificar a velocidade da vazão do lago, foi utilizado o método flutuador, onde 

foram analisados dois pontos (Figura 3) com ausência de obstáculos como troncos e galhos 

para resultado absoluto. O primeiro ponto realizado no Ponto 07 próximo à passagem da água 

represada pelo bueiro, este determinado por Vazão 01, realizado em 10 repetições, foi tirado a 

média dessa velocidade, sendo este de 12,1 segundos. Enquanto que na velocidade da vazão 

02, realizada no centro do Lago Bom Jardim, especificadamente ao Ponto 10, após as 10 

repetições obteve a média de 22,1 m/s, por ser um lago aparentemente lêntico, de acordo com 

a velocidade de vazão classificaremos como lótico de curso médio. 
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Figura 3 – Pontos de medição de velocidade da vazão. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

 

A transparência da água pode variar de centímetros até dezenas de metros (Figura 4), 

podendo esta ser denominada por zona eufótica ou fótica ao qual é a parte que recebe luz solar 

suficiente para que ocorra a fotossíntese. Com isso através do disco de secchi foram 

analisadas a transparência da água, onde a mesma variou entre 12 cm a 76 cm, sendo a maior 

quantidade de transparência na água é de 76 cm trata-se do lago represado devido à 

construção de estrada, onde a zona fótica apresenta-se em maior quantidade devido a  

fotossíntese ocorrer até aonde a luz alcança em profundidade, e a taxa de diminuição da luz 

com a profundidade depende do tipo e da quantidade de substâncias dissolvidas e dos 

materiais em suspensão na água como é o caso do ponto 06 que obteve a menor profundidade, 

sendo esta de 12 cm de transparência da água através do Disco de Secchi, local este próximo 

ao bueiro e com índice alto de atividade antrópica, pois se trata de uma área sem vegetação 

possibilitando o acesso e sendo utilizado como balneário em época de verão pela população 

local. 
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Figura 4 – Representação gráfica da transparência da água. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 

A interferência antrópica nos ambientes lóticos próximos às áreas urbanas são um dos 

fatores importantes que afetam a biota do rio. Estes fatores podem impactar a fauna aquática 

diretamente, por meio de mudanças específicas nos habitats, ou através da redução temporária 

na disponibilidade alimentar e de alteração em outras variáveis ambientais (MOREYRA & 

FONSECA, 2007). Diante disso, também foram analisados dados de condutividade elétrica 

(Figura 5), sendo esta através de uma média das 03 amostras analisadas, onde se pode 

observar que o ponto 09 e 10 foram os que obtiveram índices de condutividade mais elevados. 

Trata-se de coletas as proximidades de onde há presença de moradores, e ao centro do lago. 

No ponto 01 obteve um índice menor de condutividade, sendo este ponto localizado na Foz do 

Rio Tapajós.  

 

 
Figura 5 – Representação gráfica da condutividade elétrica. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 
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Uma variável abiótica de importância para as comunidades aquáticas é a 

condutividade elétrica, que apresentou-se mais elevada em dois pontos, sendo o ponto 09 nas 

proximidades de moradias e das balsas que ficam ancoradas para carga e descarga de 

combustível, enquanto o ponto 10 local ao centro do lago induz a supor que os metais do 

trajeto até a Foz do “Rio Tapajós” ficam alojados no centro do lago e não nas margens, 

considerando-se que o back ground de metais na região amazônica está acima das médias 

geológicas de outras formações (ROULLET et al., 1998). Daí nota-se o aumento da 

condutividade do ponto 01 ao ponto 10 variando de forma crescente. Considera-se que, 

quanto mais poluídas estiverem as águas, maior será a condutividade em função do aumento 

do conteúdo mineral (Espíndola & Brigante, 2003). Desta forma sugere-se que os metais 

influentes na condutividade elétrica do local possam ser, em parte, provenientes do lixão 

municipal e cemitério, e que estejam relacionados à decomposição por bactérias especiais, 

assunto sugestivo para estudo futuro. Para Esteves (1998) este parâmetro constitui uma das 

variáveis mais importantes em limnologia, visto que pode fornecer relevantes informações a 

respeito de processos importantes no ecossistema aquático, como produção (redução dos 

valores) e decomposição (aumento dos valores).  

Observa-se na Figura 6 referente ao pH que no Ponto 02 comparados aos padrões de 

acidez e alcalinidade, o comportamento do lago se mostra mais ácido nos pontos 05 e 06 

alcançando uma proximidade neutra nos pontos 02 e 03. 

 

Figura 6 – Representação gráfica do pH. 

Fonte: Dados de Pesquisa, 2014. 
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Ecossistemas aquáticos que apresentam frequentemente valores baixos de pH (<6) tem 

elevadas concentrações de ácidos orgânicos dissolvidos de origem alóctone e autóctone 

(Esteves, 1998). E em um estudo de um riacho da Serra de Itatinga (SP), Ribeiro & Uieda 

(2005), constaram que o aumento da precipitação causou alterações em variáveis abióticas 

como pH, condutividade elétrica e temperatura da água. O valores encontrados de pH sendo 

mais ácido nos pontos 05 e 06, onde a acidez no meio aquático (pH baixo) é causada 

principalmente pela presença de CO2, ácidos minerais e sais hidrolizados. Quando um ácido 

reage com a água, o íon hidrogênio é liberado, acidificando o meio. As variações do pH no 

meio aquático estão relacionadas ainda com a dissolução de rochas, absorção de gases da 

atmosfera, oxidação da matéria orgânica e fotossíntese (PEREIRA, 2004). 

Diante disso, leva-se em consideração que um dos pontos de estudo apresentou odor 

de ovo podre e o restante de capim, onde segundo o Manual de Esgotamento Sanitário os 

odores característicos do esgoto são causados pelos gases formados no processo de 

decomposição, assim o odor de mofo, típico de esgoto fresco é razoavelmente suportável e o 

odor de ovo podre, insuportável, é típico de esgoto velho ou séptico, em virtude da presença 

de gás sulfídrico, muito presente em ambientes com grau de trofismo aumentado, onde os 

processos de decomposição são elevados. O gás sulfídrico é formado pela ausência de 

oxigênio dissolvido na água (FCTH, 2005). Dessa forma, a partir desses resultados, observa-

se que os mananciais hídricos apresentam-se impactados por contaminação microbiológica 

oriunda de despejos por falta de saneamento básico e muitas vezes pela cultura da população 

ribeirinha, a qual acredita que o rio é uma das melhores formas de descartar o lixo, sendo um 

dos índices mais encontrados durante o estudo, prejudicando a fauna aquática e causando 

índices elevados de materiais sedimentáveis no Lago. Diante disso, a falta de orientação em 

relação ao manejo comunitário de resíduos, saúde, higiene e educação ambiental contribuem 

para que a população conviva normalmente com esse problema. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os dados mostram que o Lago da APA Bom Jardim/Passa Tudo, está sofrendo 

impacto em sua qualidade, principalmente por meio das atividades antrópicas pelo uso e 

ocupação do solo, em decorrência da retirada da mata ciliar. Esses impactos se refletem na 

presença de resíduos de lixo encontrados no Lago e em seu entorno, bem como a baixa 
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diversidade de organismos invertebrados bentônicos encontrados no local e os parâmetros 

utilizados e analisados para avaliação de impacto ambiental da APA. 

Como resultado de motivação ao meio ambiente e importância de uma Área de 

Proteção Ambiental, para minimizar os devidos impactos deve-se criar programas para 

prevenção da contaminação da água, no sentido de efetuar a vigilância da qualidade da água 

utilizada e implementar ações de educação ambiental que visem ao esclarecimento da 

população, a fim de mudar seu comportamento. Bem como palestras educacionais abrangendo 

os temas de água, poluição, resíduos sólidos, conservação do meio ambiente e reciclagem, 

para informações à população em geral a respeito da importância da qualidade da água para o 

consumo humano e de Proteção Ambiental sendo que um dos pontos de fator relevantes, pois 

o entendimento de EA como processo, busca despertar a preocupação individual e coletiva 

para as questões ambientais, comunicação, por meio do acesso à informação, contribuindo 

para a sensibilização e formação de consciência crítica ao enfrentamento das situações num 

contexto de mudanças. Abrangendo os temas: água, poluição, resíduos sólidos, conversação 

do meio ambiente e reciclagem. 
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RESUMO 
 

Questões ligadas ao aquecimento global, degelo das calotas polares, reciclagem, calor e frio em 

excesso, água em falta. Nunca os temas ambientais ocuparam tanto espaço na mídia e nas discussões 

em todos os lugares das universidades às ONGs, dos ambientes de trabalho às escolas. Diante disto, é 

necessário que ocorram mais iniciativas que visem diminuir os impactos negativos do ser humano 

sobre o mundo. Para isto, atitudes pessoais e coletivas devem ser modificadas. Este trabalho foi 

desenvolvido com o intuito de verificar como as questões relacionadas a educação ambiental estão 

sendo trabalhadas na escola estadual São Vicente de Paulo no município de Belém, pois a temática de 

preservação ambiental vem sendo altamente discutida nos últimos anos e mediante a isto, faz-se 

necessário investigar como a mesma está sendo trabalhada  por professores na rede pública de ensino. 

Esta pesquisa procurou verificar quais eram as metodologias que estavam sendo utilizadas no ensino 

voltado para temática do meio ambiente nesta escola e se as mesmas contribuem para o aprendizado 

dos alunos. Objetivamos com esta pesquisa a socialização e discussão da importância da educação 

ambiental para a preservação da natureza. O estudo teve uma abordagem qualitativa, e se caracterizou 

como um estudo de caso, pois houve o estudo de um caso particular que era considerado 

representativo. Os dados foram coletados com professores do sexto ano da escola em questão através 

da técnica de entrevista estruturada, e percebeu-se que os professores procuram atrelar em suas 

disciplinas alguns conceitos relacionados a Educação Ambiental de forma prática e dinâmica e desta 

forma eles estão ajudando suas turmas a formar uma cultura de defesa do planeta, envolvendo as 

comunidades nesse processo de reflexão, atraindo colegas de outras áreas em tarefas multidisciplinares 

e assim, construindo novos meios de se relacionar com a realidade à sua volta.  

 

Palavras-chave:  Aprendizado. Metodologias. Professores. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 Ao longo dos séculos, a humanidade desvendou, conheceu, dominou e modificou a 

natureza para melhor aproveitá-la. Estabeleceu outras formas de vida, e, por conseguinte, 

novas necessidades foram surgindo e os homens foram criando novas técnicas para suprirem 
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essas necessidades, muitas delas decorrentes do consumo e da produção (Santos; Faria, 2004). 

Baseado nos relatos destes autores percebemos que existe a necessidade de estabelecer um 

parâmetro educacional, que pense tanto em progresso educacional e social como na 

preservação do meio ambiente, na perspectiva de tentar amenizar as mazelas decorrentes dos 

grandes processos industriais e a ação impensada do homem sobre a natureza que vem 

desconsiderando a importância da mesma em detrimento apenas do lucro. 

Diante da observação destes graves problemas, característicos da sociedade moderna e 

que lamentavelmente ainda se constituem como preocupações constantes devido ao descaso 

com o meio ambiente e a perceptível desvalorização deste através do consumismo 

desenfreado estabelecido pelos “modelos sociais” em nossa atualidade, estes que visam 

apenas à produção e consumo esquecendo que os recursos naturais não são infinitos e se não 

preservados e distribuídos de forma sustentável poderão respectivamente causar danos ao 

meio ambiente e consequentemente serem instintos. Devemos atentar para o fato de que a 

educação ambiental é um tema que está sendo discutido amplamente devido a existência da 

necessidade de melhorias no mundo em que vivemos, pois é perceptível que a qualidade de 

vida do ser humano regride quando o mesmo se deixa levar apenas por suas obrigações 

diárias. Atualmente, percebe-se que existe a capacidade de incorporar novos conceitos e 

metodologias que façam com que o professor atue como crítico em situações socioambientais, 

afim de que o mesmo possa atuar e influenciar nas mudanças de atitudes de seus alunos. 

No que diz respeito ao processo de disseminação da educação ambiental, percebe-se 

que alguns entraves existentes precisam ser eliminados, pois é necessário que a prática 

pedagógica seja efetivada entre todos os profissionais da educação. Para Carvalho (2006), a 

maior parte dos desequilíbrios ecológicos está relacionada as condutas humanas inadequadas 

impulsionadas pelos consumistas, frutos da sociedade capitalista  que gera desperdício, e ao 

uso descontrolado dos bens da natureza, a saber, os solos, as águas e as florestas. Neste 

contexto, a educação ambiental deve ser acima de tudo um ato político voltado para a 

transformação social, capaz de transformar valores e atitudes, construindo novos hábitos e 

conhecimentos, defendendo uma nova ética, que sensibiliza e conscientiza na formação da 

relação integrada do ser humano, da sociedade e da natureza, aspirando ao equilíbrio local e 

global, como forma de melhorar a qualidade de todos os níveis de vida. 

Para Santos (2007), o surgimento e desenvolvimento da Educação Ambiental como 

método de ensino está diretamente relacionado ao movimento ambientalista, pois é fruto da 

conscientização da problemática ambiental. A ecologia como ciência global, trouxe a 
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preocupação com os problemas ambientais, surgindo a necessidade de se educar no sentido de 

preservar o meio ambiente. Na visão de Dias (2004), a Educação Ambiental na escola não 

deve ser conservacionista, ou seja, aquela cujos ensinamentos conduzem ao uso racional dos 

recursos Naturais e à manutenção de um nível ótimo de produtividade dos ecossistemas 

Naturais ou gerenciados pelo Homem, mas aquela educação voltada para o meio ambiente 

que implica em uma profunda mudança de valores e em uma nova visão de mundo, o que 

ultrapassa bastante o estado conservacionista. A educação ambiental, é de extrema 

importância para que tenhamos atitudes diferenciadas a fim de preservar o ambiente em que 

vivemos e é necessário que algumas escolas, assim como professores mudem suas regras afim 

de que a mesma possa ser praticada de forma efetiva, neste sentido este trabalho teve como 

intuito observar como a temática da educação ambiental está sendo trabalhada pelos 

professores na escola estadual São Vicente de Paulo, localizada no município de Belém do 

Pará e se as metodologias adotadas pelos professores cotribuem para o aprendizado dos 

alunos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Para o desenvolvimento deste trabalho foi feita uma pesquisa com professores do 

sexto ano da escola São Vicente de Paulo localizada no município de Belém-PA, a fim de 

verificar como a temática da educação ambiental está sendo trabalhada pelos mesmos dentro 

das ciências naturais. Os dados foram coletados através de um questionário cujas perguntas 

estão abaixo relacionadas e as respostas serão apresentadas a seguir. 

Questão 1: Quais os conteúdos relacionados a educação ambiental são trabalhados no sexto 

ano do ensino fundamental? 

Questão 2: Quais as metodologias adotadas para o desenvolvimento da educação ambiental 

no sexto ano? Justifique. 

Questão 3: Quais os recursos adotados para o ensino de educação ambiental no sexto ano? 

Justifique 

Questão 4: Você relaciona  o conteúdo de educação ambiental com o cotidiano de seus 

alunos? Justifique. 

Questão 5: Como é feita a avaliação da aprendizagem do conteúdo de educação ambiental no 

sexto ano? 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
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Questão 1 

 Professora A Professor B 

Respostas Temas como a educação ambiental no 

mundo de hoje, noções de 

sustentabilidade. O problema do lixo 

nas cidades. 

Temas relacionados a reciclagem, 

manipulação de resíduos, sistemas de 

tratamento da água e reflorestamento 

de áreas. 

 

 

Podemos perceber que em ambas as respostas os conteúdos trabalhados pelos 

docentes estão diretamente relacionados à educação ambiental, porém é necessário que o 

docente adote estratégias e utilize recursos diversificados para que seus alunos possam estar 

compreendendo esses conteúdos. 

Seguindo esta linha de pensamento Ausubel (1984) ratifica esta ideia da seguinte 

forma: 

A consolidação de novas alternativas de aprendizagem que vislumbrem e 

incorporem as mudanças pretendidas na formação do indivíduo idealizado para o 

mundo atual, incorpora elementos do construtivismo para uma aprendizagem 

significativa (Ausubel, 1984, p.128). 

Questão 2 

 Professora A Professor B 

Respostas Procuro levar a meus alunos de uma 

maneira bem simplificada temas 

relacionados a ecologia através de 

passeios que são organizados 

anualmente pela escola. 

Organizo dias de campo com meus 

alunos e vistamos áreas que sofrem 

com problemas de degradação, além 

de chamar a atenção dos mesmos 

para as consequências das alterações 

climáticas, a partir daí dou a tarefa 

para os mesmos de refletirem como 

estes podem contribuir para mudar 

estas situações. 

 

                De acordo com o relato dos professores acima citados, percebemos que ambos 

possuem em comum a prática de campo como auxílio para suas aulas, porém o professor B 

utiliza a interdisciplinaridade para envolver ainda mais seus alunos. Neste aspecto Carvalho 

(1998, p.21) relata o seguinte: 

A interdisciplinaridade é uma maneira de organizar e produzir conhecimento, 

buscando integrar as diferentes dimensões dos fenômenos estudados. Para isso, os 

professores devem ser capacitados para se tornarem “sujeitos ecológicos”, capazes 

de direcionar adequadamente o trabalho com a EA, e propor atividades e discussões 

que envolvam toda a comunidade escolar de forma agradável e interessante. 

(Carvalho, 1998, p.21) 
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Questão 3 

 Professora A Professor B 

Respostas Organizo aulas práticas com meus 

alunos, onde procuro transformar  

produtos que antes seriam lançados no 

lixo, como garrafas pet por exemplo, 

em brinquedos ou até mesmo outros 

utensílios reciclados. 

Indico a meus alunos programas que 

relatem a questão ecológica. Ex. 

Globo ecologia. Também organizo 

em minha agenda um espaço que é 

dedicado às vídeo aulas que são 

relacionadas à preservação da 

biodiversidade. 

 

               Como podemos perceber, os docentes adotam recursos diferentes para conduzir suas 

aulas, porém ambos procuram prender a atenção de seus alunos da forma mais agradável 

possível afim de que suas aulas não se tornem monótonas, garantindo que a ideia de preservar 

o meio ambiente seja levada mais adiante pelos alunos. 

 

Questão 4 

 Professora A Professor B 

Respostas Sim, a cada aula que ministro, procuro 

sempre relacionar os temas que abordo 

com o cotidiano. 

Sim, pois acredito que a teoria deve 

ser relacionada à prática para que o 

estudo passe a ter sentido. 

 

              A resposta positiva de cada um dos docentes nos leva a crer que as atitudes dos 

mesmos podem servir de exemplo para que mais professores de diversas escolas comecem a 

entender o quanto a educação ambiental e importante e que a disseminação do conhecimento 

da mesma é essencial para vida de todos os seres vivos. 

Questão 5 

 Professora A Professor B 

Respostas Realizo provas referentes aos temas 

abordados, mas também utilizo como 

forma de avaliação alguns relatórios e 

também as discussões que são feitas 

em sala. 

Minha forma de avaliar é constituída 

basicamente na confecção de 

relatórios e em discussões que 

coordeno com meus alunos. 

 
              Como podemos perceber, a forma de avaliar a aprendizagem do aluno muda da 

professora A para o professor B quando a mesma utiliza como critério de avaliação a prova, 

porém ambos possuem em comum o fato de incluírem em suas avaliações as discussões e os 

relatórios que são propostos pelos mesmos e isto nos leva a crer que a metodologia adotada 
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pelos mesmos é boa, pois quando o aluno discute o que está estudando, ou mesmo 

confecciona um relatório sobre uma determinada prática, ele recorda e aprende de fato o que 

viu na prática e isto torna mais eficiente o processo de ensino e aprendizagem. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

               Temas que envolvem o meio ambiente estão cada vez mais presentes em nosso 

cotidiano e é necessário que novas práticas relacionadas a educação ambiental passem a fazer 

parte da vida de cada indivíduo e no que diz respeito ao ambiente escolar é necessário que se 

façam reflexões de como a educação ambiental está sendo trabalhada nas escolas, propondo 

novas metodologias que façam com que a temática da educação ambiental torne-se cada vez 

mais importante para os alunos. No que diz respeito a escola em questão, percebemos que os 

professores trabalham de formas distintas, porém possuem pontos em comum em suas 

metodologias que são de extrema importância para que a idéia de preservação do meio 

ambiente esteja presente em seus alunos, o que torna o estudo mais prático e produtivo. 
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RESUMO 

 

Há uma grande necessidade de transformar áreas degradadas no nordeste paraense em áreas 

produtivas. O sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) possibilita a recuperação dessas 

áreas de forma sustentável e com uma maior produção por área. O mogno africano tem se tornado uma 

importante alternativa para estes sistemas em função do seu bom desenvolvimento e produção de 

madeira de alto valor no mercado internacional. O objetivo do estudo foi avaliar o solo e o 

crescimento da espécie mogno africano (Khaya ivorensis) no sistema iLPF e homogêneo para 

recuperação de áreas de pastagens degradadas. O estudo foi desenvolvido na fazenda Vitória, no 

município de Paragominas-PA. Segundo a classificação de Koppen, o clima é Aw. O solo foi 

classificado como Latossolo amarelo textura argilosa. Utilizou-se milho (BRS 1030) como cultivo de 

grãos, para forragem usou-se a Brachiaria ruziziensis e a espécie florestal utilizada foi o mogno 

africano. O crescimento do mogno africano em altura foi mensurado até o quinto ano de cultivo, a 

circunferência à altura do peito (CAP) foi mensurada a partir do segundo ano da instalação do sistema 

iLPF. Foram coletadas amostras de solo em quatro locais da unidade experimental, retirando-se 

amostras nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm. Na avaliação dos cinco anos, as árvores 

de mogno africano no iLPF apresentaram maiores valores de altura de planta e de CAP quando 

comparadas com o sistema homogêneo. O mogno africano teve um desenvolvimento satisfatório no 

iLPF. Houve recuperação e manutenção da capacidade produtiva solo, redução de carbono, matéria 

orgânica, teor de fósforo, saturação por bases e aumento no teor de alumínio com o aumento da 

profundidade do solo. Essas peculiaridades do iLPF implicam em diferentes estratégias de manejo da 

fertilidade do solo. Portanto, as recomendações devem ser mais bem estudadas, respeitando as 

peculiaridades locais. 

 

Palavras-chave: Khaya ivorensis. Pastagem. Solo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No nordeste do Pará há uma grande necessidade de transformar em áreas produtivas os 

recursos naturais degradados, com potencial econômico sustentável, ajustando a melhoria na 

qualidade de vida humana à capacidade de suporte dos ecossistemas (POÇA, 2012). 

O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) realiza cultivo consorciado 

em sucessão de rotação, possibilitando a recuperação de áreas degradadas, potencialização 
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dos efeitos complementares ou sinergéticos entre as espécies vegetais e a criação de animais, 

de forma sustentável e com uma maior produção por área (BALBINO et al., 2011). 

O mogno africano tem se tornado uma importante alternativa para estes sistemas em 

função do seu bom desenvolvimento (em condições favoráveis tem incremento de até 40 

m³/ha/ano), produção de madeira bela, resistente e de alto valor no mercado internacional e o 

fato de ser uma alternativa resistente a pragas (RECH, 2006). 

A inclusão da agricultura e silvicultura em áreas de pastagens é uma forma de 

viabilizar economicamente a recuperação de pastagens degradadas e diminuir a pressão sobre 

os recursos naturais (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

Segundo Crusciol e Borghi (2007), o cultivo em sistemas integrados proporciona 

grande volume de raízes em profundidade, o aumento da reciclagem de nutrientes, e os teores 

de matéria orgânica e nutrientes no solo fazem o consórcio de milho com pastagem refletir 

positivamente na física e química do solo.  

Diante destas considerações, o objetivo deste trabalho foi avaliar o solo e a espécie de 

mogno africano ao longo do tempo no sistema iLPF e homogêneo no município de 

Paragominas-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Fazenda Vitória no município de Paragominas-PA, 

localizada na região leste do estado do Pará, a uma altitude de 89 metros, a 02°57’29,47” S de 

latitude e 47°23’10,37” W de longitude. Segundo a classificação de Koppen, o clima é 

classificado como Aw. A temperatura média anual varia entre 23,3ºC a 27,3ºC e a umidade 

relativa do ar apresenta média anual de 81%. A precipitação média é de 1743 mm. O solo foi 

classificado como Latossolo amarelo textura argilosa. 

O experimento foi composto por um cultivo de milho intercalado com mogno africano 

(Khaya ivorensis) em uma área de 4,05 ha (iLPF), plantio de mogno africano em sistema 

homogêneo (1,35 ha), 5 ha para o cultivo do milho no sistema Santa Fé e 3 ha para o milho 

testemunha. O espaçamento de plantio do Mogno Africano foi de 5 m x 5 m no sistema 

homogêneo e no sistema de iLPF. No iLPF o mogno africano foi plantado em duas linhas no 

espaçamento anterior, intercalado com faixa de 20 metros. 

O milho (BRS 1030) foi a primeira cultura semeada no sistema, no final de fevereiro 

de 2009, após aplicação de glifosato, com adubação de base de 330 kg/ha da formulação 10-
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28-20. Em março e maio, foram realizadas adubações de cobertura com 200 kg/ha (Uréia + 

KCl, 2:1) e 180 kg (Uréia + KCl, 2:1), respectivamente. Na segunda aplicação foi semeada a 

forragem (Brachiaria ruziziensis) (20 kg/ha). A colheita do milho foi realizada 

mecanicamente em 06 de julho de 2009. 

O plantio do mogno africano foi realizado no início de março de 2009, com 300 g de 

fosfato Arad e 100 g de super fosfato simples por cova. A adubação de cobertura foi realizada 

em maio de 2009, após o coroamento das mudas, com 60 g de uréia e 40 g de KCl por planta. 

Foram avaliadas a altura das plantas nos dois sistemas de plantio do mogno africano, 

do primeiro ao quinto ano, e a circunferência à altura do peito (CAP) do segundo ao quinto 

ano. Para a altura foram selecionadas aleatoriamente 100 plantas no sistema iLPF e 45 plantas 

no homogêneo. 

A avaliação do solo foi realizada antes da implantação do sistema (referência zero) e 

após cinco anos por meio de análises físicas e químicas representativas das áreas de estudo 

onde foram coletadas amostras em quatro locais da unidade experimental, retirando-se 

amostras nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm. 

As análises física e química do solo foram realizadas utilizando-se a metodologia 

proposta pela Embrapa (1997), exceto a matéria orgânica (MO), que foi determinada pelo 

método de Walkley & Black, descrito em Black (1965). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As plantas de mogno africano no iLPF apresentaram maiores valores de altura de 

planta e circunferência à altura do peito (CAP) quando comparadas com o sistema homogêneo 

em que foi avaliado no primeiro e quinto ano. Observou-se um desenvolvimento linear no 

segundo ao quinto ano de cultivo. Na avaliação com cinco anos, o sistema iLPF teve um 

maior desempenho em relação ao sistema de plantio homogêneo (Figura 1). 

O milho apresentou bons resultados consorciado com B. ruziziensis e intercalado com 

mogno africano mesmo com prejuízos na produtividade e na qualidade dos grãos devido ao 

excesso de chuva de fevereiro a maio (Tabela 1). A produção de Matéria Seca (MS) da B. 

ruziziensis foi de 10.586 kg/ha, superior às relatadas por Braz (2003), 8.600 kg/ha. 
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Figura 1 – Altura e circunferência à altura do peito (CAP) do mogno africano em cultivo homogêneo 

e em iLPF durante cinco anos. 

Além de racionalizar o processo de recuperação de pastagens (KLUTHCOUSKI et al., 

2003), o consórcio de milho com pastagem refletiu positivamente na física e química do solo, 

devido à grande produção de palhada e ao grande volume de raízes em profundidade, 

aumentando a reciclagem de nutrientes e os teores de matéria orgânica e nutrientes no solo, 

como relatado por Crusciol & Borghi (2007).  

Tabela 1 – Características produtivas do milho consorciado com mogno africano, no sistema Santa Fé 

e testemunha, Fazenda Vitória, Paragominas - PA. 

Identificação 

Produtividade Produção 

palhada 

(kg/ha) 
 (kg/ha) (saca/ha) 

Milho consorciado 

com mogno africano 
5.764,41 96,07  4.849,89  

Santa Fé 5.788,07  96,47  5.612,68  

Testemunha 5.848,37  97,47  4.946,10  

 

No solo após os cinco anos de iLPF os valores de pH foram na faixa adequada para o 

cultivo, a matéria orgânica apresentou valores menores que 15 g/dm³ sendo adequado para 

teores apresentados. Os teores de fósforo estão abaixo do ideal que é de 6 mg/dm³. O potássio 

na profundidade 0-10 cm apresentou valor adequado no tratamento onde se cultivou planta de 

cobertura não sendo observado no tratamento onde não foi cultivado planta de cobertura. O 

cálcio apresentou-se entre os valores cômodos. O magnésio foi encontrado em teores 

adequados na camada superficial de 0-10 cm onde foi utilizada plantas de cobertura. A 

fertilidade do solo indicada pela saturação por base (V%) foi satisfatória (Tabela 2). 
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Tabela 2 – Características químicas e físicas do solo, antes e depois de cinco anos de cultivo do 

mogno africano em sistema iLPF na fazenda Vitória, Paragominas-PA. 
 

Características¹ Unidade 

Profundidade (cm) 

0-10 10-20 20-30 30-40 

Antes Depois Antes Depois Antes Depois Antes Depois 

pH (CaCl2)  5,6 4,6 5,4 4,3 5,3 4,4 5,3 4,5 

MO % 3,3 3,4 2,2 2,2 1,4 1,5 2,3 1,0 

C g/dm3 19,7 20,0 12,8 13,0 8,6 9,0 13,3 6,0 

P (Mehlinc) mg/dm3 2,7 5,0 2,0 2,0 1,7 2,0 1,5 1,0 

K mg/dm3 97 227 49 42 35 19 31 15 

Ca cmolc/dm3 3,3 2,8 1,9 1,4 1,5 1,1 1,4 0,8 

Mg cmolc/dm3 1,0 0,8 0,8 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 

Al cmolc/dm3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,3 0,6 

H+Al cmolc/dm3 4,5 3,6 3,6 3,4 3,1 3,1 2,8 2,5 

Areia grossa g/Kg 17 18 10 10 9,0 9,0 7,7 8,0 

Areia fina g/Kg 38 38 33 33 30 30 26 27 

Silte g/Kg 284 284 232 232 191 191 175 175 

Argila total g/Kg 660 660 725 725 770 770 790 790 

SB cmolc/dm3 4,75 4,19 2,97 2,01 2,30 1,55 2,11 1,14 

CTC cmolc/dm3 9,25 7,79 6,60 5,41 5,48 4,65 4,92 3,64 

V % 50,49 53,79 44,73 37,15 41,56 33,33 42,03 31,32 

¹Análises realizadas no laboratório de Solos da Embrapa Amazônia Oriental. 
 

As características do manejo dos solos e das culturas no sistema plantio direto 

provocaram diferentes alterações no perfil do solo que influíram na dinâmica da acidez e da 

disponibilidade dos nutrientes e, por consequência, no manejo da fertilidade do solo. Assim, 

ocorreu um aumento do teor e da qualidade da matéria orgânica e da concentração dos 

nutrientes a partir da superfície do solo (Tabela 2). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O mogno africano apresentou um desenvolvimento satisfatório no iLPF mesmo com 

escassez hídrica ocorrida naquele local. Houve recuperação e manutenção da capacidade 

produtiva do solo, redução de carbono, matéria orgânica, teor de fósforo, saturação por bases 

e aumento no teor de alumínio com o aumento da profundidade do solo. 

A produção e qualidade do milho foram satisfatórias. Houve recuperação e 

manutenção da capacidade produtiva solo, além da redução da erosão dos solos e redução de 

carbono com a profundidade. 

Essas peculiaridades do iLPF implicam em diferentes estratégias de manejo da 

fertilidade do solo. Para tanto, as recomendações devem ser mais bem estudadas, respeitando 

as peculiaridades locais. 
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RESUMO  

 

O arroz vermelho é considerado a principal planta daninha na maioria das lavouras de arroz, pois, 

além dos prejuízos causados pela competição, sua similaridade com o arroz cultivado dificulta seu 

controle. A dormência e a viabilidade de suas sementes no solo permitem a continuidade dos biotipos 

na lavoura e facilitam a disseminação para áreas próximas. O objetivo do trabalho foi avaliar o 

comportamento das sementes de arroz vermelho durante a embebição das sementes em água, bem 

como o desenvolvimento das plantas sob duas fontes de adubação (NPK e solução nutritiva completa). 

As sementes foram submetidas a diferentes tempos de embebição em água: 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 

minutos. Após 4 dias de germinação, as plântulas foram divididas em dois grupos: (i) plantas adubadas 

com NPK e (ii) plantas adubadas solução nutritiva completa. O experimento foi conduzido em 

delineamento inteiramente casualizado avaliando-se as variáveis: % de germinação, número de folhas, 

altura das plantas e produção de matéria seca. O aumento significativo das variáveis % de germinação, 

número de folhas, altura das plantas de matéria seca da parte aérea e raízes, em função do tempo de 

escala crescente da embebição das sementes em água foram mais expressivos nas plantas de arroz 

vermelho adubadas com solução nutritiva completa, concluindo-se que tal fonte de adubo confere a 

essa espécie daninha alta capacidade de competição com o arroz cultivado.  

 

Palavras-chave: Oryza sativa. Germinação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O arroz é o principal alimento para a maioria da população da América Latina, 

correspondendo a 18% das calorias e 12% das proteínas da dieta básica. No Brasil, 60% do 

arroz é produzido no Rio Grande do Sul (RS) e em Santa Catarina (IRGA, 1993). As lavouras 

do RS têm sua produtividade reduzida principalmente devido ao deficiente controle de plantas 

daninhas. Prejuízos estes, que podem alcançar até 60% da produção estimada (DELATORRE, 

1994; PEREIRA, 2004; STRECK; MICHELON; KRUSE et al., 2008). 

O arroz vermelho e o arroz cultivado são de mesma espécie (Oryza sativa, L.), porém, 

o primeiro apresenta um maior teor de tanino e, ou antocianina no pericarpo, ocasionando a 

coloração avermelhada. O arroz vermelho é considerado a daninha mais limitante ao aumento 

da produtividade, pois as plantas apresentam mesma demanda, em momentos próximos ou 
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iguais pelos mesmos recursos. Há similaridade entre os tipos de planta em relação a 

características fisiológicas e bioquímicas, o que impossibilita, até o momento, a utilização do 

controle químico (HAN ; ZHANG; XU et al., 2006; SCHWANKE ; ANDRES; NOLDIN et 

al., 2008). 

Novas técnicas de manejo têm sido pesquisadas para a lavoura de arroz irrigado com o 

intuito de reduzir as perdas com o arroz vermelho, podendo se citar modificações na forma de 

semeadura, o aumento da densidade, redução do espaçamento, inclusive nos sistemas de 

cultivo, onde o sistema pré-germinado tem se mostrado o mais eficiente (STRECK; 

MICHELON; KRUSE et al., 2008; MENEZES; MOREIRA; LOPES et al., 2011). 

A germinação de sementes consiste na reativação do crescimento do embrião por meio 

de uma seqüência ordenada de eventos metabólicos, resultando na ruptura do tegumento pela 

radícula. O início desse processo se dá pela absorção de água pelas sementes e termina com o 

alongamento do eixo embrionário. A embebição é fundamental para a germinação porque 

permite a retomada da atividade metabólica, contribuindo para os processos de mobilização e 

assimilação de reservas e crescimento subsequente. A velocidade de embebição depende das 

características de cada espécie, dentre essas, da composição química e da permeabilidade do 

tegumento (MARCOS FILHO, 2005; MALTA; LIMA; ATAIDE et al., 2011).   

Diante o exposto, o objetivo do trabalho foi avaliar o comportamento das sementes de 

arroz vermelho durante a embebição, bem como o desenvolvimento das plantas sob duas 

fontes de adubação (NPK e solução nutritiva completa), com a finalidade de ajudar no seu 

controle e no melhoramento para aumentar a competitividade do arroz cultivado com esta 

planta daninha. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material vegetal e condução do experimento 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Setor de Ciência do Solo, do 

Instituto de Ciências Agrárias – ICA, da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, 

no período de setembro a outubro de 2014 (01º28‟03”S, 48º29‟18”W). 

 Foram utilizadas semente de arroz vermelho oriundo do município de Apodi, rio 

Grande do Norte (SAFRA, 2012), com umidade de 15%, as quais foram submetidas a 

diferentes tempos de embebição: 0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos. Para cada tempo de 
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embebição foram embebidas 20 sementes previamente selecionadas em 150 mL de água 

destilada. Ao término de cada tempo de embebição as sementes foram semeadas em sacos de 

30 x 30 cm com areia em plena capacidade de campo de irrigação, com 10 plântulas para cada 

tempo de embebição. Após 4 dias de germinação, as plântulas foram divididas em dois 

grupos: (i) plantas adubadas com NPK 20:20:20 “20% de Nitrogênio: 20% de Fósforo: 20% 

de Potássio” (0,5 gramas) uma única vez e (ii) plantas adubadas com 50 mL de solução 

nutritiva completa (Hoagland e Arnon, modificada por Epstein,1975. Composição:  KH2PO4 

1M, KNO3 1M, Ca(NO3)2.4H2O 1M, MgSO4.7H2O Micronutrientes 1M e Solução de Fe-

EDTA 1M) a cada 4 dias de avaliação durante 20 dias. 

 O experimento foi instalado em delineamento inteiramente ao acaso, em fatorial 2x7 

(duas fontes de adubo e sete tempos de embebição das sementes) com duas repetições por 

tratamento. Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias entre plantas 

adubadas com diferentes fontes de adubo de cada tempo de embebição das sementes foram 

comparadas independentemente pelo teste de Tukey (P < 0,05). 

Para o cálculo da porcentagem de germinação (GER) utilizou-se a fórmula %G= (Ni x 

100)/Ns, onde Ni é o número de sementes germinadas, onde foi considerada germinada a 

semente que emitiu fora do substrato e o Ns é o número de sementes semeadas (MAGUIRE, 

1962).  

 

2.2 Variáveis de crescimento das plantas 

Durante os 20 dias de experimento foram realizadas as análises físicas a cada 5 dias 

para controle do crescimento das plantas (altura e número de folhas), ao final do experimento 

foram realizadas as análises de produção de matéria seca da parte aérea e da raiz: 

  Número de folhas: realizado através de contagem do número de folhas com bainha. 

 

  Altura das plantas: realizada com auxílio de uma trena metálica de 5 m. 

 

  Produção de matéria seca: O material coletado (raiz e parte aérea) foi separado e 

acondicionado em sacos de papel e posto em estufa com circulação forçada na temperatura 

de 70 °C, até atingir peso constante, método segundo AOAC (1997). 

 

2.3 Análise estatística dos resultados 
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 Os resultados das análises físicas das plantas foram avaliadas através da análise de 

variância (ANOVA) e teste complementar de comparação de médias de Tukey (p ≤ 0,05), 

com auxílio do programa SAS (v. 8.0, 1999, SAS Institute, Cory, EUA). 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Os resultados da porcentagem de germinação de arroz vermelho em função do tempo 

de embebição das sementes sob duas fontes de adubo estão ilustrados no Gráfico 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Porcentagem de germinação de arroz vermelho em função do tempo de embebição das 

sementes sob duas fontes de adubo (NPK e Solução Nutritiva Completa). Os valores são a média de dez 

repetições ± desvio padrão. 

 

A intensidade do grau de porcentagem de germinação do arroz vermelho no presente 

estudo obedeceu uma escala crescente em função do tempo de embebição das sementes em 

água, devido a quebra de dormência. Para as plantas submetidas à adubação com NPK, a 

escala da porcentagem de germinação em função do tempo de embebição das sementes foi 

composta pelos seguintes valores (0': 66%; 10': 68%; 20': 71%; 30': 73%; 40': 75%; 50': 77% 

e 60': 79%). Por outro lado, as plantas adubadas com solução nutritiva completa a escala 

crescente apresentou valores superiores em relação as plantas nutridas com NPK, logo seus 

valores foram os seguintes (0': 68%; 10': 72%; 20': 75%; 30': 79%; 40': 81%; 50': 83% e 60': 

85%).  

Do ponto de vista nutricional os macro e micronutrientes são elementos essenciais e 

exercem funções específicas para a vida da planta com mais eficácia quando aplicados em 

meio aquoso (Solução Nutritiva Completa) devido a maior difusividade dos nutrientes 
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dispostos ao sistema radicular, quando comparados aos nutrientes dispostos em meio sólido 

(MALAVOLTA, 2006). Segundo a fisiologia vegetal a dormência em sementes pode estar 

ligada a fatores fisiológicos (imaturidade do embrião, inibidores endógenos), mecânicos 

(impermeabilidade das membranas de proteção) e ambientais aliados aos fatores nutricionais 

(SESHU; SORRELLS, 1986). Schwanke ; Andres; Noldin et al. (2008) observaram valores 

aproximados para o percentual de germinação e dormência de ecótipos de arroz vermelho 

quando embebidos em hipoclorito a 2,5%. 

O Gráfico 2 ilustra o número de folhas (unidade) em função do tempo de cultivo sob 

duas fontes de adubo (NPK e Solução Nutritiva Completa).  

 
Gráfico 2 – Número de folhas de plantas de arroz vermelho em função do tempo de cultivo sob duas 

fontes de adubo (NPK e Solução Nutritiva Completa). Os valores são a média de setenta repetições ± 

desvio padrão. * registram diferenças entre os tratamentos de adubação em cada dia de avaliação. 

 

Quanto a variável número de folhas, não houve diferença significativa, pelo teste de 

Tukey (p≤0,05) para os diferentes tempos de embebição testados, quando comparados dentro 

dos mesmos dias de avaliação (4, 8, 12, 16 e 20 dias de medição) para cada fonte de adubo. 

Quando comparou-se as médias globais de cada fonte de adubo nos diferentes dias de cultivo 

houve diferença significativa, pelo teste de Tukey (p≤0,05). A partir de 8 dias de cultivo até o 

final do experimento (20 dias) houve diferença significativa para o número de folhas das 

plantas cultivadas com solução nutritiva completa. Os valores observados para as plantas 

cultivadas com solução nutritiva foram os seguintes “4 dias: 2; 8 dias: 3; 12 dias: 4; 16 dias: 

5; 20 dias: 7 unidades por planta”. E as plantas adubadas com NPK apresentaram os seguintes 

valores: “4 dias: 2; 8 dias: 4; 12 dias: 5; 16 dias: 6; 20 dias: 8 unidades por planta”. 

Valores próximos foram encontrados por Malta; Lima; Ataide et al. (2011) (em media 

6,60 unidades por planta) ao estudarem o crescimento de plantas de arroz vermelho, 28 dias 
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após o plantio,  através da avaliação dos parâmetros agronômicos do arroz vermelho sobre 

influência da adubação orgânica. 

Os resultados da altura das plantas durante os 20 dias de cultivo de arroz vermelho 

com escala crescente de tempo de embebição das sementes em função do tempo de cultivo e 

adubação com NPK e Solução Nutritiva Completa são apresentados nas Tabelas 1 e 2. 

 

Tabela 1 – Altura das plantas de arroz vermelho com escala crescente de tempo de embebição das 

sementes (minutos) em função do tempo de cultivo e adubação com NPK. 

Tempo 

(dias) 

Altura de plantas (cm) 

0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 

4 4,1 

±0,11D 4,5 ±0,23C 

4,5 ±0,19C 5,2 ±0,28B 5,3 ±0,11B 5,5 ±0,35A 5,5 

±0,40A 

8 8,2 

±0,52G 9,5 ±0,67F 

10,3 

±0,85E 

11,2 

±0,98D 

12,4 

±0,93C 

13,1±0,86B 13,5 

±0,91A 

12 24,4 

±0,95G 

25,1 

±0,83F 

26,2 

±0,97E 

27,3 

±0,81D 

28,1 

±0,72C 

29,2 

±0,89B 

30,0 

±0,94A 

16 28,3 

±1,58G 

29,2 

±1,21F 

31,3 

±1,84E 

33,1 

±1,25D 

34,3 

±2,18C 

36,3 

±2,03B 

38,1 

±2,58A 

20 36,0 

±2,23G 

37,3 

±2,35F 

38,4 

±2,76E 

39,0 

±2,54D 

41,2 

±2,43C 

45,4 

±2,27B 

47,2 

±2,83A 

Fonte: Autores (2014). Os valores são a média de dez repetições ± desvio padrão. Letras maiúsculas em 

uma mesma linha registram diferenças de plantas em diferentes tempos de embebição das sementes em 

água (0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos) em cada dia de avaliação. 
 

O parâmetro altura das plantas de arroz vermelho durante a escala crescente do tempo 

de embebição das sementes em água (0'; 10'; 20'; 30'; 40'; 50' e 60') nos diferentes dias de 

avaliação do cultivo (4, 8, 12, 16 e 20 dias) apresentou diferença significativa, pelo teste de 

Tukey (p≤0,05), para as diferentes fontes de adubo estudadas (NPK e Solução Nutritiva) 

(Tabelas 1 e 2). Logo, as plantas que tiveram o maior tempo de embebição apresentaram 

maior desenvolvimento vegetativo, devido à quebra de dormência. Bem como, as plantas 

cultivadas em solução nutritiva obtiveram valores superiores se comparados às plantas 

adubadas com NPK, fato este explicado pela maior difusividade dos nutrientes em meio 

aquoso (MALAVOLTA, 2006).   

Menezes ;Moreira; Lopes et al. (2011) encontraram valor médio de 40 cm para a altura 

de plantas de arroz vermelho aos 30 dias de plantio ao estudarem a caracterização 

morfoagronômica em arroz vermelho e arroz de sequeiro, valores próximos foram observados 

neste trabalho (Tabelas 1 e 2). Por outro lado, Streck; Michelon; Kruse et al. (2008) 

verificaram valor superior (em média 54 cm) para as plantas de arroz vermelho com 21 dias 

de plantio, ao estudarem a comparação de parâmetros de crescimento e de desenvolvimento 

de dois biótipos de arroz vermelho com genótipos de arroz irrigado.     
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Tabela 2 – Altura das plantas de arroz vermelho com escala crescente de tempo de embebição das 

sementes (minutos) em função do tempo de cultivo e adubação com Solução Nutritiva Completa. 

Tempo 

(dias) 

Altura de plantas (cm) 

0' 10' 20' 30' 40' 50' 60' 

4 3,5 

±0,09C 

4,1 

±0,35BC 

4,3 

±0,23B 

4,5 

±0,33B 

5,1 

±0,29AB 

5,3 

±0,46A 

5,5 

±0,37A 

8 10,1 

±0,83D 

10,5 

±0,98D 

11,1 

±0,96C 

12,3 

±0,88B 

13,3 

±0,87B 

14,4 

±0,97A 

14,5 

±0,98A 

12 28,2 

±1,15F 

29,3 

±1,76F 

31,3 

±1,52E 

34,1 

±1,63D 

36,4 

±1,12C 

38,1 

±1,91B 

39,0 

±1,64A 

16 31,3 

±2,05F 

32,1 

±2,17F 

34,1 

±2,27E 

36,2 

±2,35D 

38,2 

±2,09C 

40,2 

±2,53B 

42,3 

±2,31A 

20 38,4 

±2,59F 

39,2 

±2,13F 

40,2 

±2,49E 

43,4 

±2,61D 

45,1 

±2,76C 

48,2 

±2,85B 

50,1 

±2,92A 

Fonte: Autores (2014). Os valores são a média de dez repetições ± desvio padrão. Letras maiúsculas em 

uma mesma linha registram diferenças de plantas em diferentes tempos de embebição das sementes em 

água (0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos) em cada dia de avaliação. 

 

A produção de matéria seca da parte aérea e das raízes aos 20 dias de experimento em 

função do tempo de embebição das sementes sob duas fontes de adubo (NPK e Solução 

Nutritiva Completa) está ilustrada no Grafico 3. 

Bem como os parâmetros físicos das plantas, a produção de massa seca também se 

encontra relacionada à produtividade do vegetal. Os valores médios encontrados para a 

variável matéria seca da parte aérea das plantas variaram de 0,29 a 0,62 gramas por planta 

adubadas com NPK e de 0, 37 a 0,99 gramas por plantas nutridas com solução nutritiva 

completa, aos 20 dias de cultivo, com diferenças significativas entre os diferentes tempos de 

embebição das sementes e também entre as diferentes fontes de adubo (NPK e Solução 

Nutritiva Completa). Valores relativamente superiores foram relatados por Malta; Lima; 

Ataide et al. (2011) (em media 2,09 gramas por planta) ao estudarem o crescimento de plantas 

de arroz vermelho submetido a doses de carvão vegetal com e sem aplicação de matéria 

orgânica (esterco bovino). Estes resultados demonstram a eficiência da utilização de solução 

nutritiva e outras fontes de adubos em comparação ao uso do NPK em cultivo de arroz 

vermelho. 
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Gráfico 3 – Produção de matéria seca de arroz vermelho em função do tempo de embebição das sementes sob 

duas fontes de adubo (NPK e Solução Nutritiva Completa). Os valores são a média de dez repetições ± desvio 

padrão. Letras maiúsculas registram diferenças de plantas em diferentes tempos de embebição das sementes em água 

(0, 10, 20, 30, 40, 50 e 60 minutos) sob adubação com NPK, letras minúsculas registram diferenças entre plantas em 

diferentes tempos de embebição sob adubação com solução nutritiva completa. * registram diferenças entre os 

tratamento com diferentes adubos em cada tempo de embebição. 

 

 Comparando os valores médios da produção de matéria seca das raízes entre as 

diferentes fontes de adubo aplicadas nas plantas de arroz vermelho observa-se que houve 

diferença significativa (p≤0,05) entre os diferentes tempos de embebição das sementes e 

também entre as diferentes fontes de adubo (NPK e Solução Nutritiva Completa), e a variação 

mais representativa ocorreu em relação a aplicação de solução nutritiva completa, com 

produção de 0,15 a 0,71 gramas de matéria seca, se comparada com a adubação via NPK 

(0,11 a 0,35g), a qual está diretamente relacionada com a deficiência dos demais nutrientes 

nas plantas, ocasionando redução do sistema radicular (EPSTEIN, 2004). 

 

4. CONCLUSÕES 
 

Aos 20 dias de cultivo, as plantas de arroz vermelho apresentaram maior 

desenvolvimento quando as sementes foram embebidas em água por mais tempo, aumentando 

sua quebra de dormência, aliada a adubação com solução nutritiva completa. 

Contatou-se através das variáveis crescimento e desenvolvimento que as diversas 

fontes de adubação conferem a essa espécie daninha alta capacidade de competição com o 

arroz cultivado e o melhoramento genético deve considerar essas variáveis, durante a 

avaliação e seleção de linhagens avançadas de arroz. 

REFERÊNCIAS 

 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

295 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

AOAC INTERNATIONAL. Official methods of analysis.16ª ed., 3ª rev. Gaitherburg: 

Published by AOAC International, 1997. v.2, cap. 32, p.1-43. 

 

DELATORRE, C.A. Dormência em sementes de arroz vermelho. Ciência Rural, Santa 

Maria, v. 29, n. 3, p. 565-571, 1999. 

 

EPSTEIN, E.; BLOOM, A. J. Nutrição Mineral de Plantas: Princípios e perspectivas. 4. 

ed. Planta, Londrina, 2004, 4003p. 

 

HAN, L.; ZHANG, H.; XU, P.; LI, Y.; WANG, X.; WU, X. Genetic analysis and histological 

study of red seed in rice. Acta Genetica Sinica, Pequing, v. 33, n. 6, p. 559-564, 2006. 

 

IRGA 1993. Diagnóstico do complexo arroz nos Estados do RS, SC e MS no âmbito do 

Mercosul. Porto Alegre: IRGA, 1993. 103 p. 

 

MAGUIRE, J. D. Speed of germination aid in selection and evaluation for seedlings 

emergence and vigor. Crop Sci., v. 2, n. 1, p. 176-177, 1962.  

 

MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Agronômica Ceres, 

2006. 638p. 

 

MALTA, A.O. DE; LIMA, F.V. DE; ATAIDE, E.B DE; SILVA, S.A. DA; ARAÚJO, W.P.; 

DIAS, B.O. Avaliação dos parâmetros agronômicos do arroz vermelho (Oriza sativa L.), 

sobre influência da adubação orgânica. Revista Educação Agrícola Superior, v.26, n.2, 

p.101-107, 2011. 

 

MARCOS FILHO, J. Dormência de sementes. In: MARCOS FILHO, J. Fisiologia de 

sementes de plantas cultivadas. Piracicaba: FEALQ, 2005. p. 253-289 

 

MENEZES, B.R.S.; MOREIRA, L.B.; LOPES, H.M.; PEREIRA, M.B. Caracterização 

morfoagronômica em arroz vermelho e arroz de sequeiro. Pesquisa Agropecuária Tropical, 

Goiânia, v. 41, n. 4, p. 490-499, out./dez. 2011. 

 

PEREIRA, J. A. O arroz-vermelho cultivado no Brasil. Teresina: Embrapa Meio-Norte, 

2004. 

 

SAS INSTITUTE. SAS for Windows, versão 8.0. Carry, 1999. 

 

SCHWANKE, A.M.L.; ANDRES, A.; NOLDIN, J.A.; CONCENÇO, G.; PROCÓPIO, S.O. 

Avaliação de germinação e dormência de ecótipos de arroz vermelho. Planta Daninha, 

Viçosa-MG, v. 26, n. 3, p. 497-505, 2008. 

 

SESHU, D. V.; SORRELLS, M. E. Genetic studies on seed dormancy in rice. Los Banõs: 

IRRI, 1986. 390 p. 

 

STRECK, N.A; MICHELON, S.; KRUSE, N.D.; BOSCO, L.C.; LAGO, I.; MARCOLIN, E.; 

PAULA, G.M. de; SAMBORANHA, F.K. Comparação de parâmetros de crescimento e de 

desenvolvimento de dois biótipos de arroz vermelho com genótipos de arroz irrigado. 

Bragantia, Campinas, v.67, n.2, p.349-360, 2008. 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

296 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

AVALIAÇÃO DO TEOR DE SÓLIDOS SOLÚVEIS TOTAIS EM 

SOLUÇÃO DE SACAROSE EM TRÊS CULTIVARES DE BANANA 

PRATA, NANICA E MAÇÃ COMERCIALIZADAS EM REDENÇÃO - 

PA 
 

Letícia Rodrigues Gomes1, Everton Bruno Santos Rodrigues2, Danusa Silva da Costa3 

Fabriciana Barros de Souza4, Luanna Marques de Araujo5, Nailma Marcela Farias da Cruz6. 

 

 
1-Graduando em Tecnologia de Alimentos pela UEPA/CCNT. Redenção – PA. E-mail: 

leticiagomes352@gmail.com 
2- Tecnólogo de Alimentos - pela UEPA/CCNT. Redenção – PA.  

3- Graduando em Tecnologia de Alimentos pela UEPA/CCNT. Redenção – PA.  
4-Graduando em Tecnologia de Alimentos pela UEPA/CCNT. Redenção – PA.  
5-Graduando em Tecnologia de Alimentos pela UEPA/CCNT. Redenção – PA.  
6-Graduando em Tecnologia de Alimentos pela UEPA/CCNT. Redenção – PA.  

 

RESUMO 

 

A banana é uma fruta de elevado valor nutricional, pois se apresenta como uma fonte energética, 

devido à presença de amido e açúcares em sua composição, além das vitaminas A e C e sais minerais 

como potássio, fósforo, cálcio, sódio, magnésio e outros em menor quantidade. Uma das mais 

flagrantes modificações durante o amadurecimento de bananas é a hidrólise do amido que culmina 

com o acúmulo de açúcares e adoçamento da polpa, pelo fato de existirem várias espécies de banana 

objetivou-se avaliar o teor de sólidos solúveis totais (SST) em solução de sacarose, em razão do grau 

de maturação de três cultivares de banana comercializada no município de Redenção-PA.  As bananas 

foram adquiridas no comércio varejista local e conduzidas ao laboratório de alimentos da 

Universidade do Estado do Pará – Campus XV em seguida efetuou-se a aferição de sólidos solúveis 

totais em solução de sacarose para as três cultivares de banana e os resultados foram expressos em 

ºBrix. Utilizou-se também um box-plot para apresentar os resultados de SST da análise descritiva entre 

as três cultivares em estudo. Ao realizar este estudo foi possível avaliar os diferentes valores de SST, e 

verificar que o maior valor de brix obtido para as literaturas pesquisadas e para o efetuado foi o da 

banana maçã.  

 

Palavras-chave: Banana. Sólidos solúveis totais.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Devido às suas particularidades, em especial o baixo custo, a banana (Musa spp) é 

consumida por todas as classes sociais e está entre as culturas mais importantes do mundo 

(AMORIM et al., 2009), além de ser um produto importante para a exportação em vários 

países da América Latina, África, e Ásia. O Brasil é o sexto produtor mundial de banana 

(CNPMF, 1994; FAO, 2012). 

A banana é uma fruta de elevado valor nutricional, pois se apresenta como uma fonte 

energética, devido à presença de amido e açúcares em sua composição, além das vitaminas A 
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e C e sais minerais como potássio, fósforo, cálcio, sódio, magnésio e outros em menor 

quantidade (BORGES et al., 1997). 

Existem centenas de espécies de bananas, das quais foram escolhidas apenas três 

cultivares para execução deste experimento que são: Banana Prata (Musa balbisiana); banana 

maça (Musa acuminata); e banana nanica (Musa cavendish). 

A banana por apresentar um padrão de respiração climatérica pode ser colhida antes 

do completo amadurecimento. Esse padrão é caracterizado pelo aumento da taxa respiratória e 

da produção de etileno durante o climatério. È nesta fase que se iniciam as principais 

alterações na fruta tais como: pigmentação amarela da casca, amaciamento da polpa e 

mudanças no sabor e aroma característicos da banana madura (MEDINA & PEREIRA, 2004).  

Uma das mais flagrantes modificações durante o amadurecimento de bananas é a 

hidrólise do amido que culmina com o acúmulo de açúcares e adoçamento da polpa (VILAS-

BOAS et al., 2001). 

Tradicionalmente, o grau de maturação das bananas inclusive dos tipos terra tem sido 

fortemente ligado à mudança de cor da casca (PALMER, 1971) e comparada através de cartas 

de cores para acompanhar a sua maturação. Entretanto, devido a altas temperaturas e baixa 

umidade relativa às frutas retém a cor verde de sua casca enquanto que a maturação interna já 

começou (DADZIE & ORCHARD, 1997).  

Pelo fato de existirem várias espécies de banana objetivou-se avaliar o teor de sólidos 

solúveis totais (SST) em razão do grau de maturação de três cultivares de banana 

comercializada no município de Redenção-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

As bananas foram adquiridas no comércio varejista local e conduzidas ao laboratório 

de alimentos da Universidade do Estado do Pará - Redenção, em seguida efetuou-se a aferição 

de sólidos solúveis totais (SST) em solução de sacarose para as três cultivares de banana 

segundo metodologia descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) e os resultados foram 

expressos em ºBrix. 

 As bananas (Musa spp), de três cultivares: Prata, Nanica e Maçã foram selecionadas 

de acordo com o grau de maturação, para avaliação da coloração utilizou-se escala 

determinada por carta de cores estabelecida por Soto Ballestero (1992), na qual apresenta as 

seguintes notas: totalmente verde (1); verde com traços amarelos (2); mais verde que amarelo 
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(3); mais amarelo que verde (4); amarelo com pontas verdes (5); totalmente amarelo (6); 

amarelo com pintas marrons (7). Selecionou-se o tipo 7 ( fruto da casca amarela com pintas 

marrons).   

 
Figura 1 – Bananas prata, nanica e maçã. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Conforme os dados do teor de sólidos solúveis totais das três cultivares de bananas,  

obteve-se os resultados, que serão expressos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores de SST (°Brix) para três cultivares de banana prata, nanica, maçã a temperatura 

ambiente. 

       Cultivares                                                    Sólidos Solúveis Totais (°Brix) 

PRATA                      8.2                             25,6*                    28,08**** 

         NANICA                    10.6                           24,3**                  23,43**** 

         MAÇÃ                        14                              27,3***                30,23**** 

 Nas colunas a quantidade de * indica o resultado encontrado por cada autor 

 * Matsuura et. al. 1999           ** Cerqueira et. al. 2004           *** Pinheiro et al. 2003          **** Pessoa 2009 

 

Os teores de sólidos solúveis totais apresentaram diferença entre cada tipo de banana. 

Para a cultivar prata obteve-se 8,2% de brix, valor esse inferior ao obtido por  Matsuura et al. 

(1999) e Fagundes et al. (1999),  que  foram  25,6 e 24,6% respectivamente. Para a cultivar 

nanica obteve-se 10,6%. No entanto, Cerqueira et. al. (2004) obtiveram um teor de 24,3% 

para essa classe. A cultivar maçã obteve maior teor do que as anteriores, 14% de brix, mas se 

comparada ao resultado observado por Pinheiro et. al. (2003), que obteve teor de 27,3%, ela 

foi inferior. 

 Pessoa (2009) que utilizou em seu trabalho bananas maduras, obteve valores de SST 

encontrados para prata, nanica e maça que foi de 28,08%, 23,43% e 30,23% respectivamente, 
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superior aos encontrados nas bananas analisadas neste estudo que também encontravam-se  

em grau de maturação 7. 

 Segundo Pereira et al. (2001) que analisou 8 frutos/cultivar/semana, e se utilizou de 

bananas com grau 6 de maturação o teor de brix obtido oscilou de 19,7 a 23,3% para as 

mesmas cultivares avaliadas em nosso estudo. 

Para Chitarra & Chitarra (2005) vários fatores estão relacionados com o teor de SS, 

dentre eles, estágio de maturação, condições edafoclimáticas na qual o fruto foi produzido, 

condições de amadurecimento artificial e armazenamento. 

Aguiar (2006) afirma que durante o amadurecimento da banana ocorrem 

transformações na aparência, textura e composição química, devido á direta ou indireta a ação 

de enzimas. 

No entanto, Mota et al. (1997) diz que a alteração mais perceptível, em relação à 

maturação da banana, que ocorre na polpa é a transformação do amido em açúcares. A banana 

verde possui alto teor de Amido, em torno de 20% que durante a maturação, pela ação 

enzimática da amilase, se converte em açúcares redutores como glicose e frutose na proporção 

de 8% a 10% da polpa, e sacarose de 10% a 12%. A porcentagem de amido na banana madura 

é muito baixa, encontra-se em torno de 0,5 a 2%.  

Para Medina et al. (1995) os sólidos solúveis totais da banana apesentam uma pequena 

redução á medida que a fruta amadurece, o que atribui a uma absorção de agua pela polpa. No 

entanto os sólidos solúveis aumentam com a maturação pela degradação do amido em 

açúcares solúveis, ocorrendo uma pequena redução quando a fruta está muito madura com 

pintas. 

Segundo Chitarra & Chitarra, (1984) o amadurecimento é o resultado de mudanças 

complexas que ocorrem no fruto. As principais mudanças que podem ser observadas são: 

aumento da taxa respiratória, aumento na produção de etileno, aumento na concentração de 

açúcares, solubilização das substâncias pécticas, degradação de pigmentos, aumento da 

concentração de fenólicos e ácidos, produção de voláteis, variações nos teores de enzimas, 

vitaminas, minerais e mudanças na permeabilidade dos tecidos.  

Conforme a aplicação de estatística descritiva sobre os dados do teor de sólidos 

solúveis totais das três cultivares de banana, obtive-se os resultados, que serão expressos no 

box-plot (Figura 2).  
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Figura 2 – Box plot com os resultados de SST entre as três cultivares de banana. 

 

Na aplicação da estatística descritiva sobre os valores de SST encontrados neste estudo 

em comparação ao apresentado por outros autores obteve -se  a diferença entre as medianas e 

variância que foi  de 8,49 para a prata, 2,26 para nanica e 12,08 para maçã. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao realizar este estudo foi possível avaliar os diferentes valores de SST em três 

cultivares de banana, e verificar que houve maiores valores de brix segundo o grau de 

maturação das bananas. O que foi comprovado por outros estudos. 
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RESUMO 

 

Na Amazônia, o manejo inadequado do solo tem provocado alterações prejudiciais aos diferentes 

ecossistemas, trazendo grande preocupação no sentido de se estabelecer processos e mecanismos que 

subsidiem ações para a exploração econômica da região. Neste contexto, os sistemas agroflorestais 

têm sido recomendados na Amazônia brasileira como uma alternativa de uso do solo em bases 

sustentáveis. O objetivo deste trabalho foi avaliar os atributos químicos [Ca, Mg, K, Al trocáveis, 

Acidez Potencial (H + Al), P disponível, pH em água e KCl, CTC] em diferentes profundidades de um 

Latossolo Amarelo , sob arranjos de sistemas agroflorestais e sistemas convencionais envolvendo 

cacau (Theobroma cacao L.), pupunha (Botritis gasipaes Kunth) e açaí (Euterpe oleracea Mart.), 

coletado em época chuvosa (Fevereiro/2004) e época seca (Outubro/2004) e compará-los com as 

mesmas variáveis em condições de vegetação secundária. 

 

Palavras-chave: Sistemas agroflorestais. Latossolo amarelo. Nutrientes. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A agricultura intensiva, baseada unicamente na exploração de monocultivos, tem 

contribuído para a degradação do meio ambiente, dando origem a ecossistemas pouco 

estáveis, pelo manejo inadequado do solo (LEITE; VIRGENS, 2002). 

 A implantação de Sistemas Agroflorestais (SAFs), com adoção de práticas agrícolas 

adequadas, proporcionam a preservação do meio ambiente e, consequentemente, a melhoria 

na qualidade de vida do agricultor, podendo ser realizada através de mínimos investimentos 

financeiros e mão-de-obra (RODRIGUES; SILVA; BELTRAME, 2002). 

 Na Amazônia brasileira, os SAFs devem ser recomendados como forma alternativa de 

uso da terra, objetivando a recuperação de áreas degradadas, a diminuição da pressão sobre os 

remanescentes de florestas nativas ou secundárias e a diversificação das fontes de renda para 

os produtores rurais. 
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 No presente estudo foram avaliados os atributos químicos [Ca, Mg, K, Al trocáveis, Acidez 

Potencial (H + Al), P disponível, pH em água e KCl, CTC] de um Latossolo Amarelo sob arranjos de sistemas 

agroflorestais e sistemas convencionais envolvendo cacau, pupunha e açaí em dois períodos de amostragem 

(seco e chuvoso) em comparação com a vegetação secundária para determinar se os SAFs se apresentam como 

uma alternativa viável de recuperação de áreas exauridas pelo uso inadequado. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O desenho experimental utilizado foi o de blocos ao acaso, comportando dois sistemas 

agroflorestais (cacau + açaí e cacau + pupunha), dois sistemas convencionais (açaizeiro e 

pupunheira), além do sistema de floresta secundária, três profundidades (0-5 cm, 0-10 cm e 

10-20 cm), em quatro repetições perfazendo 60 parcelas experimentais, cada uma medindo 

897 m². 

Os parâmetros do solo utilizados como indicadores químicos para a determinação do 

potencial de uso do Latossolo Amarelo, estudado em função de diferentes profundidades e 

sistemas de uso, nas estações seca e chuvosa, foram os seguintes: cálcio, potássio, magnésio e 

alumínio trocáveis, fósforo disponível, acidez potencial (H+ + Al+3), pH e capacidade de  troca 

de cátions (CTC). 

A caracterização química das amostras do solo foi realizada no Laboratório de 

Análises Químicas de Solos, do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal Rural 

da Amazônia, segundo a metodologia estabelecida por Embrapa (1997). 

 O pH em água foi determinado através de potenciômetro, utilizando a relação 

solo:água 1:2,5. Em seguida foi adicionado 2 g de KCl na suspensão de solo, para medição do 

pH em KCl. 

O fósforo e o potássio foram extraídos a partir da solução extratora de Mehlich-1, 

composta de um duplo ácido (ácido clorídrico a 0,05 N + ácido sulfúrico a 0,025 N) na razão 

solo:solução de 1 para 10, sendo o fósforo determinado por colorimetria, pelo método do azul 

de molibdênio, tendo como redutor o ácido ascórbico e o potássio por fotometria de chama. 

O cálcio, o magnésio e o alumínio trocáveis foram extraídos por uma solução de 

cloreto de potássio a 1N. O cálcio e o magnésio foram determinados por titulação com 

EDTA-Na a 0,025 N, e o alumínio, por titulação com NaOH a 0,025 N. 

A acidez potencial (H+ + Al+3) foi extraída com solução de acetato de cálcio a 1N pH 

7,0, e em seguida titulada com EDTA-Na a 0,025 N. A CTCpH7 foi calculada a partir da soma 

das concentrações dos cátions trocáveis, obtidas na análise química do solo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nas tabelas 1, 2, 3 e 4 encontram-se as médias aritméticas comparadas das variáveis 

estudadas, em função de diferentes sistemas de uso e profundidades, nas coletas do solo 

efetuadas em Fevereiro/2004 e Outubro/2004. 

Tabela 1 – Médias dos atributos químicos do Latossolo Amarelo estudado, em função de diferentes 

profundidades do solo, Fevereiro/2004. 

Profundidade Ca Mg K Al H + Al CTC P pH 

(água) 

pH 

(KCl) 

 ------------------------Cmolc/dm³----------------------- mg/dm³  

0 – 5 cm 0,97A 0,66A 1,55A 1,41A 15,08A 18,26A 5,05A 4,17A 3,94A 

5 – 10 cm 0,76A 0,46A 0,63B 1,44AB 14,39B 16,25B 3,36B 4,12A 3,82A 

10 – 20 cm 0,71A 0,58A 0,55B 1,69A 14,38A 16,23B 2,12C 4,24A 3,98A 

 

Tabela 2 - Médias dos atributos químicos do Latossolo Amarelo estudado, em função de diferentes 

profundidades do solo, Outubro/2004. 

Profundidade Ca Mg K Al H + 

Al 

CTC P pH 

(água) 

pH 

(KCl) 

 ------------------------Cmolc/dm³--------------------- mg/dm³  

0 -5 cm 0,43A 0,32ª 0,08A 1,02B 4,18B 5,02B 9,36A 4,23A 3,71C 

5 – 10 cm 0,33B 0,20B 0,07B 1,22A 4,81A 5,42A 5,77B 4,20A 3,80B 

10 – 20 cm 0,27C 0,17B 0,05C 1,25A 4,33B 4,83B 3,31C 4,25A 3,91A 

 

O cálcio trocável do solo coletado em Fevereiro apresenta tendência de redução com o 

aumento da profundidade. Na coleta feita em Outubro, os valores sofreram expressiva 

redução em comparação à coleta anterior. 

Quando o solo foi coletado em Fevereiro, a concentração de magnésio variou de 0,46 

cmolc/dm³ a 0,66 cmolc/dm³. Em Outubro, o teor de magnésio no solo diminuiu com a 

profundidade. 

Independente do período de amostragem, os teores de potássio do solo diminuíram 

com a profundidade, sendo expressivamente maior no solo coletado em Fevereiro. 

As concentrações de alumínio aumentaram significativamente com a profundidade do 

solo, com maiores valores encontrados na coleta realizada em Fevereiro em comparação à 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

306 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

coleta de Outubro. Conforme Raij et al. (1996), os valores encontrados para alumínio trocável 

são classificados como de nível alto, podendo causar toxidez às plantas. 

 Para a acidez potencial (H + Al), em amostras coletadas em Fevereiro, foram 

encontrados os maiores valores, enquanto em Outubro, os resultados obtidos foram inferiores. 

 No comportamento da capacidade de troca de cátions (CTC), percebe-se uma 

expressiva superioridade nos valores encontrados na amostragem efetuada em Fevereiro, 

classificados como de nível médio, enquanto os obtidos em Outubro são considerados de 

nível baixo, de acordo com a classificação de Mello et al. (1985). 

 Independente do período de coleta, as quantidades de fósforo diminuíram com a 

profundidade. Os valores absolutos encontrados na coleta em Outubro foram expressivamente 

maiores que aqueles obtidos no mês de Fevereiro. 

 Com relação ao pH em água, não ocorreram diferenças significativas nos valores 

observados nas profundidades estudadas, entretanto, houve uma tendência de crescimento 

positivo deste parâmetro na maior profundidade, na coleta realizada no mês de Fevereiro. 

 Não ocorreram diferenças significativas entre as médias obtidas no pH em KCl quando 

o solo foi coletado em Fevereiro, entretanto, quando coletado em Outubro, observou-se um 

aumento crescente significativo com o aumento da profundidade. 

 

Tabela 3 - Médias dos atributos químicos do Latossolo Amarelo estudado, em função de diferentes 

sistemas de uso do solo, Fevereiro/2004. 

Sistemas de uso Ca Mg K Al H + Al CTC P pH 

(água) 

pH 

(KCl) 

                        ------------------------Cmolc/dm³----------------------- mg/dm³ 

Cacau x açaí 1,06A 0,64A 0,63B 1,57A 14,42A 16,75B 3,71B 3,88B 3,61B 

Cacau x pupunha 0,59C 0,63A 0,72B 1,54A 14,73A 16,69B 4,42A 4,21A 4,07A 

Açaí 0,68BC 0,49A 0,39B 1,32A 14,51A 16,07B 3,60B 4,15A 3,83AB 

Pupunha 0,79BC 0,61A 0,81B 1,58A 14,69A 16,91B 3,56B 4,33A 3,98A 

Floresta secundária 0,96A 0,48A 1,98A 1,55A 14,69A 18,14A 2,28C 4,33A 4,07ª 
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Tabela 4 - Médias dos atributos químicos do Latossolo Amarelo estudado, em função de diferentes 

sistemas de uso do solo, Outubro/2004. 

Sistemas de uso Ca Mg K Al H + 

Al 

CTC P pH 

(água) 

pH 

(KCl) 

 ------------------------Cmolc/dm³--------------------- mg/dm³  

Cacau x açaí 0,27C 0,18B 0,061B 1,37A 4,85A 5,36AB 7,15A 4,13B 3,66C 

Cacau x pupunha 0,31BC 0,26A 0,084A 1,05C 3,91B 4,56C 6,41A 4,30A 3,85B 

Açaí 0,28C 0,17B 0,054B 1,20B 4,34B 4,85C 6,54A 4,21B 3,77B 

Pupunha 0,51A 0,27A 0,090A 0,92D 4,13B 5,00BC 6,46A 4,36A 3,95A 

Floresta secundária 0,36B 0,26A 0,052B 1,28AB 4,99A 5,67A 4,15B 4,15B 3,80B 

 

Para o cálcio, na floresta secundária e no sistema agroflorestal formado por cacau + 

açaí, a ciclagem de nutrientes mostrou-se mais eficiente em Fevereiro e em Outubro, o 

sistema com pupunheira apresentou maior valor. 

No mês de Fevereiro, os valores encontrados para o magnésio não diferiram 

estatisticamente em nenhum sistema de uso. Em Outubro, os maiores valores obtidos, 

respectivamente, com cacau + pupunha, floresta secundária e pupunheira. 

Com relação ao potássio, o efeito do período de estiagem das chuvas se traduziu na 

redução dos teores de potássio no solo, em todos os manejos estudados, quando comparado 

aos resultados obtidos no solo coletado em época mais chuvosa (Fevereiro). 

Não houve diferenças significativas entre os valores encontrados para o alumínio 

quando a coleta do solo foi efetuada em Fevereiro, embora tenham sido superiores aos 

encontrados no período mais seco. 

A acidez potencial do Latossolo estudado não apresentou diferenças significativas para 

a coleta realizada no período chuvoso. Enquanto em Outubro, os resultados foram 

expressivamente inferiores àqueles obtidos na coleta realizada em Fevereiro. 

Na coleta do solo efetuada no mês de Fevereiro, os valores de CTC foram 

expressivamente superiores aos encontrados no solo coletado em Outubro, independente do 

sistema de uso. 

Para o fósforo, os valores obtidos na coleta do solo efetuada em Fevereiro não 

apresentaram expressivas diferenças, e na amostragem efetuada em Outubro, em condições 

desfavoráveis de umidade, os valores de fósforo foram mais elevados, em relação à coleta no 

período mais chuvoso. 
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Com relação ao pH em água, no solo coletado em Fevereiro, o sistema cacau + açaí foi 

inferior estatisticamente aos demais. Em Outubro, observa-se que os sistemas formados por 

cacaueiro + pupunheira e pupunheira obtiveram valores na ordem de 4,30 e 4,36, 

respectivamente, os quais foram superiores aos demais tratamentos. 

No mês de Fevereiro, o pH em KCl obtido para os sistemas cacau + pupunha, floresta 

secundária e pupunha foram superiores aos demais tratamentos. Quando o solo foi coletado 

em Outubro, o maior valor para pH em KCl foi observado no sistema com pupunha. 

  

4. CONCLUSÕES 

 

Os sistemas agroflorestais e os monocultivos estudados se assemelham à floresta 

secundária quanto à eficiência na ciclagem de nutrientes. A concentração de fósforo diminuiu 

com o aumento da profundidade, quando o solo foi coletado na época mais chuvosa, enquanto 

os de cálcio, magnésio, potássio e valores de CTC, sofreram redução com a profundidade, 

independentemente da época de amostragem. 
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RESUMO 

 

Neste estudo objetivou-se avaliar parâmetros físico-químicos de refrigerante tipo cola a temperatura 

ambiente (TA) e de refrigeração (TR) comercializado no município de Redenção-PA. As análises 

foram realizadas no Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará- campus XV. Foram 

analisadas três marcas de refrigerante tipo cola denominado Cola A, Cola B e Cola C, e duas 

temperaturas de estocagem, ambiente (25ºC) e refrigerado (5ºC). Foram determinados: pH,  acidez 

total titulável e sólidos solúveis totais. Pôde-se verificar que os valores de pH nas três marcas não se 

diferenciaram na comparação entre as temperaturas em cada marca, mas na comparação entre as 

marcas na TA houve diferença entre as três marcas, diferentemente à TR que entre as três marcas não 

apresentaram diferença. Para a acidez nas três marcas diferenciaram-se na comparação entre as 

temperaturas em cada marca, mas na comparação entre as marcas em ambas temperaturas, não se 

diferenciaram significativamente. O ºBrix nas três marcas não se diferenciaram na comparação entre 

as temperaturas em cada marca, mas na comparação, em ambas temperaturas,  diferenciaram-se entre 

as três marcas no teste de Tukey ao nível de 5% de significância, essa distinção pode ser relacionada 

aos ingredientes utilizados em cada marca de refrigerante. Para os parâmetros analisados apenas a 

acidez em ácido cítrico foi encontrado na legislação para refrigerante tipo cola.  Todas as amostras 

apresentaram valores de pH abaixo de 5,5, que é considerado crítico, indica que o consumo dessa 

bebida deve ser reduzido, pois pode causar erosão dentária, o  que também ficou evidenciado com o 

aumento da acidez dos refrigerantes à TR com relação à TA. O ºBrix do refrigerante em estudo estava 

de acordo com o obtido por outros autores.  

 

Palavras-chave: pH. Acidez. ºBrix. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Refrigerante é um gênero de bebida, que em geral possui quantidades elevadas de 

corantes e conservantes, e que quando não são nas suas versões light ou diet contêm também 

um elevado teor de açúcar, com aroma sintetizado de fruta e gás carbônico dando o aspecto 

borbulhante (OLIVEIRA, 2007). 

mailto:danusa_silvacosta@hotmail.com
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Bebidas com pH baixo podem causar a desmineralização do esmalte do dente, 

originando a erosão e o pH considerado crítico para a desmineralização é quando o pH bucal 

atinge valores abaixo de 5,5 (GAMA-TEIXEIRA et al., 2000). 

A acidez total titulável é a medida mais exata do teor ácido de uma bebida, sendo, 

portanto, o meio mais realista de medir o potencial erosivo desta (BRAGA et al., 2006). 

No controle de qualidade das indústrias, uma das formas mais empregadas para o 

controle de processo de produção na fabricação de refrigerantes é a determinação do “ºBrix” 

da bebida, o qual garante que todos os 15 componentes da formulação estejam em 

conformidade com a legislação e com o padrão previamente estabelecido para cada tipo de 

refrigerante, garantindo assim suas características organolépticas e microbiológicas 

(OLIVEIRA, 2007).   

Os aditivos contidos nos refrigerantes, tais como: acidulantes, conservantes e corantes 

artificiais são substâncias que podem causar males à saúde, como câncer, processos alérgicos, 

hiperatividade etc. Há associações também do uso de refrigerantes com celulites subcutâneas, 

estrias, alterações gastrointestinais, porém sem apresentarem comprovação científica 

(CARVALHO, 2006). 

Outro mal à saúde, causado pelo consumo de bebidas ácidas é a erosão dentária. No 

entanto, além do conhecimento dos fatores etiológicos intrínsecos e extrínsecos associados à 

esse problema, é necessária a compreensão de como estas perdas minerais ocorrem 

quimicamente; assim, é de fundamental importância a mensuração do pH, da acidez titulável, 

dos sólidos solúveis totais e das concentrações de fosfato, cálcio e fluoretos (BUZALAF et 

al., 2006). 

Diante do exposto, objetivou-se avaliar parâmetros físico-químicos de refrigerante tipo 

cola a temperatura ambiente e de refrigeração comercializado no município de Redenção-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As análises foram realizadas no Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado 

do Pará- campus XV. Foram analisadas três marcas de refrigerante tipo cola denominado Cola 

A, Cola B e Cola C, e duas temperaturas de estocagem, ambiente (25ºC) e refrigerado (5ºC).  

Para cada marca foram adquiridas 3 amostras embaladas em latas de 350mL. As 

amostras de cada marca pertenciam ao mesmo lote, estando todas dentro do prazo de 
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validade. Foram determinados os seguintes parâmetros: pH, acidez total titulável e sólidos 

solúveis totais. 

As amostras dos refrigerantes foram coletadas de forma aleatória em distribuidoras e 

supermercados, a temperatura ambiente, não foram coletadas/analisadas amostras dos tipos 

diet ou light.  

 

2.1 Determinações físico-químicas 

 

As análises físico-químicas do refrigerante foram realizadas segundo as normas do 

Instituto Adolfo Lutz (2004). 

 

2.1.1 pH 

 

As medidas de pH foram feitas através do método potenciométrico, utilizando 

potenciômetro da marca Nova Orgânica, mpa 210 versão 7.0. 

 

2.1.2 Acidez total titulável (ATT) 

 

A Acidez Total Titulável foi realizada por titulação com NaOH 0,1N, sendo os 

resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico. 

 

2.1.3 Sólidos solúveis totais (SST) 

 

Os Sólidos Solúveis Totais (SST) foram determinados em ºBrix, através de leitura 

direta em refratômetro portátil, com escala de 0 a 80ºBrix. 

 

2.2 Análise estatística dos resultados 

 

Os valores obtidos foram submetidos à análise de variância e teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade, para comparação dos dados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 Na Tabela 1 estão expostas os resultados das médias de pH para cada marca de 

refrigerante na temperatura ambiente e de refrigeração, e desvio padrão das mesmas.  

 
Tabela 1 - Resultados das médias de pH para cada marca de refrigerante na temperatura ambiente 

(TA) e na temperatura de refrigeração (TR). 

 

Refrigerantes TA TR 

Cola A  2,69aC ± 0,04 2,81aA ± 0,16 

Cola B 2,81aB ± 0,04 2,72aA ± 0,10 

Cola C 2,97aA ± 0,01 3,01aA ± 0,10 
              As médias nas colunas seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem estatisticamente entre si.  

              As médias nas linhas seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem estatisticamente entre si. 

              Foi aplicado o Teste   de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.  

 

Na Tabela 1 a maior média de pH observada foi a do refrigerante Cola C. No entanto, 

pode-se verificar que os valores de pH nas três marcas não se diferenciaram na comparação 

entre as temperaturas em cada marca, mas na comparação entre as marcas na TA houve 

diferença entre as três marcas no teste de Tukey ao nível de 5% de significância, 

diferentemente à TR que entre as três marcas não apresentaram diferença.  

À TA os valores de pH variaram de 2,69 a 2,97, dando em média 2,82 e à TR os 

valores de pH variaram de 2,72 a 3,01, dando em média 2,84, as médias em ambas 

temperaturas diferem do encontrado por Godinho et al., (2008)  que em seu estudo analisaram  

a classificação de refrigerantes através de análise de imagens e análise de componentes 

principais e obtiveram pH de 2,47 para os refrigerantes tipo cola analisados por eles.  

Entretanto, os valores encontrados em nosso estudo aproximaram-se do refrigerante 

tipo cola analisado por Lima et al., (2011) que obtiveram média de pH 2,66.  Souto et al., 

2011 realizaram análises físico-químicas de refrigerantes de cola e guaraná tradicionais e tipo 

zero e apresentaram médias próximas ao nosso trabalho sendo de 2,64 para refrigerantes de 

cola. 

Levando em consideração que os refrigerantes analisados apresentaram diferença na 

comparação dos valores de pH à TA entre as marcas, para Menezes (2013) na composição do 

refrigerante o gás carbônico encontra-se dissolvido na água, ele se apresenta na forma de 

ácido carbônico, porém quando a temperatura aumenta e a pressão diminui o ácido carbônico 

gera água e gás carbônico, o qual é liberado, o que pode ter influenciado nos valores de pH 

durante as medições, como a embalagem era em lata, não era possível fechá-la entre uma 

medição e outra provocando a liberação do gás carbônico. 
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Na Tabela 2 estão expostas as médias de acidez total titulável em porcentagem de 

ácido cítrico para cada marca de refrigerante na temperatura ambiente e de refrigeração, e 

desvio padrão das mesmas.  

 

Tabela 2 - Resultados das médias de ATT para cada marca de refrigerante na temperatura ambiente 

(TA) e na temperatura de refrigeração (TR). 

 

 
 
           

 

 

As médias nas colunas seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem estatisticamente entre si.  

          As médias nas linhas seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem estatisticamente entre si. 

          Foi aplicado o Teste   de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

 

Analisando a Tabela 2 pode-se verificar que os valores de ATT nas três marcas se 

diferenciaram na comparação entre as temperaturas em cada marca, mas na comparação, em 

ambas temperaturas, não diferenciaram-se entre as três marcas no teste de Tukey ao nível de 

5% de significância.  

Nesse parâmetro à TA os valores variaram de 0,13% a 0,14%, dando em média 0,13% 

e à TR os valores variaram de 0,19% a 0,20%, dando em média 0,19%. Todos os refrigerantes 

analisados apresentaram teores de acidez permitidos pelo regulamento técnico de identidade e 

qualidade para refrigerante, estabelecido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do 

Abastecimento (1998) (mínimo de 0,065 em ácido cítrico).  

Da mesma forma que, Santos (2010) em seu estudo determinou parâmetros físico-

químicos de refrigerantes e obteve valores de acidez que variaram de 1,225 a 3,15 % de ácido 

cítrico nos refrigerantes denominados de Cola A, Cola B, Guaraná diet B, Limão diet A, 

Guaraná diet A e cola diet. 

Levando em consideração que todos os refrigerantes analisados apresentaram valores 

de acidez permitidos pelo regulamento técnico, segundo Amaral (2012) isso indica que a 

bebida demonstrou uma boa qualidade durante todas as etapas do processamento. 

Na Tabela 3 estão expostas as médias de sólidos solúveis totais em ºBrix para cada 

marca de refrigerante na temperatura ambiente e de refrigeração, e desvio padrão das mesmas. 

 

 

 

Refrigerantes TA TR 

Cola A 0,14bA ± 0,00 0,19aA ± 0,02 

Cola B 0,13bA ± 0,01 0,20aA ± 0,00 

Cola C 0,13bA ±  0,00 0,20aA ± 0,00 
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Tabela 3 - Resultados das médias de SST para cada marca de refrigerante na temperatura ambiente 

(TA) e na temperatura de refrigeração (TR). 

Refrigerantes TA TR 

Cola A  10aAB ± 0,00 10aAB± 0,00 

Cola B 11aA ± 0,00 11aA ± 0,00 

Cola C 8aB ± 0,00 8aB ± 0,00 
    As médias nas colunas seguidas pela mesma letra (minúscula) não diferem estatisticamente entre si.  

    As médias nas linhas seguidas pela mesma letra (maiúscula) não diferem estatisticamente entre si. 

    Foi aplicado o Teste   de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Analisando a tabela 3 pode-se verificar que os valores de SST nas três marcas não se 

diferenciaram na comparação entre as temperaturas em cada marca, mas na comparação, em 

ambas temperaturas,  diferenciaram-se entre as três marcas no teste de Tukey ao nível de 5% 

de significância, essa distinção pode ser relacionada aos ingredientes utilizados em cada 

marca de refrigerante.  

Santos (2010) encontrou valores que variaram de 9,9 a 11,3 °Brix nas amostras dos 

refrigerantes denominados de Cola A, Cola B, Guaraná A e Laranja A, valores esses 

semelhantes aos encontrados em nosso estudo.  

Segundo Cunha et. al., (2011) os sólidos solúveis contidos é o total de todos os sólidos 

dissolvidos na água, começando com açúcar, sais, proteínas, ácidos, etc. A leitura do valor 

medido é a soma total desses. Para Santos (2010) o teor de SST é um dos parâmetros mais 

importantes do controle de qualidade da produção de refrigerantes. 

Rodrigues et al., (2012) realizou estudos preliminares para a produção de refrigerante 

a partir do suco de abacaxi, encontraram valores que variaram de 9,52 a 12,1 °Brix nas três 

formulações elaboradas por eles de refrigerante de abacaxi.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

Para os parâmetros analisados apenas a acidez em ácido cítrico foi encontrado na 

legislação para refrigerante tipo cola. Todas as amostras apresentaram valores de pH abaixo 

de 5,5, que é considerado crítico, indica que o consumo dessa bebida deve ser reduzido, pois 

pode causar erosão dentária, o que também ficou evidenciado com o aumento da acidez dos 

refrigerantes à temperatura de refrigeração com relação à temperatura de ambiente. O ºBrix do 

refrigerante em estudo estava de acordo com o obtido por outros autores.  
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar sensorialmente amostras de preparados sólidos para 

refrescos sabor de uva comercializados em Redenção – PA. Preparado sólido para refresco é o produto 

à base de suco ou extrato vegetal de sua origem e açúcares, destinado à elaboração de bebida para o 

consumo, após sua diluição em água potável, podendo ser adicionado de edulcorante hipocalórico e 

não calórico. Foram adquiridas3 (três) amostras de preparados sólidos para refrescos sabor de uva de 

marcas diferentes no comércio varejista de Redenção – PA.O trabalho foi desenvolvido no laboratório 

de alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, Redenção – PA. As amostras 

de preparados sólidos para refrescos sabor de uva foram avaliadas utilizando escala hedônica de nove 

pontos, sendo 1-desgostei muitíssimo e 9-gostei muitíssimo em relação aos atributos: Cor, aroma, 

sabor, doçura, acidez e avaliação global. Também foram avaliadas quanto à intenção de compra 

utilizando uma escala de cinco pontos, sendo 1- eu certamente não compraria e 5 – eu certamente 

compraria. Os resultados foram avaliados com auxílio de programas estatísticos. Houve diferenças 

estatísticas nos atributos aroma, cor e sabor das amostras analisadas, mesmo assim todos os atributos 

sensoriais das amostras alcançaram ótimas médias de aceitação, situando as médias de 6,47 a 8,37, 

correspondentes aos termos gostei ligeiramente a gostei muito. Os atributos sensoriais das amostras de 

preparados sólidos para refrescos sabor de uva alcançaram ótimos índices de aceitação de 71,85 % a 

92,96 %. Os atributos sensoriais da amostra A, aroma e cor foram os atributos que apresentaram os 

maiores coeficientes de concordâncias entre os julgadores da análise sensorial apresentando 

coeficiente de concordâncias de 56,35 % e 59,79 % respectivamente. Concluímos que as amostras de 

preparados sólidos para refrescos sabor de uva apresentaram ótimas médias de aceitação entre os 

provadores. 

 

Palavras-chave: Refrescos. Aceitação. Sensorial. 

 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo dados da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (ABIA) e do 

Instituto de Pesquisa AC Nielsen, a demanda de alimentos industrializados no país aumentou 

consideravelmente após a abertura econômica, pois devido ao acelerado ritmo de vida da 
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sociedade, a elaboração manual de suco de frutas tornou-se inconveniente, e tendo em vista 

essa mudança o consumidor brasileiro tem demonstrado um crescente interesse por produtos 

“prontos para consumo”, como os refrescos industrializados em pó, devido a sua durabilidade 

e boa aceitação, os quais vêm ganhando cada vez mais espaço nos supermercados e nos lares 

brasileiros (AQUINO & PHILLIPPI, 2002; SILVA et al., 2005). 

Os preparados em pó para refresco apareceram em 1960, comercializados em 

embalagens pequenas e como um produto não adoçado. A partir daí foram ocorrendo 

alterações na formulação, como o emprego misto de açúcar e adoçante (CALEGUER et al., 

2006). 

De acordo com legislação sobre bebidas o refresco ou bebida de fruta ou de vegetal 

é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, 

polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares. Os 

refrescos de laranja ou laranjada, de tangerina e de uva deverão conter no mínimo 

trinta por cento em volume de suco natural. Preparado sólido para refresco é o 

produto à base de suco ou extrato vegetal de sua origem e açúcares, destinado à 

elaboração de bebida para o consumo, após sua diluição em água potável, podendo 

ser adicionado de edulcorante hipocalórico e não calórico (BRASIL, 2009). 

 

Diante da importância das características organolépticas dos produtos que estão no 

mercado ou visa entrar no mercado consumidor, torna - se interessante estudos sobre análise 

sensorial dos preparados sólidos para refrescos que estão disponíveis no mercado, para 

conhecimento sobre quais atributos sensoriais que são mais aceitos e qual a percepção desses 

atributos entre os provadores diante das variedades de marcas de preparados sólidos para 

refrescos, dos mais variados sabores, caso do presente estudo preparados sólidos para 

refrescossaborde uva.  

Segundo Lorenzeti (2009) a análise sensorial é uma ferramenta utilizada para medir, 

analisar e interpretar o impacto que as características dos alimentos, bebidas e materiais 

produzem nos órgãos dos sentidos humanos, e assim, determinar como os produtos são 

percebidos. 

Diante do contexto o presente trabalho teve por objetivo avaliar sensorialmente 

amostras de preparados sólidos para refrescos sabor de uva de marcas diferentes, para 

verificação de como os atributos sensoriais desses refrescos são percebidos e interpretados 

entre os consumidores. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de alimentos do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, 
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Redenção – PA, onde foram realizados os procedimentos laboratoriais de preparo das 

amostras para realização da análise sensorial. 

Para realização deste trabalho foram adquiridas3 (três) amostras de preparados sólidos 

para refrescos sabor de uva de marcas diferentes, onde ambas as amostras eram adoçadas. 

As amostras de preparados sólidos para refrescos sabor de uva foram dissolvidas em 

água conforme as instruções do fabricante (2L) e mantidas sob refrigeração em geladeira à 7± 

2º C até a realização da análise sensorial. 

 

2.1 Análise Sensorial 

 

A análise sensorial foi realizada com trinta provadores não treinados entre eles 

acadêmicos, professores e funcionários da referida Instituição de Ensino Superior (IES). Onde 

15 (50%) do sexo feminino e 15 (50%) do sexo masculino. Ambos provadores com faixa 

etária de 16 a 53 anos de idade.  

Os provadores participantes da análise sensorial ambos eram consumidores deste tipo 

de produto, em que 11 (36,67%) consome diariamente, 14 (46,67%) consome frequentemente 

e que somente 5 (16,67%) raramente consome preparados sólidos para refrescos. 

As amostras foram codificadas aleatoriamente em amostras (A, B e C) e servidas aos 

julgadores, em copos descartáveis de 50 ml, acompanhado de um copo descartável de 200 ml 

de água para molhar o palato para não interferência na avaliação dos atributos organolépticos. 

Os provadores foram instruídos quanto aos procedimentos para realização da análise 

sensorial, sendo que cada provador avaliou as amostras de preparados sólidos para refrescos 

sabor de uva utilizando escala hedônica de nove pontos, sendo 1-desgostei muitíssimo, 2-

desgostei muito, 3-desgostei moderadamente, 4-desgostei ligeiramente, 5-nemgostei/ nem 

desgostei, 6- gostei ligeiramente, 7-gostei moderadamente, 8-gostei muito e 9-gostei 

muitíssimo em relação aos atributos: Cor, aroma, sabor, doçura, acidez e avaliação global. 

As amostras também foram avaliadas quanto à intenção de compra utilizando uma 

escala de cinco pontos, sendo 1- eu certamente não compraria 2- eu provavelmente não 

compraria, 3- eu tenho dúvidas se compraria ou não, 4- eu provavelmente compraria e 5 – eu 

certamente compraria. 

 

2.2 Tabulação dos dados 
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No tratamento dos resultados da análise sensorial foram utilizados os programas 

Consensor 1.1 para se calcular o percentual de concordância entre julgadores da análise 

sensorial (SILVA et al., 2010).  E o programa Assistat, versão 7.7 beta, com análises de 

variância e comparação entre médias, pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade (SILVA & 

AZEVEDO, 2009). 

Para o cálculo de Índice de Aceitabilidade de cada atributo, foi adotada a expressão 

(Adaptado de PEUCKERT et al., 2010): 

I.A (%) = A x 100 / B 

Onde: 

A= nota média obtida para o atributo; 

B= notamáxima dada ao atributo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com a realização deste trabalho foram obtidas as médias de aceitação, índices de 

aceitação (%) e coeficientes de concordância (%) para os atributos sensoriais das amostras de 

preparados sólidos para refrescos sabor de uva que estão descritos nas tabelas 1, 2 e 3 

respectivamente. 

 

Tabela 1 – Médias de aceitação dos atributos sensoriais das amostras de preparados sólidos para 

refrescos sabor de uva. 

Atributos Amostra (A) Amostra (B) Amostra (C) 

Cor 8,37a ± 0,93 6,73c ± 1,44 7,57b ± 1,14 

Aroma 8,17a ± 0,83 7,37b ± 1,43 6,57c ± 1,41 

Sabor 7,97a ± 1,05 6,47b ± 1,54 6,87b ± 1,56 

Doçura 7,33a± 1,79 6,47a± 1,68 6,83a± 1,86 

Acidez 7,37a± 1,50 6,47a± 1,72 6,90a± 1,42 

Av. Global 8,07a± 0,98 6,53a± 1,53 7,07a± 1,36 

Médias ± desvio padrão na linha seguida de letras iguais não diferemestatisticamentea 5% deprobabilidade, pelo 

teste de tukey. Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Diante das médias de aceitação obtidas para os atributos sensoriais das amostras de 

preparados sólidos para refresco sabor de uva, verificamos que houve diferenças estatísticas 

nos atributos aroma, cor e sabor das amostras analisadas. Assim mesmo apresentando 

diferenças estatísticas, todos os atributos sensoriais das amostras analisadas alcançaram 
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ótimas médias de aceitação, situando as médias de 6,47 a 8,37,correspondentes aos termos 

gostei ligeiramente a gostei muito. 

Entre os atributos sensoriais analisados nas amostras de preparados sólidos para 

refrescos sabor de uva, merece destaque os atributos sensoriais da amostra A, pois foi a 

amostra que apresentou as maiores médias de aceitação em todos os seus atributos sensoriais 

avaliados, alcançando médias de aceitação de 7,33 a 8,37 correspondentes aos termos gostei 

moderadamente a gostei muito. 

Em estudos sobre os atributos sensoriais e aceitação de sucos de uva comerciais 

Pontes et al. (2010) constataram  que o suco de uva é um produto apreciado pelos 

consumidores e que os produtos com maior intensidade de atributos sensoriais e que 

apresentam equilíbrio entre eles tiveram maior aceitação, corroborando assim com os 

resultados encontrados no presente trabalho. 

Quanto ao atributo cor a amostra (A) foi a mais aceita entre os provadores recebendo 

notas 9 (60 %) que corresponde ao termo gostei muitíssimo, seguido da amostra C que recebeu 

nota 8 (40 %) referente ao termo gostei muito e a formulação B que recebeu nota 7 (43,33 %) 

que corresponde gostei moderadamente. 

Assim esses resultados podem ser devido as diferenças de concentrações de corantes e 

quantidades de polpas que cada indústria utiliza, porém segundo Matsuura et al. (2002), a cor 

é de fundamental importância, pois está ligada à atratividade para o consumidor. 

Em relação ao atributo aroma a amostra (A) foi a mais aceita entre os provadores 

recebendo notas 9 (36,67 %) que corresponde gostei muitíssimo, seguido da nota 8 (50 % ) 

referente a gostei muito. Embora todas as amostras analisadas constar no rótulo que continha 

aromatizante sintético idêntico ao natural, mas na amostra A, o aroma estava bem característico 

quanto ao aroma da fruta, fator primordial para elevação das notas. 

A tabela 1 também mostra que em relação ao atributo sabor a amostra (A) foi a mais 

aceita entre os provadores recebendo notas 9 (40 %) que corresponde ao termo gostei 

muitíssimo, seguido da nota 8 (30%) referente ao termo gostei muito e a formulação C que 

recebeu nota 7 (30 %) que corresponde gostei moderadamente.  

Em estudos sobre análise sensorial de suco de uva orgânico Meneses; Messias; Barros, 

(2011) constataram que boa parte dos provadores citaram que o sabor característico do mesmo 

foi o atributo que mais agradou, resultados semelhantes com os encontrados no presente 

trabalho. 
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De acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008) sabor é considerado como uma 

experiência mista, mas unitária de sensações olfativas, gustativas e táteis percebidas durante a 

degustação.  

Quanto ao atributo doçura as amostras (B e C) foram as mais aceita entre os 

provadores, em que a amostra C obtiveram mais notas8 (30 %) que corresponde ao termo 

gostei muito, seguido da amostra B que obtiveram mais notas 6 (30 %) que corresponde 

gostei ligeiramente.  

Segundo Pontes et al. (2010) os consumidores apreciam os produtos de uva cujos 

atributos sensoriais são percebidos em alta intensidade e apresentam equilíbrio entre si, e que 

sucos adoçados parecem ter a preferência do consumidor. 

Em relação ao atributo acidez a amostra (A) foi a mais aceita entre os provadores 

recebendo notas 9 (23,33 %) que corresponde ao termo gostei muitíssimo, seguido da nota 8 

(36,67%) referente ao termo gostei muito.  

Resultados semelhantes foram obtidos por Della Modesta et al. (2005) em trabalhos 

sobre o desenvolvimento dos perfis sensoriais e avaliação dos sucos de maracujá 

pasteurizados prontos para beber (adicionados de açúcar e água) em que observaram que a 

sensação de adstringência foi menor em amostras onde o gosto doce apresentou-se mais 

intenso. 

Quanto ao atributo avaliação global a amostra (A) foi a mais aceita entre os 

provadores recebendo notas 9 (43,33 %) que corresponde ao termo gostei muitíssimo, seguido 

da amostra B que obteve mais nota 7 (33, 33%) referente ao termo gostei ligeiramente. Assim 

de acordo com Garcia et al. (2008) a avaliação global é um atributo importantevisto que se 

trata de uma avaliação que envolve todos os demais atributos. 

Já em relação a intenção de compra a amostra (A) foi a mais aceita entre os provadores 

recebendo notas 5 (53,33 %) que corresponde ao termo certamente compraria, seguido da 

amostra C que obteve notas 4 (40 %) referente ao termo provavelmente compraria. 

Assim de acordo com Walter et al. (2010) a intenção do consumidor pela compra é um 

processo muito complexo, influenciado por diversos fatores como o preço, a conveniência e o 

marketing, mas as características sensoriais do produto são determinantes para confirmar a 

decisão.  
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Tabela 2 – Índice de aceitação (%) dos atributos sensoriais das amostras de preparados sólidos para 

refrescos sabor de uva. 

Atributos Amostra (A) Amostra (B) Amostra (C) 

Cor 92,96 74,81 84,07 

Aroma 90,74 81,85 72,96 

Sabor 88,52 71,85 76,30 

Doçura 81,48 71,85 75,93 

Acidez 81,85 71,85 76,67 

Av. Global 89,63 72,59 78,52 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 Conforme os dados obtidos para os índices de aceitação dos atributos sensoriais 

das amostras de preparados sólidos para refrescos sabor de uva, verifica – se que todos os 

atributos sensoriais alcançaram ótimos índices de aceitação de 71,85 % a 92,96 %. Onde a 

amostra A se destacou apresentando índices de aceitação de 81,48 % a 92,96 %.  Vários 

foram os fatores que contribuíram para que alcançasse esses resultados, entre eles podemos 

citar o conhecimento desses produtos, pois ambas amostras encontram disponível no mercado 

consumidor e já estão no hábito das pessoas consumirem os preparados sólidos para refrescos, 

devido os mesmos serem práticos precisando somente dissolver em água e devido possuir 

baixos preços. 

Assim a avaliação sensorial realizada nesse experimento demonstrou que as amostras 

de preparados sólidos para refrescos sabor de uva apresentaram um bom potencial para 

consumo, uma vez que os resultados do Índice de Aceitabilidade (IA) para os diferentes 

atributos foram acima de 70%, considerados, portanto, satisfatórios, pois de acordo com 

Fingeret al.,(2010) para uma boarepercussão o índice de aceitação deve ser superior a 70%. 

 

Tabela 3 – Coeficiente de concordância (%) entre os julgadores da análise sensorial das amostras de 

preparados sólidos para refrescos sabor de uva. 

Atributos Amostra (A) Amostra (B) Amostra (C) 

Cor 59,79 41,53 42,13 

Aroma 56,35 36,06 31,22 

Sabor 45,55 28,72 33,54 

Doçura 37,42 30,82 30,62 

Acidez 37,08 26,46 31,22 

Av. Global 48,22 33,54 32,79 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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De acordo com os dados dos coeficientes de concordância dos atributos sensoriais das 

amostras de preparados sólidos para refrescos sabor de uva, verificamos que a amostra A foi a que 

apresentou os maiores valores de concordâncias em todos os seus atributos avaliados situando 

os coeficientes de concordâncias de 37, 08% no atributo acidez e 59,79 % no atributo cor. 

Nos atributos sensoriais da amostra A se destaca os atributos aroma e cor, poisforam 

os atributos que apresentaram os maiores coeficientes de concordâncias entre os julgadores da 

análise sensorial apresentando coeficiente de concordâncias de 56,35 % e 59,79 % 

respectivamente.  

Assim podemos confirmar que valores iguais ou superiores a 50% de concordância em 

relação a aceitação entre os julgadores, são considerados excelentes interações dos 

componentes do produto e a preferência dos consumidores por um determinado produto ou 

determinado atributo, pois de acordo com Amaral et al. (2012) o coeficiente de concordância 

(CC%) calcula o grau de concordância entre os provadores, com relação à aceitação ou 

reprovação das amostras apresentadas.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Este trabalho demonstrou que as amostras de preparados sólidos para refrescos sabor 

de uva, apresentaram ótimas médias de aceitação entre os provadores, mostrando que sendo 

de um mesmo sabor, porém de marcas diferentes ambas apresentaram características 

sensoriais bem notáveis que facilitaram o julgamento dos provadores em relação aos atributos 

sensoriais das amostras. Onde a amostra A devido ser a mais popular foi a que obteve as 

melhores notas na análise sensorial. 
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  RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a elaboração e avaliação sensorial de salsicha de Mandi 

(Pimelodus blochii) visando uma alternativa de industrialização dessa subespécie, agregando valor e 

praticidade de consumo. O mandi foi adquirido na feira municipal de Redenção/PA e transportada até 

o Laboratório de Alimentos da UEPA, sendo imediatamente higienizado, inviscerado e filetado. Os 

filés foram moídos, a pasta obtida foi submetida a dois banhos sucessivos em água gelada, em torno de 

5 a 10°C. Em seguida, os aditivos e condimentos foram incorporados à pasta. Após uma completa 

homogeneização, a pasta foi embutida em embutidora e pasteurizada. Tendo ao fim deste processo a 

salsicha de mandi. Foi realizado teste de intenção de compra e de aceitação em relação aos atributos 

aparência, cor, aroma, sabor, textura e impressão global com um total de quarenta e cinco provadores. 

Pôde-se observar que quanto à aparência, a amostra estudada obteve nota média de 7,47, ou seja, 83% 

de aceitação por parte do painel avaliador. Quanto à textura, a média obtida foi 7,58 ou 84,2% de 

aceitação. O quesito aroma, comparado com os outros atributos estudados no presente trabalho, foi o 

que obteve menor nota, porém satisfatória apesentando como nota média 7,22 ou 80,2% de 

aceitabilidade dos avaliadores. No atributo sabor ocorreu um destaque entre os demais quesitos aqui 

estudados mostrando-se com a melhor nota correspondente a 7,63 ou 84,8% de aprovação. Estudos 

sobre o aproveitamento dessas subespécies são importantes ferramentas para o incentivo a 

industrialização bem como para aumento do consumo consciente e responsável despertando deste 

modo uma educação ambiental e econômica sustentável. 

 

Palavras-chave: Salsicha. Mandi. Embutido.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O consumidor tem procurado por alimentos de fácil preparo e de qualidade 

nutricional; o pescado atende a essas exigências (GONÇALVES; PASSOS; BIEDRZYCKI, 

2008). Por ser um alimento bastante nutritivo, de grande diversidade de vitaminas e minerais, 

e um balanço de aminoácidos essenciais, além de gorduras poliinsaturadas da série ômega-3, 

o que o torna superior a outros alimentos de origem animal (OGAWA; MAIA, 1999). 

 Mesmo com o aumento na produção de pescado no Brasil, provocada principalmente 

pela aquicultura e programas de incentivos do governo ao consumo de pescado, ainda é pouco 

mailto:janio.redex@hotmail.com
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expressivo e encontra-se abaixo do valor mínimo recomendado pela FAO. Os motivos 

responsáveis por estes fato é a falta de conhecimento a respeito dos benefícios nutricionais do 

pescado e o auto custo por quilo de peixe.          

 Carne de Pescado Mecanicamente Separada (CPSM) representa uma alternativa para a 

diversificação de novos produtos a base de pescado, pois pode ser preparado com espécies de 

baixo valor comercial e resíduos da indústria de filetagem, sendo possível agregar ao produto 

final diferentes sabores em função da aceitabilidade do consumidor. É um alimento de fácil 

digestão e fonte de proteínas, minerais, principalmente cálcio e fósforo, vitaminas A, D e 

complexo B. É um produto que não possui espinhos, característica que atrai muitos 

consumidores (SUZUKI, 1987; RANKEN, 1993; SIMÕES et al., 2004). 

 O mandi (Pimelodus blochii) é uma espécie de baixo custo comercial, porém não 

menos saborosa, que tem todas as características nutricionais que qualquer outra espécie 

nobre tem, como grande valor proteico, diversidade de vitaminas e minerais, um balanço de 

aminoácidos essenciais e ômega-3, entre outras. Sendo uma espécie de couro que apresenta 

dieta onívora alimentando-se de peixes, invertebrados, frutos, sementes e detritos, além de ser 

um potencial para o cultivo. 

 A produção de embutidos a partir de carne de pescado é uma alternativa de 

beneficiamento da matéria-prima in natura para prolongar a sua vida útil e para agregar valor 

ao produto. Estes produtos são apresentados pelo fato de serem práticos para consumo, pois 

necessitam de pouco ou nenhum trabalho para o preparo (OGAWA & MAIA, 1999). 

 Com base nas excelentes propriedades nutricionais advindas do pescado e na 

valorização de subespécies de água doce. O presente trabalho tem como objetivo a elaboração 

e avaliação sensorial de salsicha de mandi (Pimelodus blochii) visando uma alternativa de 

industrialização dessa subespécie, agregando valor e praticidade de consumo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Matéria prima  

  

 Vinte e seis amostras de mandi (Pimelodus blochii) foram adquiridas na feira 

municipal da cidade de Redenção-PA, levando-se em consideração características como: 

cheiro, transparência dos olhos, cor da guelra, ventre roliço e carne firme, que indicam o 

frescor do pescado. 
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 A matéria prima adquirida foi acondicionada em caixa isotérmica recoberta com gelo e 

transportada até o Laboratório de Processamento de Alimentos da Universidade do Estado do 

Pará, sendo imediatamente higienizada, inviscerada e filetada. 

 

2.2 Processamento do filé 

 

 Os filés sem pele devidamente higienizados foram moídos em moinho com disco de 8 

milímetro, proporcionando assim, a obtenção de uma massa homogênea do mandi.  

 

2.3 Preparação do embutido  

 

 Após obtenção da pasta a mesma foi submetida a dois banhos sucessivos em água 

gelada, em torno de 5 a 10°C, na proporção de 1 quilo de pasta para cada 5 litros de água. Foi 

retirado o excesso de água por prensagem (BASTOS & ALVES, 1971). Em seguida, os 

aditivos e condimentos foram incorporados à pasta, em quantidades proporcionais ao peso da 

amostra. Condimento global para linguiça toscana color (0,2%), pimenta moída (0,2%), sal 

refinado (3,5%), amido (5,0%) e açafrão (5,0%). 

 Após uma completa homogeneização, a pasta foi embutida em embutidora mecânica 

em sacos sintéticas, posteriormente o embutido foi pasteurizado à temperatura entre 80-90°C, 

durante 1 hora, seguida de resfriamento em banho de água gelada, durante 30 minutos. Tendo 

ao fim deste processo a salsicha de mandi.  

 

2.4 Teste de aceitação e intenção de compra 

 

  O teste de aceitação foi realizado em relação aos atributos aparência, cor, aroma, 

sabor, textura e impressão global. Um total de quarenta e cinco provadores avaliou o quanto 

gostaram ou desgostaram do produto, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos: 

sendo nove “gostei extremamente” e um, “desgostei extremamente”, de acordo com Faria e 

Yotsuyanagi (2002). Este teste foi realizado no laboratório de alimentos da Universidade do 

Estado do Pará – UEPA, e teve a participação de provadores não treinados com faixa etária de 

15 a 50 anos, entre eles alunos e servidores da instituição. As amostras foram servidas em 

pratos plásticos, codificados com numeração de três dígitos aleatórios.  
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 O teste de intenção de compra foi realizado utilizando-se a escala de categoria mista 

com cinco pontos (5 = certamente compraria a 1 = certamente não compraria), de acordo com 

o método citado em Stone e Sidel (1985). 

 

2.5 Análise estatística  

 

Os resultados obtidos foram analisados pelo teste de ANOVA comparados pelo teste de 

Tukey, ao nível de significância de 5%. Os resultados estatísticos foram tratados pelo 

programa BioEstat versão 6.0 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 De acordo com os resultados expressos na Tabela 01, para os atributos aparência, cor, 

aroma, sabor, textura e impressão global, as amostras de salsicha obtiveram boas médias de 

aceitação, onde teve como destaque os quesitos textura e sabor, indicando que estes foram os 

que mais influenciaram na aceitabilidade do produto.  

 

Tabela 01 – Médias de Aceitação. 

AMOSTRAS APARÊNCIA  TEXTURA AROMA SABOR I. Global 

341 7,47 ± 0,82a 7,58 ± 0,96a 7,22 ± 0,98a 7,63 ± 0,89a 7,32 ± 0,60a 

 

É notável que as médias não apresentam diferença significativa a 5% de probabilidade 

o que indica uma uniformidade nos atributos sensoriais avaliados. As médias expressam que a 

amostra analisada teve um excelente índice de aceitação devido o mandi apresentar uma carne 

de sabor agradável com uma coloração amarela característica desta espécie o qual foi um 

ponto crucial na escolha do corante para que não houvesse uma discrepância entre a cor 

natural e o aditivo utilizado. Segundo alguns comentários escritos pelos avaliadores em suas 

fichas. “A salsicha de mandi possui um gosto muito semelhante ao da salsicha comum nos 

quesitos aparência e textura”.  

 Pode-se observar que quanto à aparência, a amostra estudada obteve nota média de 

7,47, ou seja, 83% de aceitação por parte do painel avaliador. Um dos fatores da boa 

aparência foi à utilização de açafrão como corante buscando preservar a cor característica do 
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filé sendo que outro fator relevante foi a similaridade com a salsicha comumente 

comercializada. 

 Em estudo de elaboração de salsicha com carne mecanicamente separada de resíduos 

de filetagem de Tilápia do Nilo, Filho (2009), analisando o quesito cor, obteve na amostra 

mais bem aceita nota 6,1 (“gostei ligeiramente”) ele ainda afirma que a mesma teve nota 

superior às demais amostras por ele estudado devido, apresentarem cor mais amareladas. 

Mostrando assim uma rejeição das salsichas com cores escuras.  Isto pode ser explicado pela 

coloração mais escura das salsichas formuladas com maiores inclusões de carne 

mecanicamente separada (CMS), a qual causou uma redução nas notas por parte dos 

provadores, sendo que este atributo poderia ser melhorado se a CMS fosse submetida ao 

processo de lavagem, onde são removidos os pigmentos e a carne se torna mais clara, ou 

então com a adição de corantes às salsichas (UYHARA et al., 2008).  

 No presente trabalho houve certa superioridade no quesito aparência por termos 

submetido o filé de mandi a duas sucessivas lavagens em água a 10°C e posteriormente a 

mesma ser acrescida de 4% de corante (levando em consideração o volume de pasta de filé 

trabalhada) o que foi responsável por uma cor mais agradável e consequentemente a 

aparência.  

Quanto à textura, a média obtida foi 7,58 ou 84,2% de aceitação. Tendo como 

comparativo a nota máxima calculada no atributo textura no trabalho de Filho (2009) o qual 

obteve nota 6,3 (“gostaram ligeiramente”) a salsicha de mandi mostrou-se com média acima 

por apresentar uma melhor textura.  

De acordo com Oetterer (2004), a excelente textura é resultado dos processos de 

lavagem os quais eliminam as proteínas sarcoplasmáticas, pois estas coagulam, aderem às 

miofribilas e interferem nas ligações com a miosina diminuindo a capacidade de retenção de 

água e interferindo na homogeneização da massa. O processo também promove a remoção de 

pigmentos, proteínas solúveis, enzimas, parte dos lipídeos, contudo aumenta a estabilidade, 

melhora a qualidade e mantém as características funcionais. Mishra e Rai (2006) explicam 

que a adição de amido proporciona mudanças desejáveis na textura, pois são capazes de reter 

água melhorando a suculência do produto. 

O quesito aroma, comparado com os outros atributos estudados no presente trabalho, 

foi o que obteve menor nota, porém satisfatória apesentando como nota média 7,22 ou 80,2% 

de aceitabilidade dos avaliadores. Essa nota foi obtida devido o produto carregar bem 

levemente o aroma característico de peixe o qual tornou-se o aspecto negativo na aceitação. 
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De acordo com Oetterer (2004), o processo de lavagem auxilia na remoção de 

componentes flavorizantes. Segundo Franco e Janzatti 2003, em alimentos processados que 

não apresentam o aroma original do produto, há uma tendência à rejeição por parte dos 

consumidores. Oliveira et al. (2012), em trabalho com “almôndegas” de tilápia, recebeu, em 

média, nota acima de 7 para todos os tratamentos; comportamento também registrado por 

Marengoni et al. (2009), onde o atributo aroma recebeu em média nota 7, quando foi avaliado 

“fishburgers” de polpa de tilápia (Oreochromis niloticus). 

No atributo sabor ocorreu um destaque entre os demais quesitos aqui estudados 

mostrando-se com a melhor nota correspondente a 7,63 ou 84,8% de aprovação. De acordo 

com Ferreira et al. (2000), o sabor dos alimentos é uma experiência mista, de sensações 

olfativas, gustativas e táteis.  Sabendo que o atributo sabor é considerado fator determinante 

na escolha dos alimentos, esse resultado evidencia excelência do produto elaborado a partir do 

mandi. No experimento de Oliveira et al. (2012) com “almôndegas” de tilápia, todos os 

tratamentos obtiveram cerca de 90% de aprovação pelos provadores. Havendo assim uma 

proximidade com a salsicha de mandi no que se refere à aceitabilidade no quesito sabor.  

Quando avaliado a impressão global, a média das notas atribuídas foi 7,32 resultando 

em uma aceitação satisfatória. A boa aceitação mostra-se como indicador de que a produção 

de salsicha de mandi (Pimelodus sp)  é uma excelente opção de processamento da espécie. 

 

Tabela 02 – Intenção de Compra, níveis de aceitação. 

 

 

 De acordo com a Tabela 02, pode-se afirmar que os resultados foram satisfatórios 

tendo a grande maioria das notas 4 ou 5, ou seja, 76,58% dos avaliadores afirmaram que 

comprariam sempre ou frequentemente o produto. Mostrando-se superior as “almôndegas” de 

tilápia, de Oliveira et al. (2012), que de modo geral, receberam notas entre 4 e 3. 

 

3. CONCLUSÕES  

GRAU DE INTENÇÃO DE COMPRA AMOSTRA 341 

1 Nunca compraria                                            0,0% 

2 Compraria Raramente 1,0% 

3 Compraria Ocasionalmente 22,42% 

4 Compraria Frequentemente 30,58% 

5 Compraria Sempre 46,00% 
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Este estudo permitiu observar a aceitabilidade bastante considerável da salsicha de 

Mandi. Além disso, comprova que a aceitação para este tipo de produto é alta nos dias atuais, 

proporcionando agregação de valor a uma espécie não comercial. Podendo esse produto ser 

aplicado em diversos setores. Além disso, tal uso daria um destino nobre a essa espécie. 

Estudos sobre o aproveitamento dessas subespécies são importantes ferramentas para o 

incentivo a industrialização bem como para aumento do consumo consciente e responsável 

despertando deste modo uma educação ambiental e econômica sustentável. Observando-se 

também à promoção do empreendedorismo e desenvolvimento tecnológico através da criação 

de novos produtos.  
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RESUMO 

 

Estudos denominados de estado da arte tem o desafio de mapear e discutir a produção científica. Nesse 

contexto o presente trabalho permitiu levantar os dados a respeito das Aves Amazônicas Brasileiras no 

periodo de 2004 - 2014. A avifauna amazônica é notável pelo grande número de espécies (tipos 

biológicos) e pelo fato de grande parte dessas aves não se encontrarem em outras regiões do mundo. 

Para o levantamento bibliográfico, utilizou-se a rede mundial de computadores (Internet), tendo como 

fornecedores vários acervos de programas de Pós-graduação em Zoologia e demais bases de dados 

online. Os trabalhos foram identificados em categorias e distribuídos em temáticas. A classificação do 

levantamento bibliográfico nas temáticas definidas mostrou que a maioria das publicações está 

relacionada com a faunísca das espécies Amazônicas e a minoria com a história natural. Com relação 

ao número de publicações, foram encontradas 218 publicações concentradas em sua maioria no estado 

do Pará. 

 

Palavras-chave: Produção acadêmica. Ornitologia. Espécies amazônicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia é a maior e mais diversa floresta tropical do mundo, abrangendo mais de 

seis milhões de quilômetros em nove países da América do Sul (Silva et al., 2005). Quanto à 

diversidade biológica dessa região, destaca-se o grupo de aves, o qual estima-se que em toda a 

Bacia Amazônica ocorram entre 1.300  a 1.800 espécies (Mittermeier et al., 2003; Vale et al., 

2008). 

É considerada como uma região com maior diversidade de aves no mundo, gerando 

assim questões complexas, que buscam investigar como tantas espécies se formaram e como é 

mantida essa diversidade tão elevada. Segundo Borges (2004), para responder tais perguntas 

pode-se considerar os aspectos ecológicos, que dizem respeito aos fatores que afetam a 

distribuição das espécies, e o histórico, que envolve a maneira pela qual as espécies surgiram 

se dispersaram no território e foram extintas.  
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A avifauna amazônica é notável pelo grande número de espécies que compõem os 

tipos biológicos (descritas pela primeira vez) e pelo fato de grande parte dessas aves não se 

encontrarem em outras regiões do mundo (espécies endêmicas) (Aleixo, 2009).  

Na Amazônia vivem aves de variados tamanhos e cores, desde os pequenos beija-

flores até o majestoso gavião-real. No entanto, para Marini e Garcia (2005), essa real 

diversidade ainda é pouco conhecida, pois além das espécies oficialmente catalogadas, outras 

estão em processo de descrição. Portanto, é de fundamental importância aumentar o nível de 

conhecimento sobre a biodiversidade Amazônica, principalmente porque ela vem sofrendo 

agressões provenientes de ações antrópicas que podem prejudicar a conservação das aves. 

Luca et al. (2009) ressaltam que as principais causas de desmatamento na Amazônia estão 

ligadas à expansão da agropecuária, obras de infraestrutura e mineração. 

Diversas lacunas de conhecimento a respeito da avifauna amazônica ainda 

persistem, tanto em relação à ocorrência de novos táxons como à distribuição e à 

biologia das espécies, e esse desconhecimento, aliado às crescentes ameaças e 

pressões (desmatamento, agropecuária e empreendimentos de interesse 

governamental, entre outros) dificultam sobremaneira a conservação do bioma 

amazônico (Develey, 2009). 

Desta forma, a realização do estudo denominado “estado da arte” da avifauna 

amazônica tem como objetivo inventariar o maior número de produções acadêmicas acerca 

desta temática. Para Ferreira (2002), estes estudos são definidos como de caráter 

bibliográfico, e parecem trazer em comum o desafio de mapear e de discutir a produção 

científico-acadêmica em diferentes campos do conhecimento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a obtenção das informações, foi realizado um levantamento bibliográfico que 

considerou o total de obras acadêmicas, como, teses, dissertações, artigos, livros e anais de 

eventos. Para o referido levantamento, utilizou-se a Rede Mundial de Computadores 

(Internet), tendo como fornecedores, os acervos de vários programas de Pós-graduação em 

Zoologia do Brasil, Scielo, ICMBio, Periódico Capes, Google Acadêmico e anais de eventos 

(Congresso Brasileiro de Ornitologia), compreendendo o período de 2004 a 2014. 

A análise do conteúdo dos resumos de todos os trabalhos sobre o tema Aves 

Amazônicas possibilitou a identificação das categorias e sua distribuição nas seguintes 

temáticas: biologia reprodutiva, conservação, comportamento, faunística, história natural, 
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população e comunidades, sistemática, evolução e biogeografia. Utilizadas também pelo 

congresso nacional de ornitologia. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A classificação do levantamento bibliográfico nas temáticas definidas mostrou que a 

maioria das publicações está relacionada com a Faunísca das espécies Amazônicas. No 

decorrer do levantamento bibliográfico encontrou-se um total de 218 publicações que tratam 

de aves da Amazônia brasileiras. Deste total, a maioria (67), ou seja, 30,7% se referem à 

Faunísca e 24,8% ao tema População e Comunidades (54). O tema que apresentou o menor 

número de publicações (5) foi Historia Natural, correspondente a 2,3% do total de publicações 

levantadas para o período de 2004 a 2014 (Figura 1). 

 
Figura 1 – Número de publicações sobre Avifauna amazônica, em percentual por temáticas, 

publicadas no período de 2004 a 2014. 

 

3.1. Temáticas das publicações que tratam de aves amazônicas 

 

Dentre as temáticas abordadas, a faunística mostrou-se mais relevante principalmente 

na elaboração de inventários da avifauna na Amazônia Brasileira, concentrando-se na região 

do Estado do Pará com o percentual de publicações de 10,5%. A exemplo disso, destacam-se 

os levantamentos realizados por Pacheco et al. (2007), na Serra dos Carajás no sudeste do 

Pará; Fávaro; Flores (2010) na estação ecológica Terra do Meio-PA; Vasconcelos et al. 
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(2011), na região de Monte Alegre-PA e Lees et al. (2012) no município de Paragominas. 

Esses tipos de publicações são importantes para o manejo de áreas naturais de uma 

determinada região, visto que muitos enfatizam táxons ameaçados de extinção, espécies 

endêmicas, migratórias e principalmente com alta sensibilidade ambiental. 

Apesar de a Amazônia apresentar um alto nível de diversificação de muitos grupos de 

animais, percebe-se o quão desconhecida é a biodiversidade deste bioma, tanto no que diz 

respeito à definição de prioridades para conservação biológica, quanto na descrição 

taxonômica de espécies inéditas. Isso se deve, consequentemente, à escassez de estudos 

faunísticos completos, à falta de especialistas em taxonomia dos grupos, à falta de dados que 

reúnam informações sobre as coleções existentes nos museus e institutos de pesquisas 

(CÁUPER, 2006). 

Em relação à temática que menos foi tratada nas publicações, a História Natural da 

avifauna na Amazônia Brasileira, a qual teve apenas dois trabalhos no Pará; Catroxo et al. 

(2006) que pesquisaram a história natural dos Sabiás (Turdus Leucomelas) e  Martins et al. 

(2006), que trata da história natural do Pitangus sulphuratus uma ave que habita os campos, 

as matas e as cidades. 

Neste contexto, observa-se a necessidade de maiores incentivos para a realização de 

estudos que enfatizem tal temática, já que a produção científica neste âmbito busca valorizar 

aspectos não só ambientais, mas também culturais, históricos e filosóficos acerca dos 

elementos naturais que compõem o cenário regional de cada bioma. Desta forma, é possível 

promover uma consciência mais ampla sobre a conservação dos recursos ambientais 

faunísticos e ressaltar a importância da avifauna para a região amazônica, além de resgatar os 

valores culturais que vêm se perdendo ao longo do tempo. 

 

3.2. Tipos de publicações 

 

No levantamento bibliográfico que compreendeu os últimos 10 anos (2004-2014), que 

inventariou 218 trabalhos que tratavam das Aves Amazônicas restritas a Amazônia Brasileira, 

foram encontrados 121 artigos correspondentes a 56% do total de publicações inventariadas, 

58 resumos de eventos científicos, 25 dissertações, 09 teses e 05 livros (Figura 02). 
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Figura 02 - Percentual das categorias das publicações sobre aves amazônicas, publicadas no período 

de 2004 a 2014. 
 

As Publicações se concentraram na região do Pará, sendo que 13% delas trataram 

variadas temáticas. Entre essas publicações destacam-se Silveira; Belmonte (2005), que 

abordaram em seu artigo, o comportamento reprodutivo e hábitos de aves ameaçadas de 

extinção em uma reserva no município de Tailândia; Pacheco; Olmos (2005), que estudaram 

as aves de uma transeção latitudinal no interflúvio Tapajós-Xingu, no leste da Amazônia 

Brasileira, e identificaram um número significativo de espécies raras ou ameaçadas (como 

Anodorhynchus hyacinthinus, a arara mais comum no sul do traçado), além de táxons 

endêmicos ao interflúvio Tapajós-Xingu (como Lepidothryx vilasboasi), ou relacionados ao 

complexo do Cachimbo (como Aratinga“pertinax” paraensis). 

Henriques (2005) abordou as aves da Floresta Nacional do Tapajós, considerando a: 

composição, distribuição ecológica e efeitos da exploração madeireira de baixo impacto, isso 

porque na Amazônia a exploração madeireira é muito acentuada, e nessa região o sistema 

rodoviário implantado, permitiu a expansão dessa exploração às regiões interfluviais. 

Essa concentração de trabalhos no estado do Pará está relacionada com os centros de 

endemismo que ele abriga. Segundo Almeida; Vieira (2010), o Estado do Pará abriga quatro 

centros de endemismo de espécies, os quais guardam grande parte da diversidade de aves 

amazônicas, sendo eles o, Centro de endemismo da Guiana, do Xingu, do Tapajós e de 

Belém. 

 

4. CONCLUSÃO 
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A análise do levantamento do conhecimento sobre a avifauna da Amazônia Brasileira 

permitiu verificar as principais temáticas abordadas nas publicações acerca das aves 

amazônicas brasileiras, evidenciando uma maior atenção ao conhecimento da composição da 

avifauna em diferentes hábitats do bioma Amazônia através de inventários. 

  Em contrapartida, notou-se a menor concentração de produções acerca da temática 

História Natural, reforçando a ideia de que as informações técnicas inerentes ao conhecimento 

da biodiversidade faunística são valorizadas em detrimentos de seus aspectos culturais ou de 

biologia básica que são um tanto esquecidos na realização de estudos da avifauna da região. 

Além disso, vale ressaltar que alguns municípios do estado do Pará se destacaram nos 

referidos trabalhos como uma das regiões mais estudadas, fato que pode estar associado aos 

centros de endemismo que o mesmo abriga, além do fato de que o Estado do Pará possui 

instituições de pesquisas e pós-gradução, que possuem ornitólogos (especialistas) que 

desenvolvem, conduzem e orientam trabalhos de pesquisas sobre as aves amazônicas. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo determinar o balanço hídrico e a classificação climatológica, 

segundo Thornthwaite e Mather (1955) para o Município de Belterra-PA. Foram utilizados dados de 

precipitação e temperatura mensais cedidos pelo INMET, para os anos de 1980 a 2012, onde foi 

possível determinar o balanço hídrico climatológico, segundo Thornthwaite e Mather (1955). Adotou 

se uma CAD com valor de 100 mm. Para a classificação climática utilizou se o índice hídrico (Ih), de 

aridez (Ia) e o de umidade (Iu), além do fator térmico, metodologia desenvolvida por Thornthwaite. Os 

resultados mostraram a existência de seis meses com deficiência hídrica, que vai de julho a dezembro, 

e cinco meses com excedente hídrico, de fevereiro a junho. A evapotranspiração potencial (ETP) 

apresentou pouca variação ao longo do ano e atingiu um total médio de 1535,39 mm/ano, os meses de 

outubro 151,76 mm/mês, novembro 144,24 mm/mês e dezembro 141,59 mm/mês apresentaram os 

maiores valores. O mês de janeiro não a ocorrência de nenhuma dessas variáveis citadas. O clima foi 

classificado como do tipo úmido com deficiência hídrica moderada no verão e megatérmico. Tanto o 

balanço hídrico como a classificação climática evidencia a necessidade de utilizar a irrigação durante 

os meses com deficiência hídrica.  

 

Palavras-chave: Excedente hídrico. Evapotranspiração. Precipitação.  

 

1. INTRODUÇÃO 

O clima é um dos componentes mais importantes do meio ambiente por afetar 

diretamente os processos geomorfológicos, pedológicos e o desenvolvimento vegetal. A 

produtividade econômica de cada cultura depende do clima, cuja influência durante o seu 

ciclo vegetativo exige determinados limites de temperatura e de uma quantidade mínima de 

água, e de um período seco nas fases de maturação e colheita. O atendimento dessas 

exigências é que fará de uma determinada região ser considerada adequada climaticamente 

para uma dada cultura. Nesse contexto uma das principais ferramentas para o planejamento 

agropecuário e o balanço hídrico climatológico, para delimitar áreas com aptidão climática 

apropriada para diferentes tipos de plantios (ROLIN e SENTELHAS, 1999).  
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O balanço hídrico climatológico é um sistema contábil de monitoramento da água do 

solo e resulta da aplicação do princípio de conservação de massa para a água num volume de 

solo vegetado. A variação do armazenamento, num intervalo de tempo, representa o balanço 

das entradas e saídas de água do volume de controle, no qual é determinado pelo conjunto 

solo-planta-clima (PEREIRA et al., 1997). 

Existem diversos tipos de balanços hídricos, cada um com a sua finalidade principal, e 

um desses modelos mais conhecidos foi o proposto por Thornthwaite (1948) e posteriormente 

aperfeiçoado por Mather (1955), onde Ometto (1981) atribui que a principal função desde 

modelo de balanço hídrico, é servir como base para classificação climática. Sendo assim o 

objetivo desse trabalho foi determinar o balanço hídrico é a classificação climática para o 

Município de Belterra-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O Município de Belterra apresenta uma área de 4.398,346 Km², onde pertence à 

Mesorregião do Baixo e está compreendido entre as coordenadas 02°38’11’’ S e 54°56’14’’ 

W, sua altitude média é de 152 metros. Na determinação do balanço hídrico climatológico foi 

utilizado o método descrito por Thornthwaite e Mather (1955), usando dados mensais de 

precipitação pluviométrica e temperatura do ar cedidos pelo INMET (Instituto Nacional de 

Meteorologia), referentes aos anos de 1980 a 2012. O valor adotado para Capacidade de Água 

Disponível no Solo (CAD) foi de 100 mm. 

A classificação climática foi realizada a partir do método também proposto por 

Thornthwaite, com base nos Índices Hídrico (Ih), de Aridez (Ia) e de Umidade (Im), conforme 

as seguintes equações: 

 

 

 

 

 

 

O índice de umidade relaciona os dois índices acima citados, sendo que este valor 

determina o tipo climático local, obtendo se assim o primeiro indicativo da fórmula climática 
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representada por uma letra minúscula, com ou sem algarismo subscrito. A segunda letra da 

fórmula reflete o subtipo climático e diferencia os períodos de excesso e deficiência ocorridos 

durante o ano em função da distribuição da pluviosidade (SENTELHAS, 1999). 

O índice de eficiência térmica, que corresponder ao próprio valor de ETP, serve para 

indicar a terceira letra da fórmula, que pode ser uma letra maiúscula com apóstrofo e com/sem 

um algarismo subscrito. A quarta letra da fórmula fornece o subtipo climático de acordo com 

a relação entre a ETP anual/ETP nos meses de verão, no qual é indicado por uma letra 

minúscula com apostrofo e com/sem um número subscrito. Esta variação estacional de ETP 

(verão) é que estabelece as estações de crescimento e desenvolvimento das culturas, sendo 

daí, importante relacionar a condição energética do verão contra outros períodos do ano 

(SENTELHAS, 1999). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados do balanço hídrico climático podem ser visualizados na Tabela 1 e no 

Gráfico 1, onde observou se que a precipitação total média foi de 1871,30 mm/ano, na qual 

sua distribuída ao longo do ano é bastante irregular, pois grande parte das chuvas se concentra 

entre os meses de janeiro e junho, com destaque para os meses de março com 322,7 mm, abril 

293,4 mm e maio 255,9 mm os maiores valores registrado. Entretanto no segundo semestre 

nota-se uma redução considerável nos valores de precipitação, sendo o mês de setembro o que 

apresentou menor valor com 27,5 mm. 

 

 
Gráfico 1 – Distribuição mensal da precipitação, evapotranspiração potencial e evapotranspiração real 

para Município de Belterra.  
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Com base na Tabela 1 e Gráfico 1, a evapotranspiração potencial (ETP) apresentou 

pouca variação ao longo do ano e atingiu um total médio de 1535,39 mm/ano, os meses de 

outubro 151,76 mm/mês, novembro 144,24 mm/mês e dezembro 141,59 mm/mês 

apresentaram os maiores valores, fato este associado às altas temperaturas, já os meses de 

fevereiro 108,03 mm/mês, junho 116 mm/mês e julho 116,72 mm/mês obtiveram os menores. 

Por outro lado, a evapotranspiração real (ETR) anual apresentou valor médio entorno de 

1226,8 mm, com mês de janeiro apresentando maior valor 129,4 mm, todavia o mês de 

setembro com 51,9 mm apresentou o menor valor de ETR. 

 

Tabela 1 – Balanço Hídrico Climatológico de Belterra, para o período de 1980 a 2012. 

Meses P ETP P-ETP ARM ALT ETR DEF EXC

 mm Thornthwaite mm mm mm mm mm mm

Jan 211,3 129,4 81,9 83,6 81,9 129,4 0,0 0,0

Fev 244,7 108,0 136,6 100,0 16,4 108,0 0,0 120,2

Mar 322,7 122,1 200,6 100,0 0,0 122,1 0,0 200,6

Abr 293,4 118,2 175,1 100,0 0,0 118,2 0,0 175,1

Mai 255,9 121,6 134,3 100,0 0,0 121,6 0,0 134,3

Jun 129,0 114,7 14,3 100,0 0,0 114,7 0,0 14,3

Jul 97,6 116,7 -19,1 82,6 -17,4 115,0 1,7 0,0

Ago 45,1 127,5 -82,4 36,2 -46,4 91,4 36,0 0,0

Set 27,5 139,4 -111,8 11,8 -24,4 51,9 87,4 0,0

Out 48,9 151,8 -102,9 4,2 -7,6 56,5 95,3 0,0

Nov 83,4 144,2 -60,9 2,3 -1,9 85,3 58,9 0,0

Dez 111,8 141,6 -29,7 1,7 -0,6 112,4 29,2 0,0

TOTAL 1871,3 1535,3 336,0 722,5 0,0 1226,8 308,5 644,5

MÉDIAS 155,9 127,9 28,0 60,2 102,2 25,7 53,7

 

O Gráfico 2 mostra o extrato do balanço hídrico para a área de estudo, foram 

detectados 6 meses de deficiência hídrica, que vai de julho a dezembro, com total de 308,5 

mm/anual, os meses com maiores valores foram outubro 95,3 mm e setembro 87,4 mm, já o 

excedente hídrico foram detectados 5 meses, que corresponde ao período de fevereiro a junho, 

dando um total de 644,5 mm/ano. Segundo Santos et al. (2010), determinar os períodos 

chuvoso e seco, auxilia no planejamento integrado dos recursos hídricos com mais eficiência, 

também pela aquisição de sistemas de irrigação,dimensionamento da lâmina líquida do 

sistema, em que o irrigante considerando aspectos econômicos deve decidir entre a maior 

necessidade ou pelo maior déficit, além permitir o manejo da irrigação, ou seja, quanto e 

quando irrigar, com base em dados históricos de evapotranspiração. 
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Gráfico 2 – Extrato do Balanço Hídrico Climatológico para Município de Belterra. 

 

Segundo a Tabela 2, o método de Thornthwaite indicou que o clima é do tipo B2 

Úmido, subtipo climático s com deficiência hídrica moderada no verão, já o tipo climático em 

função de TE é A’ Megatérmico com subtipo a’, devido à evapotranspiração potencial 

observada durante o verão representa menos de 48% do total anual. Assim, o clima de 

Belterra pode ser definido pela fórmula B2sA’a’. 

 

Tabela 2 – Classificação climática segundo Thornthwaite do município de Belterra. 

Tipo Subtipo Tipo Subtipo

Iu Ia Ih Climático em Climático em Climático em Climático em

(% ) função de Iu função de Ia função de TE função de TE

41,98 20,1 29,92 B2 s A' a'

 

4. CONCLUSÕES 

 
A evapotranspiração média anual ficou entorno de 127,94 mm, o mês de outubro 

apresentou maior valor 151,76 mm, já o mês de fevereiro com 108,03 mm teve o menor valor 
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de ETP. As elevadas temperaturas registradas na região podem ter contribuído para os 

elevados valores de ETP. 

Existe deficiência hídrica em boa parte do ano, onde se inicia em julho indo até 

dezembro. O período de excedente hídrico corresponde entre fevereiro e junho, entretanto no 

mês de janeiro não há deficiência nem excedente hídrico.  

A classificação climática para Belterra e representada pela fórmula B2sA’a’, ou seja, o 

clima e do tipo úmido com deficiência hídrica moderada no verão, megatérmico, é a ETP no 

verão corresponde menos de 48%. Tanto o balanço hídrico como a classificação climática 

evidencia a necessidade de utilizar a irrigação durante os meses com deficiência hídrica.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BERGAMASCHI,H.;BERLATO,M.A.;MATZENAUER,R.;FONTANA,D.C.;CUNHA,G.R.;

SANTOS,M.L.V.;FARIAS,J.R.B.;BARNI,N.A. Agrometeorologia aplicada à irrigação. Porto 

Alegre: Editora da Universidade, 1992. 125p 

 

OMETTO, José Carlos. Bioclimatologia Vegetal. São Paulo: Ceres, 1981. 435 p. 

 

PEREIRA, A.R.; VILLA NOVA, N.A; SEDIYAMA, G.C. Evapo(transpi)ração. 

FEALQ.1997.183p. 

 

ROLIM, Glauco de Sousa, SENTELHAS, Paulo Cesar. Balanço Hídrico Normal por 

Thornthwaite & Mather (1955). Piracicaba. ESALQ. 1999. CD-ROM. 

 

SANTOS, G. O.: HERNANDEZ, F. B. T.; ROSSETTI, J. C. Balanço hídrico como 

ferramenta ao planejamento agropecuário da região de Marinópolis, noroeste do Estado 

de São Paulo. In: WORKSHOP INTERNACIONAL DE INOVAÇÔES TECNOLÓGICAS 

NA IRRIGAÇÂO, 3, Fortaleza. Anais... 2010 (CD-ROM). 

 

SENTELHAS, P.C.; PEREIRA, A.R.;MARIN,F.R.;ANGELOCCI,L.R.; ALFONSI,R.R.; 

CARAMORI,P.H.; SWART,S. Balanço Hídrico Climatológico no Brasil. [CD ROM]. 

ESALQ/USP-Piracicaba, 1999. 

 

THORNTHWAITE,C.W.; MATHER, J.R. The water balance. Publication in climatology. 

New Jersey: Drexel Institute of Technology, 1955. 104p. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

348 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

BIOMETRIA E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE OVOS DE 

CODORNA (Cortunix) 
 

Suane da Silva Soares1, Rodrigo Alcântara da Costa1, Adriane Ferreira de Miranda1, 

Carmelita de Fátima Amaral Ribeiro2, Wellyngton Figueiredo Gonçalves1, Adjan George 

Francelin do Nascimento1 

 

1Graduando do Curso de Tecnologia de Alimentos do CCNT-UEPA-SALVATERRA-PA   email: 

suane1995@hohtmail.com 

2D.Sc em pós-colheita de alimentos; Professora do CCNT/UEPA- Belém 

 

RESUMO 

 

O principal produto da codorna doméstica (Cortunix cortunix japônica) é o ovo, que se caracteriza por 

ser um alimento de elevado valor nutritivo e com proteína de alto valor biológico e elevado índice de 

digestibilidade. Com teor médio de 74,6% de umidade, 13,1% de proteína, 11,2% de lipídeos e 1,1% 

de minerais. A clara apresenta cerca de 60% do peso do ovo, sendo rica em água e proteínas, 

principalmente a albumina. A gema, responsável por 30-32% do peso total, é formada basicamente por 

água, proteínas e lipídios. Em função do exposto, este trabalho teve por objetivo determinar os 

parâmetros biométricos e características físico-químicas do ovo de codorna comercializado no 

município de Salvaterra/PA. O trabalho foi realizado na Universidade do Estado do Pará, campus de 

Salvaterra. Os parâmetros físico-químicos foram analisados de acordo com os métodos do Instituto 

Adolfo Lutz. Os ovos foram selecionados e avaliados quanto ao peso total em balança analítica e 

diâmetro e comprimento do fruto com auxílio de paquímetro. Os ovos foram processados separando-se 

clara/gema da casca para o cálculo de rendimento do ovo e análise de regressão. Os valores médios do 

peso total, comprimento, diâmetro, peso da clara/gema e peso da casca foram de 11,36 g; 3,28 cm; 

2,54  cm; 9,14 g; 1,82 g, respectivamente. Não foi obtida uma regressão linear significativa (p<0,01) 

para todos os parâmetros analisados, com coeficientes de determinação (R2) iguais a 0,567 para o 

diâmetro; 0,307 para o comprimento; 0,048 para a casca e 0,073 para gema/clara. Foram realizadas 

análises físico-químicas de pH (7,49±0,19), umidade (0,756±0,04) e acidez (0,833±0,057). Concluiu-

se que os ovos de codorna apresentaram tamanhos longitudinais e transversais bastantes significativos, 

além de peso médio dentro dos padrões nas análises de correlações. Para as análises físico-químicas as 

amostras apresentaram acidez pouco acentuada e grau do pH próximo a neutralidade, características 

que tornam o ovo apto  ao consumo humano. 

 

Palavras-chave: Biometria. Ovo de codorna. Físico-química. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A codorna doméstica (Cortunix cortunix japônica) é uma das aves mais precoces 

e produtivas, iniciando a sua postura em torno do 40 dias de idade e produzindo em média 

300 ovos no primeiro ano de vida (Moura et al., 2008). Em 1991, o plantel de codornas no 

Brasil era de 2.542.093 aves passando para 6.837.767 em 2005 de acordo com dados oficiais 

do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 2007). Isso corresponde a um 

aumento de, aproximadamente, 267% no plantel nacional em apenas 14 anos, o que comprova 

mailto:suane1995@hohtmail.com
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o interesse e a importância que a coturnicultura vem apresentando no cenário nacional 

despertando grande interesse de produtores, empresas e pesquisadores, por exigir 

investimentos e mão de obra menor que outras culturas, sendo responsáveis pela geração de 

emprego e renda em todos os níveis de sua cadeia produtiva. Além disso, seu principal 

produto é o ovo que se caracteriza por ser um alimento de elevado valor nutritivo e com 

proteína de alto valor biológico e elevado índice de digestibilidade. Os ovos de codorna 

apresentam teor médio de 74,6% de umidade, 13,1% de proteína, 11,2% de lipídeos e 1,1% de 

minerais. A clara do ovo de codorna apresenta cerca de 60% do peso do ovo, sendo rica em 

água e proteínas, principalmente a albumina. A gema, responsável por 30-32% do peso total, 

é formada basicamente por água, proteínas e lipídios (SALVADOR; SANTA, 2002). 

Na hora da comercialização, pode-se optar por vender ovos, ou carne, ou 

codorninhas de um dia para outros criadores. Portanto, são muitas as possibilidades que essa 

pequena ave oferece a quem se interessar em criá-las (EMATER, 2008). 

Em função do exposto, este trabalho teve por objetivo determinar os parâmetros 

biométricos e características físico-químicas do ovo de codorna comercializado no município 

de Salvaterra/PA. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Obtenção dos ovos de codornas 

 

A pesquisa foi desenvolvida no primeiro semestre de 2014, com coleta realizada 

no mercado municipal de Salvaterra/PA, através da compra de duas caixas de ovos de codorna 

com 30 (trinta) unidades cada, totalizando 60 (sessenta) amostras sendo armazenadas em 

temperatura ambiente. 

 

2.2. Caracterização físico-química dos ovos de codornas 

 

 Os ovos de codornas foram adquiridos no comercio local e foram transportados para o 

laboratório de Tecnologia de Alimentos, da Universidade do Estado de Pará (UEPA), campus 

XIX, na cidade de Salvaterra/PA. 

 Após a recepção no laboratório, os ovos foram submetidos à caracterização biométrica 

e tiveram o diâmetro longitudinal (largura) e transversal (comprimento) medidos com o 
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auxílio de um paquímetro. Nas etapas seguintes foram avaliadas as características físicas 

individuais por meio de medidas de peso utilizando a balança semi analítica, avaliando o peso 

total, peso da casca e o peso da gema/clara. 

Foram feitas análises de acidez, umidade e pH para a gema e clara dos ovos de 

codorna. A acidez foi determinada pelo método titulométrico, onde a amostra foi dissolvida 

em água destilada e titulada com solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 M até viragem 

para rósea claro. O ponto de viragem foi verificado em virtude da utilização de solução 

indicadora de fenolftaleína. A umidade foi determinada com o auxílio de balança semi-

analítica e estufa a 105°C. O potencial hidrogeniônico (pH) foi determinado pelo método 

eletrométrico, sendo utilizado potenciômetro, previamente calibrado com soluções tampões de 

pH 10,0 e 4,0. 

Para tratamento dos dados foram utilizadas equações lineares de regressão (p<0,01) 

conforme a Eq. 1 e os cálculos de rendimento foram realizados de acordo com a Eq. 2.  

                                                      Y = a + b.X                                                    (1) 

                            100
Po

P
X                                                (2) 

Onde: X= rendimento; P= peso total; Po= peso da clara/gema. 

Os dados obtidos na análise biométrica foram analisados estatisticamente 

determinando as equações de regressão com auxílio do Programa Excel.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 mostra a avaliação das características físicas dos ovos de codorna. 

 

Tabela 1- Avaliação das características físicas do ovo de codorna (Cortunix cortunix japônica). 

Características Média Mínimo Máximo Desvio padrão 

Peso total (g) 11,36 9,39 13,86 0,89 

Comprimento (cm) 3,28 3,1 3,6 0,12 

Diâmetro (cm) 2,54 2,4 2,7 0,08 

Peso da gema/clara (g) 9,14 0 11,93 1,93 

Peso da casca (g) 1,82 0 4,15 0,68 

  

 Observa-se na Tabela 1 que ovos de codorna avaliados biometricamente obtiveram 

peso total com uma média de 11,36 g (com variação de 9,39 g a 13,86 g); O comprimento 

obteve média de 3,28 cm (variando de 3,1 g a 3,6 g); O diâmetro obteve média de 2,54 cm 
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(com variação de 2,4 cm a 2,7 cm); O peso da casca teve média de 1,82 g (variando de 0 cm a 

4,15 cm). Para ovos de galinha Scott & Silversides (2000) observaram que poedeiras de 

linhagem de ovos marrom apresentaram maior média (p≤0,05) de peso da casca (6,1 g) do que 

ovos de casca branca com peso de (5,7 g). Os valores de rendimento para o peso da 

gema/clara obtiveram média de 9,14 g (com variação de 0 cm a 11,93 cm). Jácome et al. 

(2012) estudando a influência da iluminância sobre as características de ovos verificaram que 

a qualidade da casca, a eficiência alimentar e o tamanho dos ovos podem ser afetados pelo 

regime luminoso. 

 A Figura 1 mostra a correlação entre o peso total e os parâmetros comprimento 

(cm), peso da casca(g), peso da gema/clara (g) e largura dos ovos (cm) de codorna. 

Nota-se que a correlação entre o peso total e os parâmetros avaliados foram baixas, 

com R2 iguais a 0,307, 0,048, 0,073 e 0,567 para comprimento, peso da casca, peso da 

clara/gema e largura, respectivamente, dos ovos de codorna, não havendo nenhuma 

correlação.  

 

Figura 1- Correlação entre peso total e os parâmetros comprimento, peso da casca, peso da clara/gema 

e largura do ovo de codorna (Cortunix cortunix japônica). 
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Os valores encontrados para caracterização físico-química dos ovos de codorna estão 

apresentados na Tabela 2. 

 A umidade fundamenta-se na evaporação da água presente no alimento e pesagem do 

resíduo não volatizado, correspondendo à perda de peso sofrida pelo alimento quando 

aquecido em condições nas quais a água é removida. O teor de umidade encontrado nos ovos 

de codorna foi de 0,75% (±0,04). No trabalho realizado por Sarcinelli et al. (2007) foram 

encontrados valores semelhantes ao do presente trabalho, obtendo 74,35% de umidade para os 

ovos de codorna analisados e quando comparados com ovos de galinha (74,57%), notou-se 

que não foi significativa a diferença entre os percentuais para a umidade, tanto para os ovos 

de codorna e galinha. ROE et al. (2012) encontrou 87,3 g, USDA (2012) encontrou 76,15 g e 

NEPA (2011) encontrou 75,6% de umidade em ovos de galinha. 

 
Tabela 2- Caracterização físico-química dos ovos de codorna (Cortunix cortunix japônica). 

 

 

 

 

O valor de pH para a amostra de ovo obteve média de 7,49±0,19, obtendo um pH  

neutro. Para acidez titulável foi obtida média de 0,83 g/100 g. De acordo com o Instituto 

Adolfo Lutz (2008), a acidez fornece um dado valioso na apreciação do estado de 

conservação de um produto alimentício, pois num processo de decomposição, seja por 

hidrólise, oxidação ou fermentação, altera quase sempre a concentração de íons de hidrogênio. 

A concentração de ácido apresenta-se quase sempre alterada, revelando, assim, seu 

estado atual de conservação na medição dessa concentração. Seibel (2005) verificou em seu 

estudo que o pH normal da clara do ovo e da gema é próximo a 7,9 e 6,2, respectivamente. No 

entanto, esses valores podem se elevar devido ao período longo de armazenamento em 

condições inadequadas de temperatura e umidade. Alleoni & Antunes (2001) relataram que o 

pH do albúmen de ovos recém posto varia entre 7,6 e 7,9, mas, após uma semana de 

armazenamento em temperatura ambiente (25oC) e refrigeração (8oC) o albúmen elevou o pH 

a 9,34. 

 

4. CONCLUSÃO 

Concluiu-se que os ovos de codorna apresentaram tamanhos longitudinais e 

transversais bastantes significativos, além de peso médio dentro dos padrões, porém, não 

Parâmetros analisados Valores 

(%) 

Desvio Padrão 

Umidade (%) 0,75 0,04 

pH 7,49 0,19 

Acidez (g/100 g) 0,83 0,05 
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houve uma correlação entre o peso total e os parâmetros avaliados. Para as análises físico-

químicas, as amostras apresentaram acidez pouco acentuada e pH próximo a neutralidade, 

características que tornam o ovo apto  ao consumo humano. 

  

REFERÊNCIAS 

 

ALLEONI, A. C. C., ANTUNES, A. J. Unidade Haugh como medida da qualidade de ovos de 

galinha armazenados sob refrigeração. Scientia Agrícola, Piracicaba, v. 58, n. 4, p. 681 – 

685, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/sa/v58n4/6283.pdf. Acesso em: 15 de 

outubro 2014. 

 

ALMEIDA, M. I. M. Efeito de linhagem e de nível proteico sobre o desempenho e 

características de carcaça de codornas (Coturnix sp) criadas para corte. Botucatu: 

Universidade Estadual Paulista, 2001. 96p. Tese (Doutorado em Melhoramento Genético) - 

Universidade Estadual Paulista, 2001. 

 

BROOKS, R. C. Egg breakage is costing you Money. Poultry Tribune, v.3, pp: 22-36. 1971. 

 

COSTA, C. H. R. et al. Efeito da idade de codornas japonesas (Coturnix Coturnix 

Japonica) sobre a postura e características físicas dos ovos produzidos. In: ZOOTEC, 

Recife, PE. Anais... Recife, 2006. 

 

ETCHES, R. J. 1994. Estímulo luminoso na reprodução. Fisiologia da reprodução de 

aves. Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas. Campinas-SP. pp. 59-75. 1994. 

 

ETCHES, R. J. Reproducción aviar. Acríbia. Zaragoza. 339 pp. 1996. 

 

FURTADO, I. M. et al. Correlação entre medidas da qualidade de casca e perda de ovos 

no segundo ciclo de produção. Ciência Agrotécnica, v. 25, p. 654-660, 2001. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas, métodos químicos e físicos para 

análises de alimentos. 4. ed. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA ESTATÍSTICA-IBGE. Sistema IBGE de 

recuperação Automática. Disponível em: <http://www.ibge.br/sidra>Acesso em: 08 de 

junho, 2014. 

 

JÁCOME, I. M. D. T., BORILLE, R., ROSSI, L. A., RIZZOTTO, D. W., BECKER, J. A. E 

SAMPAIO, C. DE F. R. Desempenho produtivo de codornas alojadas em diferentes sistemas 

de iluminação artificial. Archivos de zootecnia vol. 61, núm. 235, p.  

 

MORI, Cleusa et al. Desempenho e qualidade dos ovos de codornas de quatro grupos 

genéticos. R. Bras. Zootec.[online]. 2005, vol.34, n.3, pp. 864-869. ISSN 1806-9290. 

 

NEPA. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação. TACO – Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos. Versão IV. Campinas: NEPA – UNICAMP, 2012. 161 p. 

 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

354 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

OLIVEIRA, B.L. Manejo em granjas automatizadas de codornas de postura comercial. 

In: III SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE COTURNICULTURA, 2007. Lavras, Anais... 

Lavras, Minas Gerais: Núcleo de Estudos em Ciência e Tecnologia Avícolas, p.11-16. 

 

PEDROSO, A. A.; CAFÉ, M. B.; LEANDRO, N. S. M.; STRINGHINI, J. H.; CHAVES, L. 

S. Desenvolvimento embrionário e eclodibilidade de ovos de codornas armazenados por 

diferentes períodos e incubados em umidades e temperaturas distintas. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v.35, n.6, p.2344-2349, 2006. 

 

PINTO, R. 1998. Níveis de proteína e energia para codornas japonesas (Coturnix 

coturnix japonica) em postura. Dissertação (Mestrado em Zootecnia. Universidade Federal 

de Viçosa, Viçosa. 64 f. 

 

PINTO, R.; FERREIRA, A. S.; ALBINO, L. F. T.; GOMES, P. C.; VARGAS JÚNIOR, J. G. 

Níveis de proteína e energia para codornas japonesas em postura. Revista Brasileira de 

Zootecnia, v.31, n.4, p.1761-1770, 2002. 

 

ROE, M.; PINCHEN, H.; CHURCH, S.; FINGLAS, P. Nutrients analysis of egg. 

Departament of health - Institute of Food Research. Londres. 2012. 44p. Disponível em: 

http://www.dh.gov.uk/publications. Acesso em: 16 de outubro de 2014. 

 

SANTOS, D. C. et al. Características físicas e químicas de ovos comerciais de codornas 

das linhagens japonesa e americana. Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais 

Curitiba, v.9, n.3, p.299-306, jul/set. 2001.  

 

SANTOS, D. O. Propriedades funcionais de proteínas da clara do ovo de codorna. 2008. 

76f. Dissertação (Mestre em Ciência e Tecnologia de Alimentos) - Departamento de 

Tecnologia de Alimentos, Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2008. 

 

SARCINELLI, Miryelle Freire; VENTURINI, Katiani Silva; SILVA, Luís César da. 

Características dos Ovos. Espírito Santo,2007. 

 

SCOTT, T. A.; SILVERSIDES, F. G. The effect of storage and strain of hen on egg quality. 

Poultry Science, Champaign, v. 79, p. 1725-1729, 2000. 

 

SEIBEL, N. F. Transformações bioquímicas durante o processamento do ovo. In: SOUZ-

SOARES, L. A.; SIEWERDT, F. Aves e ovos. Pelotas: UFPEL, 2005, p 77-90. 

 

SEIBEL, N. F.; BARBOSA, L. N.; GONCALVES, P. M.  e  SOUZA-SOARES, L. 

A.Qualidade física e química de ovos de codornas alimentadas com dietas 

modificadas. Rev. Inst. Adolfo Lutz (Impr.) [online]. 2005, vol.64, n.1, pp. 58-64. ISSN 0073-

9855. 

 

USDA. DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DOS ESTADOS UNIDOS. National 

Nutrient Database for Standard Reference, release 25 – food group 1: Dairy and Egg 

Products. 2012. Disponível em: 

http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12354500/Data/SR25/reports/sr25 fg01.pdf. 

Acesso em 15 de outubro de 2014. 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

355 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

BOLETIM INFORMATIVO DE METEOROLOGIA, QUEIMADAS E 

INCÊNDIOS FLORESTAIS: Bol-MeQIs 
 

Leonardo Sousa dos Santos¹, Jorge Cirilo Oliveira Souza ², Wilson Soares Barroso Júnior², 

Miguel da Silva Negrão², Simeão André Machado de Moraes², Wellington Douglas do Vale² 
 

¹Engenharia Cartográfica e de Agrimensura. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

leonardocbmpa@yahoo.com.br 

 

²Curso de Incêndio na Floresta Amazônica. Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará. 

ccifa2014@gmail.com 

 

RESUMO 

 

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará tem adquirido vários materiais e equipamentos 

operacionais de combate a incêndios florestais. Contudo, ainda necessita de uma ferramenta de auxílio 

no processo de tomada de decisão para delinear ações de previsão, prevenção para o combate a 

queimadas e incêndios florestais na Amazônia, a fim de mitigar os efeitos advindos deste fenômeno 

sobre a região. Neste contexto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e Instituto Nacional de 

Pesquisa Espacial (INPE) têm desenvolvido e divulgado informações de meteorologia e 

monitoramento de ocorrência de fogo por sensores orbitais, onde se pode conhecer o perfil das 

queimadas e dos incêndios florestais no País a custo “zero”. Neste contexto, o Corpo de Bombeiros 

através do Curso de Combate a Incêndio Florestal (CCIFA), no munícipio de Canãa dos Carajás, 

desenvolveu uma proposta de Boletim Informativo de Meteorologia, Queimada e Incêndios Florestais 

(Bol-MeQIs). O trabalho foi operacionalizado considerando cinco fases distintas, mas complementares 

e teve como objetivo geral capacitar os alunos a assimilar o conhecimento de meteorologia, 

climatologia e aplicações do monitoramento e previsão de tempo e clima através das principais 

páginas da internet que disponibilizam dados sobre fatores climáticos e avaliação do risco de incêndios 

florestais. Selecionaram-se um conjunto de informações sobre clima e queimadas e incêndios 

florestais em boletim informativo para melhoria das ações dos Núcleos Operacionais de Resposta a 

Queimadas e Incêndios florestais (NORQIs), localizados nos grupamentos do corpo de bombeiros em 

vários municípios. Através do Bol-MeQIs podem-se obter dados de queimadas de grandes áreas, em 

intervalos regulares, com maior rapidez na coleta e análise de dados a um custo menor, se comparado 

com métodos convencionais para subsidiar a ações de previsão, prevenção, organização, planejamento 

e ações de combate ao fogo. 

 

Palavras-chave: Boletim informativo. Queimadas. Incêndios florestais na Amazônia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso do fogo pelo ser humano é uma prática cultural que remonta à pré-história, cujo 

final é caracterizado pelo aparecimento da escrita (PEREIRA et al., 2004, p.40). Com a 

manipulação do fogo, o ser humano passou a produzir artefatos (ferramentas) mais e mais 

complexos e com essa evolução contínua o ambiente passou a sofrer impactos em velocidade 

superior ao equilíbrio natural. No Brasil, as queimadas são uma prática cultural para o manejo 

da terra e têm causado impactos ambientais de alta monta (PEREIRA et al., 2004, p.41).  
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Segundo Meirelles (2014), as estradas; petróleo e gás; mineração; hidrelétricas e 

queimadas são os cinco principais fatores que são causados pelo homem e que pressionam as 

mudanças no meio ambiente. As queimadas, em especial, servem para a limpeza de pastos, 

preparo de plantios, desmatamentos, colheita manual de cana-de-açúcar, vandalismo, disputas 

fundiárias, protestos sociais, e etc. 

Pesquisas realizadas acerca deste tema têm demonstrado que fogo em vegetação 

provoca impactos em pequena e mesoescala. Em pequena escala, estão, por exemplo: 

destruição da fauna e flora, empobrecimento do solo, redução da penetração de água no 

subsolo, e em muitos casos, causam mortes, acidentes e perda de propriedades. Em 

mesoescala, causa poluição atmosférica, com prejuízos à saúde de milhões de pessoas, altera e 

destrói ecossistemas em nível global, podendo ser associado às modificações da composição 

química da atmosfera e do clima do planeta (FRANÇA, 2004, p.60). 

De acordo com Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE), em 2010 houve 

18.130 focos de queimadas na Amazônia. Entre 2011 e 2014 há uma redução progressiva, que 

segundo o INPE está associada ao melhoramento do monitoramento das queimadas com o 

advento do sensoriamento remoto orbital, que tem revelado ao mundo a dimensão do uso do 

fogo no planeta. As imagens orbitais mostram que as queimadas de origem antrópica ainda 

são amplamente utilizadas em vários ecossistemas inclusive em locais onde o fogo natural é 

extremamente raro, como a floresta amazônica (FRANÇA, 2004, p.57). 

Para compreender o comportamento do fogo, devem-se levar em consideração 

parâmetros meteorológicos que interferem nas queimadas e incêndios florestais. Neste 

contexto, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais têm desenvolvido e divulgado dados com informações sobre o tempo, clima e 

monitoramento de ocorrência do fogo em todo Brasil. 

Os dados do INMET e INPE possibilitam conhecer o perfil das queimadas e dos 

incêndios florestais no país a custo “zero”, isto é, saber onde, quando e por que ocorrem as 

queimadas e os incêndios. Neste sentido, o Corpo de Bombeiros, através do Curso de 

Combate a Incêndio Florestal (CCIFA), desenvolveu uma proposta de Boletim Informativo de 

Meteorologia, Queimada e Incêndios Florestais (Bol-MeQIs), com dados divulgados pelo 

INMET e INPE nos portais: http://queimadas.inpe.br e http://www.inmet.gov.br/portal/. O 

Bol-MeQIs deverá subsidiar as ações de planejamento, monitoramento, previsão, prevenção 

de queimada e incêndios florestais na Amazônia, através dos Núcleos Operacionais de 

http://queimadas.inpe.br/
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Resposta a Queimadas e Incêndios florestais (NORQIs) do Corpo de Bombeiros do Estado do 

Pará. 

A proposta desse trabalho nasce da necessidade de elaborar, junto com os oficiais e 

praças do Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica de 2014 (CCIFA/2014), um 

Boletim Informativo, Bol-MeQIs, para oferecer melhoria das ações operacionais de 

monitoramento e combate ao fogo, bem como, a elaboração de plano de contingência e 

tomada de decisão nos NORQIs. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODO 

 

O trabalho foi operacionalizado considerando cinco fases distintas, mas 

complementares, sendo a primeira uma abordagem com reflexões e considerações básicas 

sobre a importância da elaboração do Projeto de Boletim Informativo de Meteorologia, 

Queimada e Incêndio Florestal para os Núcleos Operacionais de Resposta a Queimadas e 

Incêndios florestais. 

As discussões e reflexões foram desenvolvidas durante a disciplina “Estudo 

Geográfico da Amazônia (EGA)” ministrada aos oficiais e praças do Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará (CBMPA) no Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônia 

(CCIFA/2014), no município de Canaã dos Carajás. A disciplina EGA teve como objetivo 

geral capacitar os alunos a assimilar o conhecimento de meteorologia, climatologia e 

aplicações do monitoramento e previsão de tempo e clima através das principais páginas da 

internet que disponibilizam dados sobre fatores climáticos e avaliação do risco de incêndios 

florestais. 

Na segunda fase, realizou-se em laboratório de informática, consulta, análise de 

informações sobre meteorologia e queimadas e incêndios florestais na Amazônia nas páginas 

do INMET e INPE. O processo resultou na elaboração de tabelas, gráficos e mapas com as 

informações meteorológicas e eventos de incêndios. 

Na terceira fase, elaborou-se o Projeto de Boletim informativo que foi apresentado a 

uma banca avaliadora, composta pela coordenação e subcoordenação do CCIFA/2014, 

obtendo conceito excelente. A estrutura para elaboração do Bol-MeQIs deve ser composta por 

três componentes principais: 1) Coleta de informações básicas; 2) organização integração de 

informações e 3) disseminação e divulgação na “internet e por “e-mail”, Vide Figura 1”. 
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Na quarta etapa, foi realizado o levantamento dos dados de focos de calor, em formato 

shapefile, existentes para o Estado do Pará e organizada uma base de dados geográficos. Cada 

ponto possui as seguintes variáveis: Coordenadas geográficas (latitude e longitude), data da 

observação do foco de calor (dia, mês e ano), tipo de satélite e município. Em seguida, em 

ambiente SIG do Quantum Gis 2.4, foi modelado o padrão de distribuição do conjunto de 

pontos, utilizando-se o estimador de densidade Kernel. 

Por fim, os oficiais e praças do CCIFA/2014, compostos por profissionais 

especializados e com diversas formações, geografia, cartografia, psicologia, educação física, 

pedagogia e outros, realizaram a construção do boletim informativo do monitoramento para 

subsidiar a ações de previsão, prevenção, organização, planejamento e ações de combate ao 

fogo das seguintes NORQIs, a saber: sala de situação para monitoramento de desastres, em 

Belém, Altamira, Castanhal, Tucuruí, Redenção, Itaituba, Santarém, Abaetetuba, 

Parauapebas, Paragominas, Marabá e Tailândia. Para a construção do Boletim Informativo de 

Meteorologia, Queimada e Incêndio Florestal utilizou-se o esquema lógico abaixo (Figura 1). 

 
Figura 1 - Esquema lógico para seleção das informações e construção do Bol-MeQIs. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3. DADOS DE METEOROLOGIA, QUEIMADA E INCÊNDIO FLORESTAL 

 

Graças a tecnologias espaciais e computacionais atualmente disponíveis é possível 

estudar o planeta Terra como um sistema global. À medida que a tecnologia espacial e as 

técnicas de aplicações do sensoriamento remoto foram evoluindo, os satélites meteorológicos 

também foram se proliferando internacionalmente (KAMPEL, 2014). 

De acordo com Meirelles (2014), nos últimos anos, uma série de modelagens foi 

desenvolvida por pesquisadores brasileiros e estrangeiros em instituições como: Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, Instituto Nacional de Meteorologia e outros, procurando 

compreender os riscos e as fragilidades da Amazônia. Dentre os diversos benefícios das 

pesquisas podem-se mencionar as advindas das missões dos satélites meteorológicos como: 

fornecer uma observação meteorológica global e sistemática, operações de busca e 

salvamento, pesquisas sobre mudanças climáticas globais, gerenciamento de recursos, 

monitoramento ambiental, planejamento urbano, monitoramento de ozônio e de padrões 

migratórios de animais e etc. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Meteorologia administra mais de 400 estações de 

meteorologia através de 10 distritos regionais que recebem, processam e enviam dados de 

meteorologia (precipitação, ventos, umidade relativa do ar, pressão, etc.) para a sede, 

localizada em Brasília-DF. A sede, por sua vez, através de supercomputadores faz simulações, 

modelos numéricos com um intervalo de 24, 48, 72 e 96 h à frente e envia por satélite para 

todo o mundo. 

A previsão do tempo do INMET está baseada, entre outros, em dados observados de 

hora em hora nas estações meteorológicas de superfície, porém, só as informações do modelo 

numérico não são suficientes para a realização da previsão do tempo, neste sentido, com o 

auxílio das imagens de satélites o INMET para elabora a previsão de tempo a cada 30 mim, de 

hora em hora ou a cada 3 h. 

O monitoramento de ocorrência do fogo na vegetação é desenvolvido no Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, através do monitoramento por sensores orbitais. Os dados 

para a América do Sul e a Central, África e Europa são atualizados a cada três horas, todos os 

dias do ano. Através do monitoramento de queimadas e incêndios florestais do INPE se tem 

acesso a várias informações, figuras, tabelas e gráficos sobre queimadas e incêndios florestais 

em todo Brasil. 
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Os focos de queimadas possuem erro médio de 400 m, com desvio padrão de ~3 km e 

cerca de 80% dos focos estão em um raio de 1 km das coordenadas indicadas. Os dados e 

produtos sobre o monitoramento de queimadas são divulgados, de três horas em três horas 

após sua geração, nos seguintes horários: 04h30min, 10h30min, 13h30min, 16h30min, 

19h30min, 21h30min e 23h30min (hora de Brasília). 

As informações do monitoramento de queimada do INPE estão divididas em blocos: 

Situação Atual, SIG Focos-Geral, SIG Focos-Áreas Protegidas, Situação nas Áreas 

Protegidas, Relatório Atual e Risco de Fogo etc. Assim, através do INMET e INPE tem-se um 

conjunto de dados e, a partir deles, pode-se gerar uma série de produtos operacionais e com 

diversas aplicações com a elaboração de um boletim informático de meteorologia, queimas e 

incêndios florestais. 

 

4. BOLETIM INFORMATIVO DE METEOROLOGIA, QUEIMADA E INCÊNDIOS 

FLORESTAIS 

 

A análise conjunta de variáveis meteorológicas e focos de calor possibilita uma melhor 

definição dos incêndios florestais de uma determinada região, reduzindo o número de falsos 

alarmes (BATISTA, 2013). 

Diversas variáveis da condição climática interferem nas queimadas e nos incêndios 

florestais, desta forma, um boletim com informações de temperatura, umidade relativa do ar, 

vento e precipitação é importante, pois essas variáveis combinadas determinam os efeitos do 

clima sobre o fogo.  

O Boletim Informativo de Meteorologia, Queimadas e Incêndios Florestais é um 

instrumento fundamental para monitoramento das variáveis meteorológicas e do fogo na 

vegetação, pois, será possível saber antecipadamente a possibilidade de ocorrer fogo numa 

determinada região, pois, os parâmetros meteorológicos para previsão refletem, com certa 

precisão, a vulnerabilidade de vegetação ao fogo. 

Neste contexto, o Bol-MeQIs deve apresentar o comportamento climático e das 

queimadas e incêndios florestais através de número, gráficos e mapas para melhoria das ações 

dos núcleos operacionais de resposta rápida, localizados nos grupamentos do corpo de 

bombeiros, além de possibilitar uma melhor previsão e prevenção, bem como, a elaboração de 

plano de contingência e equipamentos para ações de combate. 
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 O Boletim Informativo de Meteorologia, Queimada e Incêndios Florestais terá um 

breve comentário de cada tabela, gráficos e mapas sobre sua leitura, análise e intepretação, 

como sugere Martinelli (2004, p.25). Esse procedimento é chamado de comentários. O Bol-

MeQIs tem uma série geográfica onde nas linhas da tabela demonstra-se o número de focos de 

calor por municípios para os últimos dois dias de monitoramento de focos de queima de 

vegetação em imagens satélites. 

O gráfico de sectograma apresenta os principais biomas, que estão sendo atingidos 

pelos focos de calor e é uma representação ideal para comparar parcelas com o total e 

corresponde a um gráfico de leitura simples, não apresentando dificuldade em sua análise e 

interpretação (MARTINELLI, 2014, p.96). 

Desta forma, o Bol-MeQIs será um documento que de acordo com Martinelli (2004, 

p.12), envolve a busca de conhecimento e esclarecimento acerca de certa questão da realidade 

que se tem interesse em desvendar. Assim, diante o problema de queimada e incêndio 

florestal o boletim permitirá o CBMPA iniciar um trabalho de pesquisa por meio de 

levantamento de dados sobre um conjunto de informações sobre fatores meteorológicos e foco 

de queimadas e incêndios florestais com relação custo/benefício positiva, que permitirá 

revelar os lugares, caminhos e áreas tendo em vista a tomada de decisão. 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após a definição e seleção das informações, imagens e design do Bol-MeQIs, vide 

Anexo I, adicionaram-se os dados de metrologia: temperatura, umidade relativa do ar, 

precipitação, ventos, gráficos e mapas que são determinantes no comportamento do fogo. 

Desta forma, os oficiais e praças dos NORQIs podem desenvolver conhecimentos sobre 

meteorologia, climatologia para as aplicações de monitoramento e previsão de tempo e clima 

para avaliação do risco de queimadas e incêndios florestais. 

Observou-se que o Bol-MeQIs é uma excelente ferramenta que pode incentivar 

parcerias com órgãos públicos, iniciativa privada e organizações não governamentais (ONGs), 

e ainda utilizar as informações sobre os riscos de queimadas e incêndios florestais para educar 

a sociedade em questões voltadas à saúde pública por decorrências das emissões de gases 

poluentes e diminuição das ocorrências de fogo por causas humanas. 

O projeto deve pode ter o apoio local das prefeituras, sociedade civil, organizada, etc., 

e principalmente um grupo de pesquisa multidisciplinar em cada NORQIs. A unidade 
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territorial de análise e diagnóstico não deve ser menor do que os limites municipais ou de uma 

bacia hidrográfica (a escala da bacia ainda precisa ser definida). 

Nesse sentido, o boletim também poderá ser vinculado a Defesa Civil Estadual e 

Municipal, visando padronizar informações para traçar um perfil das ações de prevenção e 

atuação. 

6. CONCLUSÕES 

 Conclui-se que com o Boletim Informativo de Meteorologia, Queimada e Incêndios 

Florestais o CBMPA pode criar uma estrutura de monitoramento e ações operacionais nos 

locais de maior foco de calor e ainda identificar os fatores meteorológicos ao longo do ano e 

principalmente nas estações secas de julho a setembro, inverno amazônico, e nos períodos de 

queimadas na Amazônia. 

 O Bol-MeQIs representa uma ferramenta auxiliar da mais elevada importância, visto 

que pode ser incorporado ao processo de apoio à decisão em nível regional, permitindo, ao 

CBMPA delinear ações de rápida previsão, prevenção e combate a queimadas e incêndios 

florestais, a fim de mitigar os efeitos advindos deste fenômeno sobre a região. 

 Este trabalho ainda esta em fase de execução, pois, deve-se dar uma atenção especial 

no processo de metodologia para seleção dos dados e a realização de levantamento dos 

requisitos de implantação, treinamento e capacitação para utilização da ferramenta de SIG aos 

militares da Corporação. 
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ANEXO I 
*Vidas alheias e riquezas a salvar* 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará 

Curso de Combate a Incêndio Florestal na Amazônia - CCIFA 

Boletim Meteorologia, Queimadas e Incêndios Florestais 

Bol – MeQIs/NORQIs/CCIFA 

CCIFA – 5º Ed.                                                                                                                                                 Novembro 2014 
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O presente boletim apresenta informações 
meteorológica, queimada e monitoramento 
operacional de focos de queimadas e de incêndios 
florestais detectados com uso de sensoriamento 
remoto do período de 02/10/2014 13h30min até 
02/10/2014 14h58min. 

 
METEOROLOGIA 

A Tabela 1 apresenta dados meteorológicos do 
Município de Canaã do Carajás. 

Nasce do sol 06h03 

Por do sol 18h13 

Temperatura mínima 22ºC 

Temperatura máxima 35ºC 

Umidade relativa do ar 35% (mínima) 

Umidade relativa do ar 90% (máxima) 

Ventos Fraco/moderado 

Direção do vento Leste 
Tabela1: Dados meteorológicos de Canaã dos Carajás. Fonte: 

INMET, 2014. 

 
FOCOS DE QUEIMADAS 

A tabela 2 tem-se os municípios do Estado do Pará 
com mais foco queimadas 

Municípios Focos 

Pacajá – PA 27 
Altamira – PA 25 

São Felix do Xingu - PA 25 
Itupiranga – PA 24 

Novo Repartimento - PA 22 
Paranã - PA 20 

Tabela 2: Municípios com mais foco em 48horas. Fonte: INPE, 2014. 

 
Para esta data o maior valor diário foi no município 
de Pacajá com 27 focos de calor e menor valor no 
município de Paranã com 22 focos de calor. 

 
Gráfico 1: Focos de queimadas por biomas. Fonte: 
INPE, 2014. De acordo do Gráfico 1 que 48% dos 
focos de calor forma detectados no bioma 
amazônico e o cerrado apresenta 29% dos focos de 
calor. 

 
Mapa 1: Mapas de distribuição espacial dos focos de calor no 
Estado do Pará. Fonte: Elaborado pelo autor, 2014. 
 

Pela distribuição dos pontos de calor os 
municípios Santa Maria das Barreiras (90 focos), 
Goianésia do Para (84 focos), Rondon do Para 
(76 focos). 

 
Mapa 2: Mapa de densidade dos focos de calor de calor no 
Estado do Pará. Elaborado pelo autor, 2014. 
 

Os Núcleos de Resposta a Queimadas e 
Incêndio Florestal (NORQIs) mais próximo às 
áreas de maior densidade de foco de calor são: 
7º Grupamento Bombeiro Militar (7º GBM) – 
Itaituba; 5º Grupamento Bombeiro Militar (5º 
GBM) – Marabá; 1º Sub-Grupamento de 
Proteção Ambiental (1º SGPA) – Paragominas; 
10º Grupamento Bombeiro Militar (10º GBM) – 
Redenção; 14º Grupamento Bombeiro Militar 
(14º GBM) – Tailândia e 8º Grupamento 
Bombeiro Militar (8º GBM) – Tucuruí. 
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RESUMO 

 

No nordeste paraense há uma enorme necessidade de se transformar os recursos naturais degradados 

em áreas com potencial produtivo. O sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) 

possibilita a recuperação de áreas degradadas de forma sustentável e com uma maior produção por 

área. O milho é dos principais produtos agrícolas da região devido a sua participação na formação da 

renda agrícola e pela sua contribuição na alimentação animal. O trabalho tem como objetivo avaliar as 

características agronômicas e produtivas do milho em sistema iLPF para recuperação de áreas de 

pastagens degradadas. O estudo foi desenvolvido na fazenda Vitória, Paragominas – PA. Segundo a 

classificação de Koppen, o clima é Aw. O solo foi classificado como Latossolo amarelo textura 

argilosa. Utilizou-se milho (BRS 1030) como cultivo de grãos, para forragem usou-se a Brachiaria 

ruziziensis e as espécies florestais utilizadas foram o paricá (Schizolobium amazonicum) e o mogno 

africano (Khaya ivorensis). O experimento foi composto por um cultivo de milho intercalado com 

paricá e mogno africano (iLPF) em áreas de 4,05 e 4,05 ha, respectivamente. Utilizou-se 5 ha para o 

cultivo do milho em sistema Santa Fé e 3 ha para o milho solteiro. O plantio de milho foi realizado em 

fevereiro de 2009. A colheita foi realizada em julho de 2009. O milho apresentou maiores valores de 

altura de planta consorciado com paricá (2,23 m) e altura de espiga no sistema Santa Fé (1,21 m). O 

milho no Sistema Santa Fé e solteiro apresentaram maiores valores de produção (5,8; 5,7 t/ha, o que 

corresponde a 97,47; 96,47 saca/ha) e palhada (5,6; 4,9 t/ha), respectivamente. O milho teve uma 

produção satisfatória mesmo com uma alta taxa de precipitação ocorrida naquele local. Essas 

particularidades do sistema iLPF implicam em diversas estratégias de manejo agrossilvipastoril. 

Portanto, é importante analisar as recomendações, respeitando as situações em particular. 

 

Palavras-chave: BRS 1030. Milho. Pastagem. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Há uma ampla necessidade de transformar em áreas produtivas os recursos naturais 

degradados no nordeste do Pará, com potencial econômico sustentável, ajustando a melhoria 

na qualidade de vida humana à capacidade de suporte dos ecossistemas (POÇA, 2012). 

O sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) realiza cultivo consorciado 

em sucessão de rotação. Possibilitando a recuperação de áreas degradadas, potencialização 

dos efeitos complementares ou sinergéticos entre as espécies vegetais e a criação de animais, 

de forma sustentável e com uma maior produção por área (BALBINO et al., 2011). 
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O milho é dos principais produtos agrícolas da região devido a sua participação na 

formação da renda agrícola, na ocupação de parcelas consideráveis da população rural e, 

principalmente, pela sua contribuição na alimentação animal, onde entra como componente 

básico (COSTA et al., 2008). 

O cultivo em sistemas integrados proporciona grande volume de raízes em 

profundidade, o aumento da reciclagem de nutrientes, e os teores de matéria orgânica e 

nutrientes no solo fazem o consórcio de milho com pastagem refletir positivamente na física e 

química do solo (CRUSCIOL e BORGHI, 2007) . A inclusão da agricultura e silvicultura em 

áreas de pastagens é uma forma de viabilizar economicamente a recuperação de pastagens 

degradadas e diminuir a pressão sobre os recursos naturais (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar as características agronômicas e produtivas do 

milho (BRS 1030) em sistema de integração-lavoura-pecuária no município de Paragominas-

PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na Fazenda Vitória no município de Paragominas – PA, 

localizada na região leste do estado do Pará a uma altitude de 89 metros a 02°57’29,47” S de 

latitude e 47°23’10,37” W de longitude. Segundo a classificação de Koppen, o clima é 

classificado como Aw. A temperatura média anual varia entre 23,3ºC a 27,3ºC e a umidade 

relativa do ar apresenta média anual de 81%. A precipitação média é de 1743 mm. O solo foi 

classificado como Latossolo amarelo textura argilosa. 

O estudo foi composto por um cultivo de milho intercalado com paricá (Schizolobium 

amazonicum) e mogno africano (Khaya ivorensis) (iLPF) em áreas de 4,05 e 4,05 ha, 

respectivamente. Para o cultivo do milho no sistema Santa Fé utilizou-se 5 ha e 3 ha para o 

milho no sistema solteiro. O espaçamento de plantio de paricá e mogno africano foram de 4 m 

x 3 m e 5 m x 5 m, respectivamente. Os plantios do paricá e do mogno africano foram 

realizados em duas linhas no espaçamento anterior, intercalado com faixa de 20 metros. 

O milho (BRS 1030) foi a primeira cultura semeada no sistema, no final de fevereiro 

de 2009, após aplicação de glifosato, com adubação de base de 330 kg/ha da formulação 10-

28-20. Em março e maio, foram realizadas adubações de cobertura com 200 kg/ha (Uréia + 

KCl, 2:1) e 180 kg (Uréia + KCl, 2:1), respectivamente. Na segunda aplicação foi semeada a 
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forragem (Brachiaria ruziziensis) (20 kg/ha). A colheita do milho foi realizada 

mecanicamente em 06 de julho de 2009. 

O plantio do paricá e do mogno africano foi realizado no início de março de 2009, 

com 300 g de fosfato Arad e 100 g de super fosfato simples por cova. A adubação de 

cobertura foi realizada em maio de 2009, após o coroamento das mudas, com 60 g de uréia e 

40 g de KCl por planta. 

Foram avaliadas as seguintes características agronômicas: altura da planta, altura da 

espiga, produção de massa verde (t/ha), produção de palhada (t/ha) e número de plantas/ha. 

Foram avaliadas a altura das plantas nos cultivos de paricá e mogno africano, do primeiro ao 

quinto ano, e a circunferência na altura do peito (CAP) do segundo ao quinto ano. Para a 

altura, foram selecionadas aleatoriamente 100 plantas de cada espécie florestal. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nos meses de fevereiro, março e, principalmente, abril e maio, o excesso de chuva 

causou prejuízos na produtividade e na qualidade dos grãos de milho na região de 

Paragominas. Apesar disto, o milho apresentou bons resultados em consórcio com B. 

ruziziensis, intercalado com paricá e mogno africano (Tabela 1). A produção de Matéria Seca 

(MS) da B. ruziziensis foi de 10.586 kg/ha, superior às relatadas por Braz (2003), 8.600 kg/ha. 

O milho intercalado com paricá, no sistema solteiro e no sistema Santa Fé, apresentou 

maiores valores de altura de planta (2,23; 2,20; 2,18 m) e altura de espiga (1,19; 1,21; 1,18 

m), respectivamente. O milho, no sistema Santa Fé e no sistema solteiro, apresentou maiores 

valores de produção (5,8; 5,7 t/ha,  o que corresponde a 97,47; 96,47 saca/ha) e palhada (5,6; 

4,9 t/ha), respectivamente. O milho, em sistema solteiro e sistema Santa Fé, apresentou 

maiores números de plantas/ha (66.428; 59.047 mil, respectivamente) (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Características agronômicas e de produção de milho consorciado com paricá, mogno 

africano, sistema Santa Fé e sistema solteiro na Fazenda Vitória, Paragominas - PA. 

Identificação 

Altura Umidade 

colheita 

(%) 

Produtividade 
Estande 

(planta/ha) 

Produção 

palhada 

(kg/ha) 
planta 

(m) 

espiga 

(m) 
 (kg/ha) (saca/ha) 

Milho + paricá 2,23 1,19 25,28 5.006,63 93,44 59.047 4.590,58 

Milho + mogno 

africano 
2,18 1,16  23,97  5.764,41 96,07  58.333 4.849,89  

Santa Fé 2,18  1,18  25,58  5.788,07  96,47  58.571  5.612,68  

Solteiro 2,20 1,21 20,54 5.848,37 97,47 66.428 4.946,10 
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As plantas de paricá apresentaram maiores valores de altura de planta e de 

circunferência à altura do peito (CAP) que foram de 15,44 m de altura e 58,93 cm de CAP 

quando comparadas com o mogno africano em que apresentaram 9,73 m de altura e 45,58 cm 

de CAP aos cinco anos de idade. 

O milho consorciado com pastagem refletiu positivamente na física e química do solo, 

devido à grande produção de palhada e ao grande volume de raízes em profundidade, 

aumentando a reciclagem de nutrientes e os teores de matéria orgânica e nutrientes no solo, 

como relatado por Crusciol & Borghi (2007), além de racionalizar o processo de recuperação 

de pastagens (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

O manejo dos solos e das culturas no sistema plantio direto permitiram modificações 

no perfil do solo que influíram no manejo da fertilidade do solo por consequência da dinâmica 

da acidez e da disponibilidade dos nutrientes. Ocorreu um aumento do teor e da qualidade da 

matéria orgânica e da concentração dos nutrientes no solo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O milho teve uma produção satisfatória em todos os sistemas mesmo com uma alta 

taxa de precipitação ocorrida naquele local. Houve recuperação e manutenção da capacidade 

produtiva solo, além da redução da erosão dos solos e redução de carbono com a 

profundidade. 

Essas particularidades do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta implicam em 

diferentes táticas de manejo agrossilvipastoril. Portanto, as indicações devem ser mais bem 

analisadas, respeitando as situações em particular. 
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RESUMO 

 

Há poucas informações sobre o crescimento de espécies nativas quando em estágio de regeneração, 

portanto, a necessidade de ampliação das pesquisas, principalmente de espécies importantes para 

restauração e reflorestamento, como o cedro, é fundamental para o entendimento da renovação e 

perpetuação da floresta. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar como as características de plantas 

jovens de cedro, como comprimento de folha, altura total, circunferência do coleto, variam conforme 

os índices de competição em uma floresta em regeneração. O estudo foi realizado na localidade de Val 

Feltrina, no município de Silveira Martins, localizado na região central do Rio Grande do Sul, em 

formação de Floresta Estacional Decidual em estágio inicial de regeneração. Foi realizado um 

caminhamento pela região, onde todos os indivíduos de cedro com altura superior a 15 cm foram 

medidos. Mediu-se, em cada indivíduo, a altura total (Ht), circunferência do coleto (Cc), comprimento 

de folha (Cf) e em alguns indivíduos a largura da folha, no meio de seu comprimento (Lf). Para a 

análise da competição foi medido das árvores competidoras a altura total, o diâmetro à altura do peito 

(DAP) e a distância da árvore competidora ao cedro (Lij), com esses dados foram calculados os 

índices de competição: densidade pontual de Spurr (Gsp); área basal (Gb); índice de competição 

vertical (ICV). Foi feita a análise de correlação entre as variáveis medidas, Cc, Ht, Cf, e dessas 

variáveis com os índices de competição. As variáveis medidas do cedro, altura total, circunferência do 

coleto e comprimento de folha, foram correlacionadas entre si. O comprimento de folha apresentou 

maior sensitividade à competição. O número de folhas foi relacionado com o comprimento da folha e 

foi negativamente correlacionado com a competição.  

 

Palavras-chave: Cedro. Florestal Estacional Decidual. Indivíduos jovens. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A renovação e perpetuação da floresta dependem da regeneração, esta por sua vez está 

sujeita ao espaço disponível para o seu estabelecimento e subsequente crescimento (SMITH, 

1962). Contudo, há poucas informações sobre o crescimento da regeneração das espécies 

arbóreas (CHAGAS et al., 2012). 

 Cedrela fissilis Vell., popularmente conhecida como cedro, é uma espécie pioneira, 

encontrada em capoeirões, matas secundárias ou matas semi desvastadas (REITZ et al.,1983). 
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É considerada promissora para plantios em capoeira, pois apresenta alto crescimento (PAIVA 

e POGGIANI, 2000). 

 A espécie oferece madeira com ótimas propriedades físicas, possui boa 

trabalhabilidade e grande durabilidade. É utilizada em compensados, obras de talha, 

esculturas, móveis em geral, marcenaria, carpintaria, esquadrias, madeira de construção civil, 

naval e aeronáutica (REITZ et al.,1983).  

 A análise sobre o espaço disponível para o crescimento das plantas pode ser realizada 

através dos índices de competição. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar como as 

variáveis de característica de plantas jovens de cedro, como comprimento de folha, altura 

total, circunferência do coleto variam conforme os índices de competição em uma floresta em 

regeneração no Rio Grande do Sul. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

O estudo foi realizado na localidade de Val Feltrina, no município de Silveira Martins, 

localizado na região central do Rio Grande do Sul. O clima da região foi classificado como 

Cfa, conforme Köpen, caracterizado por apresentar verões quentes, temperatura média anual 

de 19ºC, temperatura média do mês mais quente superior a 22°C, e temperatura média do mês 

mais frio superior a 3°C, precipitação anual média de 1769 mm sem estação seca definida 

(MORENO, 1961). O solo predominante na região foi qualificado como Neossolo Litólico 

Húmico típico (EMBRAPA, 2006), que são solos pouco profundos, bem drenados, sendo 

encontrados entre as superfícies onduladas do início do Planalto.  

A formação florestal da região foi classificada como Floresta Estacional Decidual 

(IBGE, 2004), e se caracteriza por estar em estágio inicial de regeneração. 

 

2.2 Seleção de árvores e características avaliadas 

 

Foi realizado um caminhamento pela região, onde todos os indivíduos de cedro com 

altura superior a 15 cm foram georreferenciados com GPS e marcados com tinta amarela. 

Mediu-se em cada indivíduo a altura total (Ht), circunferência do coleto (Cc), comprimento de 

folha (Cf) e em alguns indivíduos a largura da folha, no meio de seu comprimento (Lf). As 
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medições foram realizadas com auxílio de fita métrica. Os dados foram coletados de fevereiro 

a abril de 2012, foi realizada uma segunda medição (Ht e Cc) de fevereiro a abril de 2014.  

Das árvores consideradas competidoras, mediu-se a altura total, diâmetro à altura do 

peito (DAP), distância da árvore de cedro (Lij) e azimute. Os parâmetros para considerar uma 

árvore competidora consistiram na inclusão de árvores pelo fator de área basal (FAB) de 1 a 

3, conforme a característica da área, para cálculo de densidade pontual de Spurr (Gsp) 

(SPURR, 1962), de área basal (Gb) (BITTERLICH, 1947). Para o cálculo do índice de 

competição vertical (ICV) (MITSUDA et al., 2002) considerou-se os indivíduos presentes em 

um raio de 3 metros da árvore de cedro.  

A densidade pontual de Spurr (Gsp) depende da dimensão e distância das árvores ao 

ponto central da amostra (indivíduo de cedro), da mesma forma que a inclusão de indivíduos 

no método de Bitterlich. A densidade pontual de Spurr foi calculada conforme a Equação 1. 

 

    (1) 

Onde: Gsp = densidade pontual de Spurr; nr = Número da árvore por ordem de ranking na unidade amostral; Dj 

= Diâmetro da árvore competidora; Lij = Distância da árvore concorrente (j) até a árvore central de cedro da 

parcela (i). 

 

O índice de competição vertical (ICV) foi calculado conforme Mitsuda et al. (2002), 

segundo a Equação 2.  

    (2) 

Onde: IVC = índice de competição vertical; ΔHij = diferença entre altura da árvore de cedro e da árvore 

competidora; Lij = Distância da árvore concorrente (j) até a árvore central de cedro da parcela (i). 

 

O ICV resulta em um valor negativo, assim, quanto menor o valor desse índice maior 

a competição. O ICV foi calculado considerando um raio de 2 metros (ICV2), 2,5 metros 

(ICV2,5) e 3 metros (ICV3). Esses raios foram escolhidos para verificar em qual distância a 

competição é mais expressiva. Hubell et al. (2001), analisando a influência da competição, 

indicaram um raio de 2,5 metros como o mais influente. 

Foi feita a análise de correlação entre as variáveis medidas, Cc, Ht, Cf, e dessas 

variáveis com os índices de competição ICV2, ICV2,5, ICV3, Gsp e Gb. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 Foram medidos 46 indivíduos de cedro, contudo, 9 indivíduos tiveram sua ponteira 

quebrada ou morta, assim foram excluídos das análises, restando 37 plantas. A Cc variou de 

1,5 a 9,0 cm (média=4,8cm±2,5) e a Ht variou entre 0,18 a 1,70 m (média=0,76m±0,41).  

 A largura das folhas variou de 2 a 33 cm, e seu comprimento de 2 a 102 cm. A largura 

e comprimentos de folha foram semelhantes ao relatado por Reitz et al. (1983) de que as 

folhas podem apresentar 60 a 120 cm de comprimento e 20 a 30 cm de largura. Ainda se pode 

observar que as árvores que apresentavam maiores folhas também continham maior número 

dessas (Nfolha) (Gráfico 1).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Relação entre comprimento e largura média das folhas de Cedrela fissilis Vell. 

 

As variáveis medidas que tiveram correlação entre si foram a Ht e Cc, Cc e Cf, o e Ht 

e Cf (Tabela 2). A correlação entre Cc e Ht já é bem conhecida como uma relação das 

árvores. A correlação entre o diâmetro do coleto e o comprimento da folha também já é bem 

descrito na literatura, essa ideia, em menor dimensão, vem ao encontro da teoria desenvolvida 

por Shinozaki et al. (1964) de que a massa de folhas que a planta pode comportar é 

diretamente proporcional a área de lenho ativo (alburno). 

A influência da altura no comprimento da folha significa que plantas de pequenas 

alturas não comportam folhas de grandes dimensões. Essa é uma informação coerente e 

lógica, visto que quanto maior a dimensão do caule, mais lignificado e mais próprio para 

comportar maior peso de folhas. Outra relação interessante que pode ser feita é a interligação 

entre a sobrevivência de plantas e a altura de mogno (Swietenia macrophylla King.) 

encontrada por Grogan et al. (2005), isso pode estar relacionado também com a largura da 
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folha, pois plantas mais altas, que consequentemente apresentem folhas mais largas, têm 

maior capacidade de buscar a luz e, assim, maior probabilidade de sobrevivência. 

 

Tabela 2 – Correlação entre as variáveis medidas de Cedrela fissilis Vell. 

Prob.\Cor Cc Ht Cf 

Cc  0.92 0.57 

Ht <0.01  0.5 

Cf <0.01 <0.01  

 

A variável medida que mostrou mais nitidamente a influência da competição foi o 

comprimento da folha, que apresentou correlação significativa, a 95% de confiança, para o 

ICV2, ICV3, Gsp, e Gb (Tabela 3). Isso pode estar indicando a influência da competição no 

crescimento nas distâncias de 2 e 3 metros, pois o comprimento de folha foi correlacionado 

com as dimensões de circunferência e altura, e as folhas têm relação direta com a produção de 

fotossíntese (Tabela 3). Portanto a medição do comprimento de folha para as plantas jovens 

de cedro pode ser uma alternativa para a análise de competição, pois, geralmente as medidas 

de competição são mais complexas e demandam mais tempo de trabalho, sendo a medida de 

comprimento de folha correlacionada com a competição esta se torna um processo preferível, 

pois é uma medida simples e rápida. 

Como o comprimento da folha foi relacionado com a competição, e o número de 

folhas com o comprimento da folha (Gráfico 1) , calculou-se a correlação entre o número de 

folhas e a competição. O resultado apresentou significância, com área basal pontual de Spurr 

(-0,481; Pr<0,01), e área basal de Biterlich (-0,503; Pr<0,01). Santos et al. (2006) também 

verificaram  menor número de folhas em plantas jovens de cedro em condições de maior 

sombreamento. O menor número de folhas nas plantas sob maior competição, e 

provavelmente com suprimento inferior de radiação solar, pode decorrer simplesmente da 

menor produção de folhas nessas condições ou devido à senescência de folhas sombreadas, ou 

morte devido à maior incidência de patógenos. 

 

Tabela 3 – Correlação entre as variáveis medidas de Cedrela fissilis Vell. e as variáveis de 

competição (valores entre parênteses = probabilidade). 

 ICV2 ICV2,5 ICV3 Gsp Gb 

Cc 0,01 (0,58) 0,13 (0,47) 0,18 (0,32) -0,07 (0,68) -0,1 (0,94) 

Ht -0,07 (0,71) -0,01 (0,97) 0,05 (0,78) 0,13 (0,46) 0,13 (0,46) 

Cf 0,37 (0,03) 0,33 (0,06) 0,37 (0,03) -0,33 (0,05) -0,35 (0,03) 

 

A senescência das folhas é um processo natural, geralmente as folhas de sombra 

fenecem mais cedo, a clorofila começa a morrer e a folha torna-se amarelada (TAIZ e ZEIG, 
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2009). A hipótese da senescência está de acordo com resultado obtido por Yoshimura (2010), 

que testando sombreamento de folhas de Cedrela sinensis, encontrou alta probabilidade de 

mortalidade em folhas sombreadas, sob irradiância heterogênea na copa. 

Durante o processo de coleta de dados, foi possível verificar nitidamente a coloração 

amarelada de folhas sombreadas, demonstrando que folhas nessas condições estão realmente 

mais suscetíveis a patógenos e necroses (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                    Figura 4 – Folha de cedro sombreadas com coloração amarelada. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As variáveis medidas do cedro, altura total, circunferência do coleto e comprimento de 

folha, foram correlacionadas entre si. 

O comprimento de folha apresentou maior sensitividade à competição nas distâncias 

de 2 e 3 metros. 

O número de folhas foi relacionado com o comprimento da folha e foi negativamente 

correlacionado com a competição. 
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RESUMO 

 

Eleocharis destaca-se entre macrófitas aquáticas típicas de áreas inundáveis e inundadas. Tanto no 

Brasil como na Amazônia, ainda são poucas as pesquisas sobre plantas aquáticas do ponto de vista 

ecológico e principalmente anatômico. Estas espécies geralmente apresentam variações biométricas e 

fenotípicas que dificultam a identificação das mesmas. Tais variações estão relacionadas ao regime 

hídrico e aos tipos de água como as da Amazônia (água branca, preta e cristalina) que cada espécime 

está sujeita. O objetivo deste trabalho é caracterizar as estruturas anatômicas de indivíduos de 

Eleocharis geniculata ocorrentes em restinga e apicum, como subsídio à taxonomia e as relações com 

o ambiente. O material botânico foi coletado na restinga da ilha de Itarana/Salinópolis-PA, em 

setembro/2013  (num período atípico de intensas chuvas), fixados em FAA, incluídos em parafina e 

corados em azul de astra e safranina. As analises de identificação mostraram que os indivíduos de 

restinga apresentaram variações biométricas e que as atividades fotossintéticas são restritas ao caule. 

Os resultados anatômicos preliminares da região mediana do caule de indivíduos da restinga, em seção 

transversal, apresentaram epiderme uniestratificada heterodimensional, presença de cutícula espessa e 

clorênquima de células alongadas. O córtex é formado por parênquima clorofiliano de células 

alongadas heterodimensionais, com muitos idioblastos dispersos em toda região cortical. Tecido 

vascular formado por feixes colaterais que circundam o parênquima medular formados por células 

heterodimensionais e arredondadas que contêm aerênquimas aparentemente de origem lisígena, que se 

intercalam aos feixes vasculares. Idioblastos de compostos fenólicos de conteúdo diferenciado 

dispersos ao parênquima medular. Eleocharis geniculata é uma espécie bioindicadora adaptada a 

estresses hídricos e apresentou um conjunto de características que indicam sua condição anfíbia com 

aerênquimas em lacunas regulares, indicando seu grau de adaptação à inundação. 

 

Palavras-chave: Anatomia. Macrófitas aquáticas. Eleocharis. 

 

1. INTRODUÇÃO 

As macrófitas aquáticas da Amazônia, típicas de áreas inundáveis e inundadas, estão 

amplamente distribuídas nos ecossistemas como várzeas, planícies de inundação, igapós e 

lagos (Lins & Oliveira, 2002). Apesar da grande ocorrência de ecossistemas aquáticos, são 

poucas as pesquisas realizadas sobre plantas aquáticas no Brasil, do ponto de vista ecológico e 

principalmente anatômico, no entanto, ressaltam-se os de Junk (1970; 1973; 1979; 1980; 

1983), Prance & Arias (1975), Albuquerque (1981), Silva (1981), Junk et al.(1981), Junk & 

Furch (1984), Junk & Howard-Williams (1984), Lins et al. (1989), Lins & Oliveira (1994) e 

Lins et al.(2002). 
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Os ecossistemas aquáticos temporários conhecidos como alagados, brejos, áreas 

alagáveis, ou ainda, áreas inundáveis, são aqueles que se apresentam secos nos períodos de 

estiagem, porém na época das chuvas retornam ao seu estado alagado. Segundo Esteves 

(1998), estão definidos, no Brasil, por zonas onde a vegetação colonizadora é tolerante ou 

adaptada a solos úmidos, ou a solos que diariamente ou sazonalmente sofrem inundações. As 

áreas alagáveis são bastante representativas, sendo encontradas em regiões de restinga, 

próximas a rios, lagoas e canais, e ainda, nas regiões entre dunas e de depressões do relevo, 

apresentando-se dulcícolas ou salobras. Esses ambientes vêm sendo ameaçados devido à ação 

de fatores antrópicos, como poluição, queimadas e aterramentos com fins imobiliários e/ou 

turísticos. 

A família Cyperaceae Juss. tem grande destaque pela presença intensiva em muitas 

regiões e pelo grande número de espécies, inclusive caracterizando os ecossistemas aquáticos 

(Gil & Bove 2004). Segundo Bruhl (1995), Cyperaceae é composta por cerca de 

5.000 espécies distribuídas em duas subfamílias, 12 tribos e 112 gêneros. Para Goetghebeur 

(1998), a família é composta também por cerca de 5.000 espécies, porém distribuídas em 

quatro subfamílias, 14 tribos e 104 gêneros. Judd et al. (2002) concordam que a família 

apresenta 104 gêneros, porém comportando 4.500 espécies. Porém, Soltis et al. (2005) 

creditam à Cyperaceae um número menor de gêneros (98) e de espécies (4.350). Cyperaceae é 

uma família cosmopolita, que normalmente, mas não exclusivamente, ocorre em locais 

úmidos (Goetghebeur 1998, Judd et al. 2002, Soltis et al. 2005). Judd et al. 2002 citam como 

os maiores gêneros: Carex L. (2000 spp.), Cyperus L. (600 spp.), Fimbristylis Vahl (300 

spp.), Scirpus L. (300 spp.), Rhynchospora Vahl (200 spp.), Scleria Berg. (200 spp.) e 

Eleocharis R. Br. (200 spp.). 

No Brasil ocorrem cerca de 594 espécies distribuídas em 40 gêneros, o que representa 

11% das espécies e 40% dos gêneros de Cyperaceae ocorrentes no mundo (Alves et al. 2012). 

Apesar de sua grande representatividade no país, as Ciperáceas têm sido pouco estudadas, 

principalmente no litoral amazônico. O gênero Eleocharis possui, aproximadamente, 250 

espécies, usualmente aquáticas e anfíbias, distribuídas dos trópicos às regiões polares do 

mundo e com grande concentração de espécies na América (Diego-Pérez, 1997). São 

higrófilas, geralmente emergentes e raramente submersas, ocorrendo em brejos, cachoeiras, 

lagoas, lagos, margens de rios, pântanos, restingas e solos úmidos de locais abertos (Faria, 

1998). 
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Entretanto, essas plantas aquáticas são responsáveis por uma grande produtividade 

primária, contribuindo para o aumento de nichos, diversidade faunística e, portanto, maior 

complexidade na dinâmica do ecossistema. Esses vegetais servem como alimento para muitos 

organismos, sendo base na cadeia alimentar. Sua presença nos habitats aquáticos eleva a 

estrutura desses locais disponibilizando áreas para refúgio e desova, formando ainda micro-

habitats para organismos que não são visíveis a olho nu e também atuam na captura e 

liberação de nutrientes do sedimento e da água. 

No litoral Amazônico, o Programa de Estudos Costeiros - PEC do Museu Paraense 

Emílio Goeldi – MPEG, tem desenvolvido estudos antropológicos, geomorfológicos, 

geoquímicos e botânicos para que se entenda a dinâmica costeira considerando-se a influência 

do Rio Amazonas, onde Eleocharis geniculata está sendo estudado como uma das espécies 

que poderá contribuir para tal entendimento desta dinâmica.   

Por serem encontradas, nesses ambientes, grandes comunidades de vegetais hidrófilos 

e por apresentarem uma das maiores taxas de produtividade primária entre os ecossistemas 

aquáticos continentais, torna-se evidente a necessidade do levantamento das espécies, 

fornecendo subsídios para os programas de preservação e manejo. 

Este trabalho tem por objetivo caracterizar as estruturas anatômicas dos órgãos 

vegetativos de Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. dando subsídio à taxonomia e as 

relações com o ambiente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de Estudo 

 

Os indivíduos de E. geniculata foram coletados em áreas de restinga no município de 

Salinópolis, Pará, durante um período atípico de intensas chuvas, em Setembro de 2013 

(Figuras 1 e 2). A identificação foi realizada com o auxílio de chaves analíticas, sob a 

orientação do pesquisador Dr. André Bragança Gil da Coordenação de Botânica do MPEG, 

especialista em Cyperaceae. Os quais em seguida foram herborizados e incorporados ao 

Herbário João Murça Pires MG, sob o registro 209353MG. 
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Figura 1- Localização geográfica do município de Salinópolis – Pará. 

 

 

Figura 2- Aspectos de restinga da Ilha de Itarana, Salinópolis-PA . 
 

 

2.2.  Métodos 

 

 O estudo morfoanatômico foi desenvolvido no laboratório de Anatomia Vegetal, na 

Coordenação de Botânica, do Museu Paraense Emílio Goeldi – LAVEG/MPEG. As 

amostras de Eleocharisforam fixadas em FAA 70% (formaldeído, ácido acético e etanol 

70% GL) (Johansen, 1940), submetidos a vácuo por 24 horas, e conservadas em álcool 

etílico 70% GL.   
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 A raiz e o caule foram secionados transversalmente nas regiões proximal, mediana, 

distal e espiga. Após sua fixação, o material seguiu a série de desidratação butílica 

crescente até álcool puro e a inclusão em parafina (Johansen, 1940). Os blocos foram 

cortados no micrótomo rotativo ecorados com azul de astra e safranina (Gerlach, 1977) e 

montados em resina sintética. 

 As fotomicrografias foram realizadas com auxílio de câmera fotográfica digital Canon 

acoplada ao microscópio Zeiss, modelo AXIOLAB. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Aspectos morfológicos e ecológicos 

 

Eleocharis geniculata é uma erva de porte herbáceo, ocorrentes no litoral amazônico, 

sendo encontradas, em áreas de restinga, apicum e manguezais no Estado do Pará. Os 

espécimes foram coletados em solo arenoso, em alguns pontos argilosos inundáveis a cada 

maré, saturados de água ou secos e com biometria bastante variada. Apresentou um 

comportamento de macrófita aquática anfíbia e de grande amplitude ecológica, de acordo com 

Irgang et al. (1984), por encontrar-se adaptada ao ambiente inundável e de solo seco. 

 As macrófitas aquáticas influenciam o ambiente terrestre de modo a reduzir a 

turbulência na região litorânea e adjacentes, favorecendo a sedimentação do material alóctone. 

Atuam na ciclagem de nutrientes já que utilizam os nutrientes do sedimento para seu 

desenvolvimento e crescimento, liberando estes por excreção e fornecendo matéria orgânica 

para a cadeia detritívora através do processo de decomposição. Destacam-se ainda como local 

de abrigo e reprodução para diversos animais favorecendo uma maior diversidade local. 

Contribuem ainda para a produção de nitrogênio assimilável, pois podem ser hospedeiras de 

associações com algas perifíticas e bactérias fixadoras de nitrogênio (Esteves, 1998). 

 A alta produtividade das macrófitas aquáticas é um dos principais motivos para o 

grande número de nichos ecológicos e a grande diversidade de espécies encontradas na 

região. A produtividade primária está condicionada a fatores como temperatura, à 

luminosidade e à disponibilidade de nutrientes. As variáveis ambientais podem influenciar, 

em conjunto ou isoladamente, nas características fotossintéticas do vegetal, tanto 

sazonalmente quanto diariamente. Se as características ambientais são favoráveis, pode 

ocorrer um acréscimo da produtividade e um consequente aumento da reprodução (Camargo 

et al., 2003). Gil & Bove (2004) afirmam que condições ótimas de luminosidade e de recursos 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

382 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

hídricos são fundamentais para a existência e bom funcionamento das espécies de Eleocharis, 

o que é comprovado pelos espécimes encontrados nos ambiente de restinga e apicum no 

município de Salinópolis.  

 As variáveis ambientais podem influenciar, em conjunto ou isoladamente, nas 

características fotossintéticas do vegetal, tanto sazonalmente quanto diariamente. Se as 

características ambientais são favoráveis, pode ocorrer um acréscimo da produtividade e um 

consequente aumento da reprodução (Camargo et al., 2003).O aspecto econômico de 

Eleocharis geniculata é, no cômputo geral, mais negativo do que positivo, pois as referências 

de Cyperaceae infestantes sobrepujam as referências de aproveitamento econômico 

(Kissmann, 1993). 

Para o Brasil, não há um levantamento global das espécies de Eleocharis, sendo que a 

maioria dos trabalhos encontrados apresenta apenas listas de espécies ocorrentes em 

determinadas região da região Sul do país, o que impede uma avaliação, mesmo que 

aproximada, do número de espécies presentes no país.  

Alves et al. (2009) atentam para o fato de não haverem registros de coleta de algumas 

espécies de Eleocharis, o que pode estar relacionado à incerteza taxonômica durante a 

identificação. A identificação das espécies é um pouco difícil, pois sua distinção está 

geralmente em pequenas estruturas morfológicas, como: ápice da bainha, glumas inferiores, e 

principalmente em detalhes da morfologia dos aquênios e de suas estruturas acessórias, que 

requerem uma análise muito precisa e de difícil realização fora de laboratórios. 

 Além disso, ainda segundo Alves et al. (2009), a alta diversidade de Eleocharis no 

Brasil, com muitas espécies ocorrendo em ambientes impactados, demonstram um grave 

problema, considerando o número de espécies úteis como potencial bioindicadores e 

caracterizadoras de ecossistemas. 

E. geniculata da restinga apresentaram desenvolvimento cespitoso, com variação do 

tamanho que é reduzido com a menor disponibilidade de água e com o aumento da salinidade 

(Figura 4). Desenvolvem-se em touceiras arredondadas, em associação com E.mutata ou 

Blutaparon Raf . (Figura 3A). 

As espécies de Eleocharis analisadas apresentaram as flores bissexuadas, podendo 

ocorrer flores unissexuadas em plantas monóicas, e mais raramente, plantas dióicas, 

agrupadas em forma de espigas ovóides, obtusas e ocres com glumas. O termo “espiga” é 

utilizado em lugar do termo “espigueta” (tradicionalmente utilizado para nomear a 

inflorescência de Eleocharis), pois espigueta refere-se a uma espiga que faz parte de outra 
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espiga ou de outro tipo qualquer de inflorescência, ou seja, espigueta é parte de uma 

inflorescência composta, o que não condiz com a realidade da inflorescência de Eleocharis 

que é formada por uma espiga única e terminal. 

As ráquis das espigas de E. geniculata chegaram a quase 1 cm de comprimento, pois 

elas crescem em direção ao ápice produzindo novas flores ao mesmo tempo em que suas 

glumas inferiores caem com os aquênios maduros, por isso, podem ser encontradas espigas 

com grande parte da ráquis sem glumas (as glumas são estruturas semelhantes a escamas que 

abrigam as flores aperiantadas). Apresentou glumas carenadas, membranáceas, caducas, com 

nervura central verde ou parda, orbiculares e ápice obtuso. González-Helizondo (1994) afirma 

que as Eleocharis apresentam glumas imbricadas e espiraladas no eixo da espigueta, o que é 

comprovado pela E. geniculata coletada em Salinópolis. 

Os aquênios são os frutos de E. geniculata, que também podem ser chamados de 

cipselas ou núculas. Foram caracterizados aquênios negros, obovóides, superfície lisa e 

bastante lustrosa, ápice com um colo onde se insere a base do estilete; estilete bífido de cor 

castanho-clara, menor que 0,5 mm de comprimento, de acordo com Gil & Bove (2004). 

Os espécimes analisados apresentaram colmos cilíndricos, septos transversais ausentes 

e lisos. González-Helizondo (1994) afirma que o gênero Eleocharis apresenta folhas 

reduzidas a bainha na base do colmo, por isso, as atividades fotossintéticas são transferidas ao 

caule (Figura 4). Alguns autores referem-se ao caule como colmo ou escapo floral de 

Eleocharis. As bainhas das espécies analisadas são castanho-violáceas na base, pardas a 

castanho-escuras na região mediana, verdes a castanho próximo ao ápice, sem apêndice 

hialino no ápice e subcartilaginosas.  

A raiz é fasciculada, constituída provavelmente por raízes adventícias e emaranhadas à 

matéria orgânica existente no substrato. 
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Figura 3- Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. da restinga em associação com Blutaparon Raf. 
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Figura 4: Fases de desenvolvimento de Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. ocorrentes 

na restinga da ilha Itarana, Salinópolis Pará. Es: espiga, Co: colmo, Ba: bainha,Ra: raiz. 
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3.2 Aspectos anatômicos 

 

3.2.1 Raiz 

 

Em seção transversal, a raiz apresentou epiderme tão delgada que não foi possível ser 

analisada. O córtex também é formado por células de paredes delgadas que aparentemente 

formam fileiras radiais conectando-se desde a endoderme até a região periférica. Estas fileiras 

de células formam uma verdadeira teia na região cortical e aerênquimas provavelmente de 

origem esquizolisígena (Figura 5A). A endoderme evidencia-se por constituir-se de células 

isodiamétricas e espessamento de Caspary em forma de “O” (Figura 5B). A variação no 

espessamento da parede das células da endoderme pode variar de acordo com o tipo de solo e 

estágio de desenvolvimento da raiz. Tais características concordam com as descritas por 

Metcalfe (1960) e Esau (1977) para plantas aquáticas. 

 O cilindro vascular é constituído por um único elemento de vaso circundado por 

floema, feixe concêntrico anficrival e protegido por um periciclo (espessado fortemente) de 

paredes esclereíficadas com células isodiamétricas (Figura 5C). Segundo Metcalfe (1960), a 

redução do xilema é característica em plantas aquáticas. 

 

3.2.2 Colmo (região basal) 

 

 A região basal do caule em seção transversal apresentou epiderme uniestratificada de 

forma arredondada, cutícula altamente espessa (característico de plantas aquáticas) com 

alguns estômatos (Figura 6A). 

 As plantas não adaptadas ao ambiente aquático e submetidas à deficiência de oxigênio 

ou de nutrientes produzem lacunas entre as células parenquimáticas como resposta anatômica 

e fisiológica decorrente do aumento na atividade da celulase, que por sua vez é favorecida 

pela maior produção de etileno endógeno em condições de estresse (Kawase & Whitmoyer, 

1980; Drew et al., 1989; Bouranis et al., 2006; Pereira et al., 2008). 

O sistema vascular é constituído de feixes vasculares colaterais dispostos em círculo 

na região cortical e intercalam-se por aerênquimas. Cada feixe vascular é circundado por uma 

evidente endoderme de células isodiamétricas caracterizando a síndrome Kranz (Figura 6B). 

Idioblastos de compostos fenólicos encontram-se dispersos em todo o parênquima caulinar, 

tanto no córtex, como na medula (Figura 6C). 
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 Os aerênquimas na região basal são aparentemente de origem lisígena, isodiamétricos, 

organizados e bem maiores se comparados com os aerênquimas da região mediana do colmo. 

A presença de aerênquimas bem desenvolvidos é característico de plantas aquáticas (Bona & 

Morretes, 2003). 

 

2.2.3 Colmo (região mediana) 

 

A região mediana do caule em seção transversal apresentou epiderme 

heterodimensional e uniestratificada (Figuras 7A e 7E).  

O córtex é formado por parênquima clorofiliano de células alongadas 

heterodimensionais radialmente enfileirados da endoderme até a epiderme e intercaladas por 

aerênquimas de origem esquizógena (Figura 7B).  

O sistema vascular da região mediana também é constituído de feixes vasculares 

colaterais dispostos em círculo na região cortical circundados por uma evidente endoderme de 

células isodiamétricas, caracterizando a síndrome Kranz e por um periciclo fortemente 

espessado. Evidentes aerênquimas de origem esquizo-lisígeno alternam-se aos feixes 

vasculares delimitando um parênquima medular. Os aerênquimas das plantas flutuantes 

formam um micro clima muito mais rico em oxigênio, que atrai peixes e outros animais, 

servindo também de hospedeiras para perifítons que contribuem de modo importante para a 

produção primária de rios, arroios e lagos (Pottet al. 2000). 

Idioblastos de compostos fenólicos encontram-se dispersos também em todo o 

parênquima caulinar, porém na região cortical em maior quantidade (Figuras 7C e 7D). 

 

3.3.4 Colmo (região apical) 

 

 Em seção transversal, a região distal do colmo apresentou epiderme heterodimensional 

uniestratificada, no qual as cutículas são tão espessadas que invaginam-se ao longo das 

paredes anticlinais da epiderme, o que também é característico de plantas aquáticas (Figuras 

8A e 8E). 

  A região cortical é constituída por clorênquima de células alongadas e enfileiradas 

dispostas radialmente ligando a epiderme ate a endoderme, que delimitam aerênquimas 

aparentemente de origem esquizógeno. 
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 O sistema vascular da região distal também é constituído de feixes vasculares 

colaterais dispostos em círculo na região cortical, circundados por uma endoderme espessada 

formada por células isodiamétricas com espessamento em forma de “O” (Figuras 8B e 8C). 

 Segundo Smith (1955), a estrutura da medula depende das condições ambientais, ou 

seja, em rizomas de solos encharcados a medula apresenta-se parênquimatosa e as que se 

desenvolvem em áreas inundáveis apresentam-se lignificadas. Em Eleocharis geniculata, o 

parênquima medular é formado por células grandes e arredondadas, de formato 

heterodimensional com paredes delgadas, semelhante à região basal e mediana, porém com 

ausência de aerênquimas e idioblastos de compostos fenólicos (Figura 8D).  

 A presença de parênquima ao redor do feixe vascular é indicada como anatomia kranz 

e revela o metabolismo C4 da espécie. Muitas ciperáceas possuem bainha kranz, como já foi 

verificado para os gêneros Cyperus, Eleocharis, Rhynchospora, Fimbristylis e Remirea 

(Estelita-Teixeira & Handro, 1987; Estelita, 1993). 

 

3.3.5 Espiga 

 

 A espiga foi secionada transversalmente igual às demais estruturas morfológicas 

(Figuras 9A e 9B), porém, por tratar-se de uma estrutura reprodutiva é seca e sem material 

lignificado, onde foram identificadas apenas algumas estruturas vegetativas, tais como: 

anteras e aquênios. A ráquis de E. geniculata trata-se de uma estrutura reprodutiva e no 

momento não faz parte dos objetivos deste estudo (Figura 9C).  
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Figura 5- Aspectos da raiz de Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. em corte transversal. A - 

Vista geral da estrutura; B-C: detalhe do feixe vascular. Ae: aerênquima, Cx: córtex, En: endoderme, 

Pr: periciclo, Ep: epiderme, F: floema. 
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Figura 6- Seção transversal da região basal do colmo em Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. 

A - Vista geral; B - Detalhe do córtex e evidenciando idioblastos e feixe vascular; C - Vista parcial do 

colmo. Ae: aerênquima, Ct: cutícula, Cx: córtex, En: endoderme, Ep: epiderme, Fv: feixe vascular, f: 

floema, x: xilema, Pcc: parênquima clorofiliano cortical de células heterodimensionais, Pm: 

parênquima medular, Id: idioblastos (amido ou compostos fenólicos). 
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Figura 7- Seção transversal da região mediana do colmo em Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. A-B: Vista 

geral; C-D: Detalhe do feixe vascular; E - Detalhe da parede celular. Ae: aerênquima, Cx: córtex, En: endoderme, Es: 

estômato, Ep: epiderme, Fv: feixe vascular, f: floema, x: xilema, Pcc: parênquima clorofiliano cortical de células 

alongadas, Pm: parênquima medular, Id: idioblastos (amido ou compostos fenólicos). 
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Figura 8- Seção transversal da região apical do colmo em Eleocharis geniculata (L.) Roem. & 

Schult. A - Vista geral; B - Detalhe do feixe vascular; C - Região cortical mediana; D - Parênquima 

medular; E - Detalhe da parede celular evidenciando idioblastos. Ae: aerênquima, Ct: cutícula, Cx: 

córtex, En: endoderme, Es: estômato, Ep: epiderme, Fv: feixe vascular, f: floema, x: xilema, Pr: 

periciclo, Pm: parênquima medular de células isodiamétricas, Id: idioblastos (amido ou compostos 

fenólicos). 
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Figura 9- Aspecto geral da espiga de Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. em corte 

transversal. A-B: Vista geral; C - Vista ampliada da ráquis. 
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4. CONCLUSÃO 

 

As características observadas nos órgãos reprodutivos de Eleocharis geniculata 

corroboram com a identidade da espécie.  A maioria dos trabalhos referentes à Eleocharis é 

de caráter taxonômico, portanto, este trabalho envolvendo a anatomia dos órgãos vegetativos 

é pioneiro na região amazônica.  

Eleocharis geniculata coletada na restinga, em área inundável, apresentou um 

conjunto de características que indicam sua condição anfíbia com aerênquimas em lacunas 

regulares, aparentemente de origem esquizógena, indicando seu grau de adaptação à 

inundação.  

O grau de salinidade das águas interiores, e, sobretudo sua variação temporal, é de 

fundamental importância na seleção do tipo de comunidade vegetal que coloniza um 

determinado ecossistema e também na regulação da taxa de crescimentos destas comunidades. 

Eleocharis geniculata é uma espécie bioindicadora adaptada a estresses hídricos. 

 Os resultados para o presente trabalho ainda não são conclusivos, pois se necessita 

ampliar os conhecimentos anatômicos para E. geniculataque que são escassos, como também 

a análise dos espécimes em outros ecossistemas para posterior comparação entre os ambientes 

propostos. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho teve objetivo determinar as características físicas e físico - químicas de frutos de 

acerola (Malpighiaemarginata L.) do município de Redenção - Pará e relacionar os valores obtidos 

com valores disponíveis na literatura científica, para estudo das variabilidades e semelhanças das 

características da espécie. Acerola (Malpighiaemarginata L.) é uma frutífera tropical, originária das 

Antilhas, que encontrou no Brasil condições favoráveis ao seu cultivo comercial, sendo de grande 

importância econômica e social devido ao seu alto conteúdo de ácido ascórbico. Foram coletados 

frutos maduros de aceroleiras situados no município de Redenção- Pará, no período do mês de janeiro 

de 2014. Os frutos de acerolas foram medidos com o auxílio de paquímetro, as medidas consistiam em 

diâmetro longitudinal e transversal.Também foram caracterizados quanto ao peso total, polpa com 

película e peso da semente utilizando balança analítica de precisão 0,01 g. Os mesmos ainda foram 

caracterizados individualmente quanto ao rendimento de polpa com película. Também foram 

caracterizados quanto às análises de pH, acidez (%) resultados expressos em ácido cítrico e umidade 

(%). Os dados biométricos foram analisados peloprograma estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta. 

Onde os dados médios seguido do desvio padrão foram de 17,86 ±1,44mm para o diâmetro 

longitudinal, 22,56 ± 1,83 mm diâmetro transversal, 5,9 ± 1,08 g peso total, 5,45 ±1,04 g polpa com 

película, 0,45 ± 0,09 g peso da semente, 0,79 ± 0,05 índice de formato dos frutos e 92,28 % de 

rendimento para a polpa com a película. E valores de acidez 1,27%, valores de pH de 3,67eumidade 

92,06%. Concluímos que o peso das sementes e o índice de formato dos frutos foram as características 

que mais apresentaram semelhanças entre os frutos e os resultados das análises físico – químicas 

estavam próximos aos valores encontrados na literatura científica. 

 

Palavras-chave: Caracterização. Biometria. Frutos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 40 

milhões de toneladas ao ano, mas participa com apenas 2% do comércio global do setor, o que 

demonstra o forte consumo interno (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 

2010). Com um clima altamente favorável e presença em todos os estados brasileiros, o Brasil 

apresenta uma grande diversidade de frutas, de tropicais a temperadas. As condições 

climáticas e edáficas conferem uma vantagem comparativa para o Brasil. Entretanto, diversas 
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ineficiências ao longo das cadeias produtivas de frutas consistem em entraves para a 

competitividade desse segmento (LOURENZANI e LOURENZANI, 2010). Dentre as frutas 

produzidas em larga escala no Brasil podemos destacar acerola sendo uma das frutas de 

características de teores elevados de ácido ascórbico.  

A aceroleira é uma planta que pertence à família Malpighiaceae, originária da 

América Tropical, também conhecida como cereja das antilhas é um arbusto frutífero cujo 

cultivo para fins comerciais vem se expandindo no Brasil, país considerado o maior produtor, 

consumidor e exportador de acerola do mundo (CHAVES et al., 2004). 

A acerola (Malpighiaemarginata L.) é uma frutífera tropical, originária das Antilhas, 

que encontrou no Brasil condições favoráveis ao seu cultivo comercial, sendo de grande 

importância econômica e social devido ao seu alto conteúdo de ácido ascórbico (vitamina C) 

(GONZAGA NETO et al., 1999; RITZINGER et al., 2003; SALLA et al., 2002). 

Devido sua grande importância nutricional, econômica e para o desenvolvimento dos 

mais variados produtos alimentícios, torna - se importante conhecer suas variabilidades físicas 

e químicas nos vários solos e climas brasileiros através de estudos biométricos e 

determinações físico – químicas, pois segundo Carvalho et al. (2003) estudar as 

características biométricas dos frutos e sementes constitui um instrumento importante para 

identificar a variabilidade genética dentro de populações de uma mesma espécie, e as relações 

entre essa variabilidade e os fatores ambientais podendo, dessa forma, ser utilizados em 

programas de melhoramento genético. 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo determinar as características químicas 

e físicas de frutos de acerola (Malpighiaemarginata L.) oriundos do município de Redenção - 

Pará e relacionar os valores obtidos com valores disponíveis na literatura científica, para 

estudo das variabilidades e semelhanças das características da espécie. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Coleta dos frutos 

Foram coletados frutos maduros de várias aceroleiras situados no município de 

Redenção- Pará, no período do mês de janeiro de 2014. Após a coleta, os frutos foram 

acondicionados em sacos plásticos, caixas de isopor e gelo pra não interferência nas pesagens 

e medidas devido as transpirações e outras alterações físicas devido a ação da temperatura 

ambiente durante o transporte. Logo após a coleta os frutos foram transportados para o 
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laboratório de alimentos da Universidade Estado do Pará (UEPA) campus XV. Em seguida, 

foram selecionados aleatoriamente 200 (duzentos) frutos sadios visando eliminar os 

defeituosos, machucados, verdosos ou muito maduros, inclusive os que apresentavam indícios 

de fermentações indesejáveis e lavados em água corrente visando eliminar as sujeiras mais 

grosseiras e enxugados com papel toalha.  

 

2.2 Caracterização física dos frutos 

 

Os frutos de acerolas foram medidos com auxílio de paquímetro, as medidas 

consistiam em diâmetro longitudinal e transversal. Também foram caracterizados quanto ao 

peso total, polpa com película e peso da semente utilizando balança analítica de precisão 0,01 

g.  

O índice de formato dos frutos foram calculados seguindo metodologia descrita por 

Brunini et al. (2004) que consiste na relação dos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro 

tranversal (DL/DT).  

Os mesmos ainda foram caracterizados individualmente quanto ao rendimento de 

polpa com película seguindo metodologia descrita por Melo et al. (2013) que consiste na 

relação percentual entre a massa do fruto inteiro e sua respectiva polpa. 

 

2.3 Caracterização Físico - Química dos Frutos 

 

A polpa dos frutos foram obtidas manualmente e caracterizadas conforme metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) em relação ao Ph com uso de pHmetro e eletrodo, 

acidez titulável e os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico e umidade (%) a 

105 °C até peso constante, onde todas as determinações foram realizadas em triplicata  e 

usada as respectivas médias. 

 

2.4 Tabulação dos dados  

 

Os dados biométricos de acerola deste trabalho foram analisados por normalidade e 

estatística descritiva do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta, obtendo assim os 

valores máximos, médios, mínimos e desvio padrão. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1, podem ser observados os resultados das características biométricas dos 

frutos de acerola oriundas do município de Redenção –Pará . 

 

Tabela 1: Dados biométricosdos frutos de acerola. 

Fruto 

 
Máximo Médio Mínimo Desvio Padrão 

Diâmetro Longitudinal 

(mm) 
21 17,86 13 1,44 

Diâmetro Transversal 

(mm) 
26 22,56 18 1,83 

Peso Total 

(g) 
8,26 5,9 3,69 1,08 

Polpa com Película 

(g) 
7,78 5,45 3,44 1,04 

Peso Semente 

(g) 
0,66 0,45 0,25 0,09 

Índice de Formato 

 (mm) 
0,89 0,79 0,54 0,05 

Polpa com Película 

(%) 
94,87 92,28 87,96 1,52 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014. 

Em estudos sobre as características físicas dos frutos de genótipos de acerola 

(Malpighiasp.), cultivados no Município de Anápolis – Goiás, Semensato e Pereira (2000) 

obtiveram valores de 17, 24 mm para o diâmetro longitudinal da fruta, apresentando assim 

resultados inferiores quando comparados com os dados deste trabalho que foi de 17,86 mm. 

Segundo Batista et al. (2000), as dimensões transversais médias de um fruto maduro 

de acerola são de aproximadamente; 21mm (2,14cm), resultados inferiores quanto aos valores 

obtidos que foi de 22,56 mm. 

Os pesos médios obtidos dos frutos se aproximam dos valores estabelecidos porFrança 

e Narain (2003), que alternam entre 2,65g a 10,85g para frutos maduros. 

Sabe-se que vários fatores podem alterar o peso médio dos frutos, podendo citar a 

irrigação, adubação, época de colheita, estádio de maturação, tratos culturais e o clima 

(MOSCOSO, 1956). 

Em relação ao peso da polpa com película foi de 5,45 g dados inferiores aos obtidos 

por Freire et al. (2006) em estudos sobre a caracterização física de frutos de acerola 

procedentes de distintos pomares e regiões fisiográficas do estado da Paraíba onde obtiveram 

valores de 5,88 g para o peso da polpa com película para um distinto pomar procedente de um 

determinado município. 
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 Em estudos sobre as características físicas de diferentes genótipos de acerola em 

Londrina – Paraná, Pípolo et al. (2000) obtiveram valores médios de 0,61 g para o peso da 

semente de acerola procedente de um dos genótipos avaliados, dados superiores em relação 

aos encontrados neste presente estudo que foi de 0,45 g. 

Em relação ao rendimento de polpa com película foi de 92,28 % dados inferiores aos 

obtidos por Freire et al. (2006) em estudos sobre a caracterização física de frutos de acerola 

procedentes de distintos pomares e regiões fisiográficas do estado da Paraíba onde obtiveram 

valores de 93,88 % para o rendimento de polpa para os frutos  procedente de um determinado 

município. 

Valores concordantes com Freire et al. (2006) o qual cita que o fruto acerola apresenta 

um elevado potencial para produção de polpa, segmento que exige um investimento 

relativamente baixo e com grande rentabilidade. 

 Realizando análises químicas e físico-químicas em frutos de diferentes genótipos de 

acerola em Cruz das Almas - Bahia, Matsuura et al. (2001) obtiveram valores de 1,28% para 

acidez total titulável e 3,44 para os valores de pH em um de seus genótipos de acerola, 

resultados semelhantes para os valores de acidez deste trabalho que foi de 1,27% e inferiores 

em relação aos valores de pH obtidos no presente estudo que foi de 3,67. 

França e Narain (2003) em estudos sobre a caracterização química dos frutos de três 

matrizes de acerola obtiveram teores de umidade de 91,97% em uma das matrizes analisadas, 

sendo os resultados inferiores aos obtidos no presente trabalho que foi de 92,06 %. 

Em estudos sobre as características físicas e químicas de acerolas provenientes de oito 

regiões do estado de São Paulo Brunini et al. (2004) obtiveram índice de formato dos frutos 

que é o reflexo da relação diâmetro transversal e longitudinal, variando de 0,86 a 1,24, valores 

estes que confirmam que a acerola é uma drupa subglobosa, sendo os mesmos superiores em 

relação aos valores obtidos neste trabalho que foi de 0,79. 

Penha et al. (2013) cita que o formato dos frutos está relacionado com a relação 

diâmetro transversal e longitudinal(DL/DT), portanto, frutos com valores próximo de 1 (um) 

o fruto é redondo.  

As semelhanças e diferenças dos resultados do presente estudo com os dados 

disponíveis na literatura científica podem ser explicado, pois Botezelli et al. (2000) cita que as 

diferenças observadas podem ser decorrentes das influências climáticas e edáficas, ou seja, o 

ambiente pode ser favorável a expressão de determinada característica que não se manifestaria 

em diferente localidade. 
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4. CONCLUSÃO 

 

De acordo os dados biométricos obtidos neste trabalho concluímos que o peso das 

sementes e o índice de formato dos frutos foram as características biométricas que 

apresentaram os menores desvio padrão, apresentando assim as menores variabilidades em 

torno das médias obtidas das respectivas medidas dos frutos de acerola analisados, já em 

relação aos valores das análises físico – químicas os mesmos estavam de acordo com a 

literatura científica consultada. 
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RESUMO 
 

O presente estudo teve como objetivo determinar as características biométricas e físico - química de 

frutos de cajá(SpondiasmombinL.).  A cajazeira (SpondiasmombinL.) é uma espécie frutífera 

pertencente à família das Anacardiáceas, cujo gênero inclui espécies como a cirigueleira, cajaraneira, 

umbuzeiro, umbucajazeira e umbugueleira. Foram coletados frutos maduros de cajazeiras situados no 

município de Redenção – Pará. Os frutos foram caracterizados individualmente quanto ao peso total, 

peso da semente e peso da polpa com casca utilizando balança analítica de precisão 0,01 g, e medidos 

com o auxílio de paquímetro os diâmetros longitudinais e transversais. O índice de formato dos frutos 

foi calculadoem relação dos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro transversal (DL/DT). A polpa 

dos frutos foi obtida manualmente e caracterizadas em relação ao Ph, acidez titulável (%)expressos em 

ácido cítrico e umidade (%) a 105 °C até peso constante. Os dados biométricos foram analisados por 

normalidade e estatística descritiva do programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta, obtendo assim 

os valores máximos, médios, mínimos e desvio padrão. Onde foram obtidos valores de 35, 73 ± 2,15 

mm para o diâmetro longitudinal, 25,68 ± 3,09 mm diâmetro transversal, 12,43 ± 2,38 g peso total, 

8,46 ± 1,64 g polpa com casca, 3,97 ± 0,87 g peso do endocarpo, índice de formato de 1,40 ± 0,13 

mm, percentual de polpa com casca de 68,06 ± 3,12%e percentual do peso do endocarpo 31,94 ± 

3,11%. E valores de 80,17%, 1,55% e 3,28% para as análises físico-químicas de umidade, acidez e Ph 

respectivamente. Concluímos que as características físicas peso do endocarpo e índice de formato dos 

frutos, foram as características que apresentaram as maiores semelhanças entre os frutos, e os valores 

das análises físico – químicas estavam de acordo com a literatura científica. 

 

Palavras-chave: Caracterização. Biometria.Frutos. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Apesar das dificuldades técnicas, o Brasil apresenta uma grande diversidade de climas 

e solos, o que pode ser entendido como vantagem comparativa para produção de frutas de alta 

qualidade e com uma variedade de espécies que vão desde frutas tropicais e subtropicais a 

temperadas (FACHINELLO et al., 2008). 

Dentre as fruteiras nativas existente nos mais diversos climas e solos do nosso país, 

podemos citar a cajá, que segundo Santos e Serejo et al. (2009) a cajazeira é uma espécie em 
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domesticação, e os conhecimentos e tecnologias disponíveis sobre ela ainda não são 

suficientes para o seu cultivo em escala comercial. Em consequência disso, sua forma de 

exploração ainda é extrativista. Mesmo assim, tem participação crescente na comercialização 

de frutos das regiões Norte e Nordeste, principalmente para as agroindústrias de polpa. 

A cajazeira é uma frutífera perene, dispersa nas regiões tropicais da América, da 

África e da Ásia. No Brasil, a cajazeira é encontrada principalmente nas regiões 

Norte e Nordeste, onde seus frutos, conhecidos como taperebá, cajá mirim, cajá e 

cajá verdadeiro, são utilizados na confecção de polpas, sucos, picolés, sorvetes, 

néctares e geleias de excelente qualidade e valores nutritivo e comercial. A madeira 

é utilizada em marcenarias; casca, ramos, folhas e flores possuem propriedades 

medicinais (SACRAMENTO; SOUZA, 2000). 

 

Com isso estudar frutas tanto para o melhor entendimento das características 

biométricas quanto à composição química e rendimentos de polpa de frutos silvestres do 

bioma cerrado é de grande relevância, pois segundo Cardoso e Lomônaco (2003); Pinto et al., 

(2003) a caracterização biométrica de frutos e de sementes têm importância para a taxonomia, 

na identificação de variedades e para verificar a ocorrência de variações fenotípicas. O 

conhecimento sobre as propriedades biométricas dos frutos também é de extrema importância 

tanto para o dimensionamento de equipamentos quanto para as principais operações na 

industrialização da fruta (Adaptado de FURTADO et al., 2010). 

Neste contexto, este estudo teve como objetivo determinar as características 

biométricas e físico-química de frutos de cajá (Spondiasmombin L.) oriundos do município de 

Redenção-Pará e relacionar os valores obtidos com valores disponíveis na literatura científica, 

para estudo das variabilidades e semelhanças das características da espécie. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Coletas dos Frutos 

 

Foram coletados frutos maduros de cajazeiras situados no município de Redenção - 

Pará, no período do mês janeiro de 2014. Após a coleta, os frutos foram acondicionados em 

embalagens de polietileno e transportados sob refrigeração em caixas de isopor e gelo pra não 

interferência nas pesagens e medidas devido transpirações e outras alterações devido a ação 

da temperatura ambiente durante o transporte. Logo após a coleta os frutos foram 

transportados para o laboratório de alimentos da Universidade Estado do Pará (UEPA) 

campus XV. Em seguida, foram selecionados aleatoriamente 200 frutos sadios visando 

eliminar os defeituosos, machucados, verdosos ou muito maduros, inclusive os que 
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apresentavam indícios de fermentação indesejáveis, em seguida lavados em água corrente 

visando eliminar as sujeiras mais grosseiras aderidas aos frutos e colocadas sobre papel toalha 

para retirada do excesso da água da lavagem. 

 

2.2 Caracterização física dos frutos 

 

Os frutos em estudo foram caracterizados individualmente quanto ao peso total, peso 

da semente e peso da polpa com casca utilizando balança analítica de precisão 0,01 g. Em 

seguida os frutos foram medidos com o auxílio de paquímetro, as medidas consistiam em 

diâmetro longitudinal e transversal do fruto. 

O índice de formato dos frutos foram calculados seguindo metodologia descrita por 

Brunini et al. (2004) que consiste na relação dos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro 

transversal (DL/DT).  

Os mesmos ainda foram caracterizados individualmente quanto ao rendimento de 

polpa com casca seguindo metodologia descrita por Melo et al. (2013) que consiste na relação 

percentual entre a massa do fruto inteiro e sua respectiva polpa, e por diferença foi obtida o 

percentual de semente. 

 

2.3 Caracterização Físico - Química dos Frutos 

 

A polpa dos frutos foi obtida manualmente e caracterizada conforme metodologias 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) em relação ao pH com uso de pHmetro, acidez 

titulável e os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico e umidade (%) a 105 °C 

até peso constante, onde todas as determinações foram realizadas em triplicata  e usada as 

respectivas médias. 

 

2.4 Tabulação dos dados  

 

Os dados biométricos foram analisados por normalidade e estatística descritiva do 

programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta, obtendo assim os valores máximos, médios, 

mínimos e desvio padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Os valores obtidos para as análises biométricas dos frutos de cajá estão expressos na 

Tabela 1, onde os valores estão dispostos em máximo, médio, mínimo e desvio padrão. 

 

        Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Em estudos sobre as características biométricas de frutos de taperebá nos municípios 

de Macapá e Santana no estado do Amapá, Nascimento (2012) obteve média dos valores de 

33,21 mm para o comprimento do fruto (Diâmetro Longitudinal), e 25, 55 mm para o 

diâmetro transversal (largura) e peso médio do fruto de 11,17 g apresentando assim resultados 

inferiores quando comparados com os dados obtidos no presente estudo. 

Soares  et al. (2006); Sacramento; Souza (2009) citam que o peso do cajá varia de 9,25 

g a 40 g sendo considerados com massa superior a 15 g como grandes; entre 12 g a 15 g como 

médios e os inferiores a 12 g como pequenos. Assim pode-se observar que o cajá do presente 

estudo foi classificado como médios, pois o peso médio foi de 12,43 g. 

Para os valores médios das características físicas (endocarpo, percentual de endocarpo 

e percentagem de polpa) obtidos neste trabalho estão semelhantes com os dados obtidos por 

Sacramento et al. (2007) em que obtiveram valores do peso do endocarpo variando de 2,0 g a 

4,4 g sendo que o mesmo corresponde de 15,7% a 31,1% em relação ao peso total do fruto. 

Em relação ao percentual de polpa os mesmos autores obtiveram valores de 56,0% a 73,3%. 

Fruto 

 
Máximo Médio Mínimo Desvio Padrão 

Diâmetro Longitudinal 

(mm) 
41 35,73 30 2,15 

Diâmetro Transversal 

(mm) 
38 

 

25,68 

 

19 3,09 

Peso Total 

(g) 
18,37 12,43 7,42 2,38 

Polpa com Casca 

(g) 
12,02 8,46 5,08 1,64 

Peso Endocarpo 

(g) 
6,51 3,97 2,34 0,87 

Índice de Formato 

(mm) 
1,65 1,40 1,00 0,13 

Polpa com Casca 

(%) 
73,02 68,06 61,75 3,12 

Peso Endocarpo 

(%) 
38,25 31,94 26,97 3,11 

Tabela 1- Dados biométricos de frutos de cajá. 
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Já em relação ao peso da polpa com casca não foram encontrados na literatura valores para 

comparações, entretanto, foram encontrados resultados individuais bem próximos. 

A relação dos diâmetros longitudinal e transversal foi em média 1,40 mm, não se 

classificando em fruto de formato redondo, assim de acordo com Penha (2013) o formato dos 

frutos está relacionado com a relação DL/DT, portanto, frutos com valores próximo de 1 (um) 

o fruto é redondo e de acordo com Hamano; Mercadante (2001) o cajá é uma fruta tropical 

cujos frutos, tem forma elíptica. 

As divergências de comparações de resultados encontradas neste trabalho podem ser 

explicadas, pois segundo Botezelli et al. (2000) as diferenças observadas podem ser 

decorrentes das influências climáticas e edáficas, ou seja, o ambiente pode ser favorável a 

expressão de determinada característica que não se manifestaria em diferente localidade. 

Severo et al. (2007); Sacramento; Souza (2009) cita que a composição aproximada do 

cajá é de 82,7% de umidade, apresentando resultados superiores em relação aos valores 

obtidos  no presente trabalho que foi de 80,17%. 

Em estudos sobre as características físico química de frutos de genótipos de cajazeira 

na capital piauiense Soares (2005) obtiveram valores médios de 1,56% para acidez titulável, 

resultado semelhante com os dados obtido neste presente estudo que foi de 1,55%. 

Em determinações físico químicas de frutos de taperebá Pantoja et al. (2005)  

obtiveram valores médios de 3,21 para o potencial hidrogeniônico (pH) resultados próximos 

aos obtidos no presente estudo que foi de 3,28 o valor do pH. 

Porém essas aproximações de resultados podem ser explicados devido as 

características físicos - químicas das frutas de uma determinada espécie variar conforme o 

fator genético, a localidade, a época de colheita, o estádio de maturação e tratos culturais 

(SACRAMENTO; SOUZA, 2009). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que as características físicas peso do endocarpo e índice de formato dos 

frutos foram as características que apresentaram as maiores semelhanças entre os frutos, e os 

valores das análises físico-químicas estavam de acordo com a literatura científica. 
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RESUMO 

 

O sapoti é um fruto suculento e bastante doce, seu aroma pode ser identificado com facilidade, contém 

as vitaminas A, B1, B2, B5, e C. O sapoti é utilizado em muitas receitas da culinária, consumido ao 

natural ou na forma de doces, sucos e bolos, podendo ser comido ao natural. Suas características 

envolvem uma casca de cor que varia entre castanho e marrom, apresenta uma polpa de cor amarelada. 

Seu tamanho varia entre 3 e 10 centímetros de comprimento. Sua forma pode ser arredondada, 

achatada ou esférica. Sendo assim o objetivo deste trabalho foi determinar as características 

biométricas e físico-químicas do sapoti sob processos gravimétricos e instrumentais. Para a análise 

biométrica foi determinado o diâmetro variando de 47 a 71 mm, comprimento de 49 a 68 mm e o peso 

variou de 62,7 a 219,91 g, foi determinado também o rendimento da polpa, sendo superior a 78%, peso 

da casca e semente. A caracterização físico-química foi realizada tanto para a polpa, para a casca e 

semente, determinando a umidade, pH e acidez titulável. De acordo com os resultados biométricos, o 

estudo mostrou um alto rendimento de sua polpa, apresentando um valor de 78,32%, pH de 5,81, baixa 

acidez titulável de 0,17%  e alta umidade da polpa com 75,92%. Conclui-se que em razão do fruto 

possuir elevada atividade e teor de água deve assim ser beneficiado e armazenado adequadamente para 

que não venha deteriorar-se rapidamente. 

 

Palavras-chave: Achras sapota. Análise Biométrica. Rendimento.  

 

1.  INTRODUÇÃO 

O sapoti (Achras sapota L.) é originário da América central, mais provavelmente do 

sul do México. Em 1980, Lakshminarayana levantou a existência de nove cultivares de sapoti 

no Sul da Índia, sete cultivares na Índia Oriental e doze na Ocidental. É um fruto suculento e 

bastante doce, seu aroma pode ser identificado com facilidade, contém as vitaminas A, B1, 

B2, B5, e C. Ainda contém calorias, hidratos de carbono, cálcio, fósforo e ferro, o valor 

calórico do sapoti é de 96 calorias em cada 100 g da fruta. Trata-se de um fruto muito 

perecível e, por ser climatério, seu amadurecimento sob condições naturais e rápido, o que 

dificulta sua conservação e comercialização (COSTA et al., 2000). 

 O sapotizeiro é uma fruteira muito bem adaptada às condições edafoclimáticas de 

nosso País, mais especificamente às da região Norte e Nordeste. O sapoti, é reconhecido por 
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seu delicioso sabor adocicado e levemente adstringente, na maioria e na maioria das vezes, é 

consumido in natura ou na forma de doces, compotas ou geléias (MIRANDA et al., 2002). 

 O fruto é uma baga oval-arredondada, com a casca recoberta por indumento fosco-

ferrugíneo; polpa suculenta, macia e doce, contendo de 1 a 4 sementes achatadas, de cor 

marrom ou negro-brilhosa (CAVALCANTE, 2010). 

 Como o sapoti é muito apreciado ao natural, há a necessidade de estabelecer- se 

técnicas de manejo e conservação pós-colheita do fruto para que este possa ser ofertado em 

mercados mais distantes, com boa qualidade. (HUERTAS et al., 1999 e VARGAS et al., 

1999). Pode-se conservar o sapoti por até 2 a 3 semanas, em temperatura entre 12 e 16 ºC 

(YAHIA, 1997).  

 A biometria dos frutos fornece informações para a conservação e exploração dos 

recursos de valor econômico, permitindo um incremento contínuo da busca racional e uso 

eficaz dos frutos (GUSMÃO et al., 2006). Outro grande fator relevante com a biometria é o 

fato de constituir um importante instrumento para detectar a variabilidade genética dentro das 

populações de uma mesma espécie, e as relações entre esta variabilidade e os fatores 

ambientais, como também em programas de melhoramento genético (GONÇALVES et al., 

2013). 

A análise do rendimento de polpa dos frutos indica qual deverá ser o seu destino, quer 

para o consumo da fruta fresca, quer para utilização agroindustrial (CARVALHO et al., 

2003). 

O objetivo deste trabalho foi determinar as características biométricas e físico-

químicas do sapoti sob processos gravimétricos e instrumentais. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os frutos utilizados são oriundos de um pomar localizado no município de Salvaterra, 

na Ilha do Marajó-Pará. A colheita dos frutos deu-se quando estavam em estado de maturação. 

Após serem colhidos, os frutos foram levados para o laboratório de Tecnologia de Alimentos 

da Universidade do Estado do Pará, Campus Salvaterra, Marajó/PA, onde seguiu para 

armazenamento e as avaliações. 

 

2.1 Análise biométrica  
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O experimento foi conduzido na safra de 2014. Sendo que as frutas se apresentavam 

fisiologicamente maduras, evidenciada pela intensificação da coloração marrom. Os frutos 

foram coletados, aleatoriamente na árvore e utilizou-se a coleta manual para a obtenção da 

fruta sem sua queda ao solo, pois implicaria na sua maturação. 

 As frutas foram acondicionadas em sacos plásticos, identificadas e conduzidas para o 

Laboratório de Alimento da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus Salvaterra, 

para que se processassem as análises biométricas e físico-químicas. Os dados relativos à 

massa da fruta, à massa da semente e a massa da casca foram determinados em uma balança 

semi-analítica, sendo os resultados expressos em (g).  

 A relação polpa, semente e casca foram obtidas dividindo-se o resultado da diferença 

entre a massa da fruta e conforme determinado por Chitarra (2005). O diâmetro longitudinal e 

o diâmetro transversal foram determinados com paquímetro plástico, e os resultados, 

expressos em (mm). Foram colhidas 30 frutas, selecionando-se 21 visualmente sadios, inteiros 

e sem deformação, tornando-se expressas 21 amostras identificadas com determinadas 

numerações de 1-21 para cada fruta para iniciar-se a biometria. 

 Após a determinação de comprimento, largura e peso, os frutos foram despolpados 

manualmente com uma faca inox para avaliar a massa fresca da polpa por fruto, peso das 

sementes por fruto por fruto e peso da casca por fruto. O rendimento de extração de polpa foi 

determinado para o total da amostra, subtraindo-se a massa fresca das sementes e casca dos 

frutos inteiros, conforme Lima et al., (2002).  

Determinou-se o índice de peso da polpa, sementes e casca através do produto do 

comprimento x diâmetro x peso total, para estimativa dos tamanhos e comparações. Foi 

determinada a massa da polpa, casca e semente. Para a mensuração da massa fresca do fruto, 

cascas e sementes, foi utilizada a balança analítica. As características biométricas dos frutos e 

sementes e casca foram analisadas mediante distribuição de frequência. Foi calculado o 

coeficiente de correlação não paramétrico de Spearman (RS) e o respectivo nível de 

significância (p) entre as variáveis através do teste t (ZAR, 1996). 

 

2.2 Determinação isolada de pH e acidez 

 

    As análises físico-químicas de acidez titulável, pH e umidade foram realizadas através 

da metodologia do (INSTITUTO ADOLF LUTZ, 2008). 
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2.3 PH  

 A determinação de teor de pH da polpa, sementes e casca foram avaliados com o uso 

de peagâmetro, previamente calibrado em soluções tampão de pH 4 e 7. As amostras foram 

preparadas com 50 ml de água destilada aferido em uma bureta e 2 gramas de amostra 

adicionadas em beckeres e agitadas com bastão de vidro a cada duplicata das amostras 

induzidas ao peagâmetro devidamente calibrado e mergulhadas no eletrodo, entre a 

transferência de uma amostra e outra faz-se necessária a lavagem do eletrodo do aparelho com 

água destilada e a secagem suave(sem atrito) com papel tolha para que não ocorra a 

contaminação das amostras. Foi efetuada a leitura em visor digital do pH. 

 

2.4 Acidez Titulável (%) 

 A acidez total titulável (ATT) foi determinada por titulometria, sendo os resultados 

expressos em % de ácido cítrico.  As análises ATT das amostras foram realizadas em 

duplicata da polpa, semente e casca, correspondeu à metodologia de titulação volumétrica 

com indicador.  

 Para cada amostra em duplicata da polpa, semente e casca retirou-se 6 alíquotas de 2 

g, que foram depositadas separadamente em 6 Beckeres de 250 mL, adicionados 50 mL de 

água destilada e 3 gotas de fenolftaleína a 1%. As amostras em duplicata foram tituladas até o 

ponto de viragem, sob agitação; com uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,1 M 

preparada com cerca de 1 g de hidróxido de sódio e solubilizado com 50 mL de água 

destilada , transferida para um balão volumétrico de 250 mL e completada até a aferição do 

menisco e homogeneizada e preenchida na bureta de 25 mL acoplada em um suporte 

universal. A acidez foi expressa ml da solução de NaOH a 1M/ 2g de cada amostra em 

duplicata, foi calculada através a fórmula: 

 

Acidez titulável%= Vg x fc x 100 

       P x c 

Onde:  

Vg= nº de mL de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,1 M gasto na titulação; 

Fc= fator da solução de hidróxido de sódio 0,1 ou 0,01 M; 

N= normalidade da base; 

P= nº de g da amostra usado na titulação (alimentos/se for liquido mL); 
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c= correlação para solução de NaOH 1 M, 10 para solução NaOH 0,1 M e 100 para solução 

NaOH 0,01 M. 

 

2.5 UMIDADE 

 

Para a análise de umidade foram preparados 6 cadinhos descartáveis de papel alumínio 

para as duplicatas das amostras da polpa, semente e casca. Os cadinhos ficaram por 20 

minutos na estufa para perder umidade e logo após transferidos para o dessecador e pesados 

numa balança analítica. Foram pesadas 2 gramas de amostra em duplicata de polpa, semente e 

casca e levadas para a estufa com circulação de ar aquecido a 100ºC por oito horas e 

transferidas novamente para o dessecador e pesado as amostra  secas.  

A umidade em base úmida (Ubu) foi calculada pela diferença entre a massa úmida ou 

seca contida no fruto, os resultados expressos em % de umidade. Para o calculo é expresso 

através da formula: 

 

Ubu (%) = 100 X N 

             P 

Onde:  

N= nº de gramas de umidade (perda de massa em g), P= nº de gramas da amostra. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados referentes à caracterização biométrica e aos rendimentos percentuais de 

casca, polpa e sementes das 21 frutas estão apresentados nas Tabelas 1 e 2. Para o peso, os 

frutos apresentaram uma variação entre 62,74 g a 219,91 g, com uma média de 125,97 g, o 

diâmetro teve uma variação entre 71 mm a 47 mm e para o comprimento a variação ficou 

entre 68 a 49 mm. Observa-se que o valor do desvio padrão do atributo peso é relativamente 

alto, indicando alta heterogeneidade dos frutos, que para Rufine (2010) estas variações 

percebidas para a massa de frutas podem ser decorrentes de diversos fatores internos e 

externos, além dos fatores intrínsecos à planta, que podem ser decisivos sobre a qualidade da 

fruta, destacando-se o número de frutos por planta e a competição entre órgãos em 

desenvolvimento. 
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Tabela 1 - Características biométricas de frutos de sapoti. 

Atributos Máximo Mínimo  Média Desvio padrão 

Peso (g) 219,91  62,74  125,97  ±38,147 

Diâmetro (mm) 71  47  60,10  ±7,63 

Comprimento (mm) 68  49  56,28 ±4,8 

 

 Na Tabela 2 estão apresentados o percentual médio de polpa, semente e casca, bem 

como o desvio padrão de cada um. Observa-se um percentual alto para a polpa da sapoti, 

ficando com 78,32%, superior ao encontrado por Furtado e Santos (2010), onde o rendimento 

de polpa do abiu amarelo ficou em torno de 42% já a casca e semente apresentaram 

respectivamente 51,75 e 9,69%, estes valores são superiores ao encontrado neste trabalho. 

 Tomando como base as categorias de Carvalho e Müller (2005), que de acordo com o 

rendimento percentual de polpa, na qual as espécies de frutas foram enquadradas nas 

seguintes categorias: muito baixo (igual ou inferior a 20%); baixo (entre 21% e 40%); médio 

(entre 41% e 60%); alto (entre 61% e 80%); e muito alto (superior a 81%), percebe-se que o 

sapoti tem um rendimento alto, uma vez que apresenta um percentual médio de 78,32%, em 

comparação com outras frutas como o bacuri e o pequiá, que foram enquadrados no grupo de 

frutas com rendimento de polpa muito baixo, o sapoti se enquadra no grupo de frutas com alto 

rendimento juntamente com a pupunha, pitanga, mangaba entre outros, que se apresentam 

bastante rentável viabilizando sua utilização pela indústria. 

 

Tabela 2 - Rendimentos percentuais de casca, polpa e sementes de sapoti. 

Atributos Média (%) Desvio padrão 

Polpa 78,32 33,18 

Casca 17,63 8,32 

Semente 4,05 1,9 

  

 Já os resultados obtidos para os parâmetros físico-químicos da polpa, casca e semente 

de sapoti, estão presentes na Tabela 3, observa-se que a umidade para a polpa apresentou um 

percentual de 75,92%. Porém Sousa et al. (2012), em seu trabalho sobre caracterização físico-

química da polpa de sapoti, encontrou o teor de água de 72,75%, ficando assim mais  próximo 

ao encontrado por Oliveira et al. (2011), que em seu estudo a umidade ficou em 75,04%, 
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segundo ele um alto teor de umidade das frutas in natura, juntamente com outros fatores, 

como a presença de ar, facilita a atuação de microrganismos deteriorantes.  

 Com relação ao pH, a polpa de sapoti apresentou 5,81, como mostrado na Tabela 3, 

próximo ao encontrado por  Sousa et al. (2012), na qual teve um valor de  5,43, sendo 

possível afirmar que a polpa de sapoti é pouco ácida (pH > 4,5). De acordo com Oliveira et al. 

(2011), o pH para a polpa in natura ficou com o valor 5,55, próximo ao encontrado neste 

trabalho, já para a casca o pH ficou um pouco a baixo da polpa apresentando-se com 5,65, e a 

semente com 6,21. Esse caráter do pH da polpa, para a tecnologia de alimento,  se torna meio 

preocupante, uma vez que essa faixa possibilita o crescimento de microrganismos, precisando 

assim de cuidados especiais, no ato do armazenamento e processamento.   

 Já a casca e as sementes tiveram os valores inferiores para a umidade, em relação à 

polpa, e o pH da semente teve um resultado de 6,21 superior aos da casca e polpa. A acidez é 

um importante parâmetro na apreciação do estado de conservação de um produto alimentício, 

na qual alimentos pouco ácidos se tornam propícios para a proliferação de microrganismos. O 

valor de acidez encontrado foi de 0,17% para a polpa e semente, ficando acima do encontrado 

por Sousa et al. (2012), que apresentou o valor de 0,10%, já Miranda et al.(2001), em seu 

estudo sobre armazenamento de dois tipos de sapoti sob condição de ambiente, encontrou 

variações na acidez total titulável (ATT) nos dois tipos de frutos, ficando com os resultados 

entre 0,20 e 0,22%, semelhante ao resultado deste trabalho. 

Tabela 3 - Caracterização físico-química da polpa de sapoti. 

Análise  Polpa  Casca Semente 

Umidade (%) 75,92 71,57 39,77 

Acidez (%) 0,17 0,29 0,17 

pH 5,81 5,65 6,21 

  

As relações do comprimento, diâmetro e peso por fruto com sua massa fresca podem 

ser explicadas pelas equações de regressão com valores de R2 relativamente altos (Gráficos 1, 

2).  
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Gráfico 1- Relação entre os aspectos biométricos dos frutos de sapoti com relação ao peso total e 

diâmetro do fruto. 
 

Sendo assim, percebe-se que frutos de sapoti com maior diâmetro são mais pesados, 

onde o seu diâmetro é diretamente proporcional ao peso e mostra também uma correlação 

positiva entre o peso e rendimento da polpa, como mostra o Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 2- Relação entre os aspectos biométricos dos frutos de sapoti com relação ao peso total e 

rendimento de polpa. 
 

O que foi verificado junto a Tabela 2 de rendimento percentuais de casca, polpa, 

sementes. Na qual a; maior parte do peso do sapoti é composto pela polpa, comprovado pela 

linha de tendência linear com o coeficiente de determinação R2 chegando a 0,93. 

 
4. CONCLUSÃO 

  

De acordo com os resultados biométricos é possível destacar um bom rendimento de 

sua polpa, apresentando um valor de 78,32% do seu peso total, sendo esse rendimento 
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superior a outras frutas, que a relação biométrica entre o diâmetro, peso e polpa estão 

diretamente ligados. Já quanto as análises físico-químicas realizadas é possível afirmar que a 

polpa de sapoti é pouco ácida (pH > 4,5), tem baixa acidez entorno de 0,17%, com umidade 

de 75,92%, devendo assim ser beneficiada e armazenada adequadamente por ter elevada 

atividade de água e teor de água, para que não venha deteriorar-se rapidamente.  

 

REFERÊNCIAS 
 

CAVALCANTE, Paulo B. Frutas Comestíveis da Amazônia 7.Ed. rev. Atual- Belém: Museu 

Paraense Emílio Goeldi, 2010. 

 

CARVALHO, José Edmar Urano de. MÜLLER, Carlos Hans. Biometria e Rendimento 

Percentual de Polpa de Frutas Nativas da Amazônia. Comunicado Técnico 139 

EMBRAPA, Belém, PA, Outubro, 2005. 

FURTADO, Guilherme de Figueiredo. PORTO, Alexandre Gonçalves. SANTOS, Philipe 

dos. Biometria e Rendimento de Polpa de Frutos de Abiu (lucuma Caimito), Congresso de 

Iniciação Científica, Pró-Reitoria Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, Universidade do 

Estado de Mato Grosso – UNEMAT. Anais Vol. 6 (2010), Cáceres/MT, Brasil, setembro 

2010. 

 

GONÇALVES, Laissa G. Vieira, et. al. Biometria de frutos e sementes de mangaba 

(Hancorniaspeciosa Gomes) em vegetação natural na região leste de Mato Grosso, 

Brasil. Revista de Ciências Agrárias, 36(1): 31-40, Novembro 2013. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4º 

Edição, instituto Adolfo Lutz, 2008. 1020p. 

 

MIRANDA, Maria Raquel A. de, et al,. Armazenamento de dois tipos de sapoti sob 

condição de ambiente. Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal SP, v. 24, n. 3, p. 644-646, Dezembro 

2002. 

 

OLIVEIRA, Valéria S. de, et al,. Caracterização físico-química e comportamento 

higroscópico de Sapoti liofilizado. Rev. Ciênc. Agron., v. 42, n. 2, p. 342-348, abr-jun, 2011. 

 

OLIVEIRA, V.S.; AFONSO, M. R A.; COSTA, J. M. C. Caracterização físico-química e 

comportamento higroscópico de sapoti liofilizado. Rev. Ciên. Agron. Fortaleza, vol. 42, 

núm. 2, pag. 342-348. abril-junho, 2011. 

 

RUFINI, José C. M., et. al,. Caracterização biométrica e físico-química dos frutos de acessos 

de manga ‘ubá’. Rev. Bras. Frutic., Jaboticabal - SP, v. 33, n. 2, p. 456-464, Junho 2011.  

 

SOUSA, Elisabete Piancó de et al. Caracterização Físico-Química da polpa de Sapoti 

oriunda do Estado do Ceará. Revista Verde (Mossoró – RN – Brasil) v.7, n.1, p. 45 - 48 

janeiro/março de 2012.  

 

 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

420 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

CARACTERIZAÇÃO DA VARIAÇÃO DIÁRIA E SAZONAL DO CO2 

ATMOSFÉRICO EM CULTIVO DA PALMA DE ÓLEO COM 

HÍBRIDOS INTERESPECÍFICOS (Elaeis guineensis X Elaeis oleifera) NO 

LESTE DA AMAZÔNIA  
 

Bárbara Cristina Santos de Oliveira1, Alessandro Carioca de Araújo2 
 

1 Graduanda em Agronomia. Universidade Federal Rural da Amazônia. 

barbara_oliveira2495@hotmail.com. 
2 Pesquisador A. Embrapa Amazônia Oriental. 

 

RESUMO 

 

Estudos acerca das mudanças climáticas constataram que o aumento substancial da concentração de 

gases do efeito estufa na atmosfera (GEE), como o dióxido de carbono (CO2), poderá causar 

consequências ao meio ambiente e aos seres vivos em diversos aspectos, sobretudo em regiões de 

grande biodiversidade, como a Amazônia. A região possui uma grande extensão de áreas degradadas 

oriundas principalmente de desmatamentos. Atualmente têm-se investido no cultivo de culturas 

perenes como a palma de óleo (Elaeis guineensis Jacq.) visando recuperar estas áreas. Medidas 

contínuas do perfil vertical da concentração do CO2 atmosférico ([CO2]) foram obtidas durante os 

meses de março a junho de 2014 em plantio com híbridos interespecíficos da palma de óleo, na 

empresa Marborges Agroindústria S.A., Moju, Pará. Esse período compreendeu o máximo da estação 

chuvosa e a transição para a estação seca no leste da Amazônia. Durante o período noturno, [CO2] 

aumentou nos níveis próximos do solo, atingindo valores de até 393 ppm. E, durante o diurno, a menor 

[CO2] foi igual a 379 ppm, observada à altura média da copa (~6 m). A curva média da variação diária 

da [CO2] mostrou um decréscimo próximo às 7h30 e voltou a aumentar às 18h. 

 

Palavras-chave: dióxido de carbono. dendê. perfil vertical. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Avaliações feitas pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) 

através de observações da atmosfera, terra, oceanos e criosfera apontaram o aumento 

substancial na concentração atmosférica de gases do efeito estufa (GEE), tais como CO2, CH4 

e NO2. Estes alteram outros fatores físicos que influenciam a vida na Terra, tais como 

aquecimento e acidificação dos oceanos, derretimento das calotas polares, aumento da 

temperatura e alterações hidrológicas (IPCC, 2013). Nesse contexto, estudos mostram que a 

região amazônica seria uma das regiões mais afetadas pela mudança do clima com impactos 

na hidrologia e na biodiversidade. (Malhi et al., 2008). 

 Até o ano de 2009, as florestas na Amazônia brasileira tiveram aproximadamente 72 

milhões de hectares desmatados, a uma taxa média de 20.000 km² por ano (Homma, 2010). A 

perda da Floresta Amazônica no curto prazo pelo desmatamento direto ou no longo prazo 
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pelas mudanças climáticas poderia ter impactos que exacerbam as mudanças do clima ou da 

cobertura florestal em um círculo vicioso. Além disso, esses dois fatores desencadeadores de 

mudanças na cobertura florestal provavelmente não atuam de forma independente um do 

outro (Marengo et al., 2011). 

 Segundo Reijnders et al. (2008), na tentativa de mitigar os GEE através do sequestro 

de CO2 atmosférico, cada vez mais as práticas de recuperação de áreas degradadas pelo 

desmatamento vêm crescendo, principalmente aquelas baseadas em plantios de cultivos 

perenes. Nesse cenário, a palma de óleo (Elaeis guineensis Jacq.) é uma cultura bastante 

interessante por ser perene e de porte arbóreo, além de apresentar um potencial considerável 

para imobilizar o carbono atmosférico (Lamade et al. 2005). No Brasil, particularmente na 

região amazônica, essa cultura também representa uma alternativa viável à diminuição do uso 

de combustíveis fósseis, através do investimento na produção de biocombustíveis com o óleo 

de palma (Carvalho, 2011). Desse modo, o avanço dos cultivos na Amazônia demanda 

informações indispensáveis sobre a sustentabilidade do setor da palma de óleo, 

principalmente no que diz respeito ao seu potencial mitigador no contexto das mudanças 

climáticas.  

 No contexto da expansão da palma de óleo no Brasil, há considerável falta de estudos 

sobre a micrometeorologia dos plantios. A maioria dos trabalhos nessa área foram conduzidos 

no sudeste da Ásia e oeste da África. Entretanto, existem particularidades nesses locais que 

não podem ser consideradas para a Amazônia, ainda que o clima seja tropical. Por exemplo, 

apesar de a palma de óleo africana (Elaeis guineensis Jacq.) ser a mais produtiva entre todas 

as oleaginosas (8 a 10 t de óleo.ha-1.ano-1), ela possui alta susceptibilidade ao amarelecimento 

fatal (AF), que é um dos principais limitadores da expansão da cultura no estado do Pará 

(Cunha et al., 2010). Por outro lado, o Caiaué (Elaeis oleifera (Kunth), Cortés), originário da 

Amazônia, é importante fonte de variabilidade genética devido ao lento crescimento e 

resistência ao AF. O cruzamento do Caiaué com a palma de óleo africana produz um híbrido 

interespecífico (HIE) viável, resistente e tão produtivo quanto o africano (Cunha et al., 2005). 

Em 2010, a Embrapa lançou o cultivar de HIE Manicoré, recomendado para área de 

incidência de AF (Cunha & Lopes, 2010). 

O HIE está sendo avaliado em escala comercial em áreas de alta incidência de AF no 

estado do Pará. Este trabalho faz parte de um esforço maior para caracterizar a 

micrometeorologia do HIE, no qual se busca o entendimento das interações biofísicas, das 
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quais a avaliação da dinâmica diária e sazonal da concentração do CO2 atmosférico ([CO2]) 

faz parte. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 O experimento foi realizado na empresa Marborges Agroindústria S.A., localizada 

próximo ao município de Moju, Pará, em um replantio com híbridos interespecíficos da palma 

de óleo (Elaeis guineensis X Elaeis oleífera) com idade de sete anos. O sistema foi instalado 

em uma torre de alumínio de 23 metros de altura e as medidas do perfil vertical da [CO2] 

foram realizadas de acordo com Xu et al. (1999) e Molder et al. (2000). É composto de: um 

conjunto de seis válvulas solenoides (EVO-3-12, Clippard, Cincinatti, OH, EUA); um 

conjunto de seis tubos de poliuretano, com comprimento variado para cada um dos níveis e 

com tela de proteção nas extremidades para evitar a entrada de insetos e material sólido 

maiores do que 0,3 mm; um analisador de gás por infravermelho (IRGA, na sigla em inglês) 

(LI-820, LI-COR Inc., Lincoln, NE, EUA); uma microbomba de ar (NMP850KNDCB, KNF 

Neuberger, Freiburg, Alemanha) para coletar o ar do nível que está sendo amostrado até o 

IRGA; e um filtro de ar (ACRO 50 PTFE 1 µm; Gelman, Ann Arbor, Michigan, EUA) antes 

da entrada de ar do IRGA para evitar a entrada de micropartículas; um dispositivo síncrono de 

medidas (SDM-CD8S, Campbell Scientific Inc., Logan UT, EUA) para controlar o 

acionamento das válvulas solenóides e um microcontrolador eletrônico (CR1000, Campbell 

Scientific Inc., Logan UT, EUA) para controlar o sistema e registrar os dados.  

 Os seis níveis que compõem o perfil vertical estão localizados nas seguintes alturas: 

0.5; 1.8; 5.8; 9.9; 15.4; e 22.2 m. O ar atmosférico de cada nível foi amostrado a uma vazão 

de cerca de 1 litro minuto-1 durante 150 segundos. Neste intervalo, o microcontrolador 

eletrônico registrava 5 leituras da [CO2] (uma a cada 30 segundos), que eram então utilizadas 

para obter uma média aritmética. Um ciclo completo ao longo do perfil vertical era realizado 

a cada 15 minutos e, ao final, este era o tempo utilizado para o registro das médias daquele 

intervalo. Foram realizadas visitas de campo quinzenais para a substituição dos cartões de 

memória (CFMC2G, Campbell Scientific Inc., Logan UT, EUA) dos controladores de dados 

da torre e levados para a Embrapa em Belém, PA, onde passaram por um controle de 

qualidade e foram inseridos no banco de dados para serem analisados. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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 A Figura 1 apresenta os perfis verticais médios da [CO2] acima e abaixo da copa da 

palma de óleo nos períodos diurno e noturno de 76 dias da estação úmida de 2014, durante os 

meses de março até maio. As [CO2] no perfil foram maiores no período noturno, 

particularmente durante a madrugada, permanecendo pouco maiores mesmo após o 

amanhecer (e.g. 7h30) (Figura 1a). Nas alturas inferiores a 2 m, [CO2] foi maior devido à 

proximidade das fontes de CO2 (estipe, bases peciolares e superfície do solo). 

 Adicionalmente, [CO2] diminuiu com a altura e os incrementos foram maiores ao 

longo do tempo nos níveis mais próximos do dossel e do solo (Figura 1b). As maiores 

concentrações observadas nesse período ocorreram no horário das 5h30 na altura de 1,8 m 

acima do solo, provavelmente, representando o horário do dia no qual o acúmulo de CO2 

oriundo da respiração do solo e das plantas durante toda a noite é máximo. 

 

Figura 1 – Perfil vertical médio da [CO2] durante algumas horas (a) do dia e (b) da noite, durante 76 

dias da estação úmida de 2014 em plantio de palma de óleo. Linha pontilhada indica a altura média da 

copa. 
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 A figura 2 mostra o ciclo médio diário das concentrações de CO2, durante 76 dias da 

estação úmida de 2014. A variação da [CO2] indica que o valor máximo foi de 393 ppm às 5h, 

enquanto que o valor mínimo foi de 379 ppm, ocorrido aproximadamente no intervalo entre 

13h e 15h. Pode-se observar que após o nascer do sol, mais precisamente às 7h30, a 

(a) 

(b) 
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concentração diminui rapidamente até atingir a estabilização por volta das 10h. A partir deste 

horário ela varia pouco voltando a aumentar aproximadamente às 18h. 

Figura 2 – Curva diária média do perfil vertical da [CO2] para 76 dias da estação úmida de 2014 em 

plantio de palma de óleo. 
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Nos níveis mais próximos ao solo (0,5 e 1,8 m), [CO2] diminuiu antes que a dos 

demais níveis, devido à dinâmica da fotossíntese e absorção de CO2 ser mais intensa abaixo 

da copa. Além disso, pode-se atribuir a diminuição da [CO2] e a pouca diferença dos valores 

entre os níveis ao aumento da mistura turbulenta do ar durante o dia, pois a mesma é 

responsável pela dispersão do CO2 na atmosfera. 

Ao fim do dia (18h), quando as plantas deixam de realizar a fotossíntese, observa-se o 

início do aumento das [CO2], lenta e gradual no decorrer de todo o período noturno. Nos 

níveis abaixo da copa, as [CO2] aumentam e atingem maiores concentrações do que os 

demais, provavelmente pela contribuição da respiração do solo e das plantas ser maior nessas 

alturas. Por exemplo, de acordo com Chambers et al. (2004), durante a noite a maior 

contribuição de liberação de CO2 é pelo solo, compreendendo cerca de 50% do total. 

Adicionalmente, há também a diminuição da turbulência durante a noite permite que ocorra 

um maior acúmulo do CO2 atmosférico, principalmente abaixo do dossel da palma de óleo 

(Figura 2). 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Foi observado um aumento da [CO2] durante a noite e diminuição durante o dia. As 

menores [CO2] foram observadas durante o dia, na altura média do dossel da palma de óleo 

(~379 ppm), e as maiores nas mesmas alturas, durante a noite (~393 ppm). O aumento e 

diminuição da [CO2] dos níveis abaixo do dossel foi mais rápido do que aqueles acima da 
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copa, provavelmente como resultado dos processos de fotossíntese, respiração e mistura 

turbulenta. 
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RESUMO 

 
Os quintais agroflorestais constituem uma alternativa viável de manejo racional devido sua 

composição florística, estrutura e possibilidade de produção diversificada. Objetivou-se caracterizar os 

quintais agroflorestais na comunidade denominada de “Condomínio Rural”, visando levantar a 

diversidade de espécies uteis ao consumo humano. Foram visitadas 10 famílias, sendo selecionadas 

cinco e realizadas visitas participativas junto aos moradores da comunidade denominada de 

“Condomínio Rural” localizada no município de Paragominas, no estado do Pará, a 300 km da cidade 

de Belém. A metodologia aplicada foi de pesquisa participante com a realização de entrevista 

estruturada envolvendo perguntas de caráter socioeconômico. Registrou-se uma alta diversidade de 

espécies, contabilizando-se 1.690 indivíduos, pertencentes a 36 famílias e 55 espécies, uma média de 

11 espécies por quintal. O maior percentual de usos nos quintais foi para as espécies alimentícias com 

cerca de 80% e em seguida as espécies madeireiras com 7%, medicinal com 6% e os 7% restantes se 

dividem em produção de sombra e ornamental.  A espécie com maior frequência foi Cymbopogon 

desinflorus (Steud) Stapf (“capim santo”) que está presente em 60% dos cinco quintais pesquisados. 

Essa pesquisa demonstra que de acordo com a variedade de espécies presentes, o Condomínio Rural 

caracteriza-se como uma unidade de quintal agroflorestal, por apresentar diversas características sendo 

estas o tipo de espécies decorrentes, os tratos culturais aplicados e a presença da mulher as quais 

contribuem para o desenvolvimento desse sistema, podendo assim gerar uma estabilidade alimentar na 

unidade de produção familiar durante um ciclo anual. 

 

Palavras-chave: Quintal Agroflorestal. Diversidade de espécie. Agricultura familiar. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país continental, com grande diversidade ambiental e cultural, composto 

principalmente pelos biomas Amazônicos, Cerrado. Esse bioma tem, no componente arbóreo 

grande diversidade de plantas, com potencial para atender demandas de alimento e energia da 

sociedade. 

Segundo Xavier, Cardoso & Mendonça, 2012, entre as formas tradicionais de uso da 

terra, os Sistemas Agroflorestais (SAFs), em suas diversas modalidades compõem uma 

tecnologia capaz de melhorar as condições ambientais, podendo fornecer bens e serviços, 

integrados a outras atividades produtivas do meio rural. 
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Este sistema permite aumentar a produção total ou de uma maneira escalonada no 

tempo e no espaço, através da integração de florestas com espécies agrícolas e/ou criações, 

aplicando práticas de manejo compatíveis com os padrões culturais da população local, de 

modo que haja interação entre os elementos que compõem o sistema. (GAZEL FILHO, 2008) 

Os quintais agroflorestais constituem uma alternativa viável de manejo racional devido 

sua composição florística, estrutura e possibilidade de produção diversificada auxiliando na 

segurança alimentar da unidade de produção familiar durante um ano, já que as espécies são 

preferencialmente de finalidade alimentar. A comercialização do excedente de produção 

auxilia na composição da renda da família (PEREIRA et al., 2010). 

O presente trabalho objetivou caracterizar os quintais agroflorestais visando levantar a 

diversidade de espécies úteis ao consumo humano. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo está localizada no município de Paragominas, mas precisamente na 

comunidade denominada de “Condomínio Rural”, estado do Pará, a 300 km da cidade de 

Belém, está entre os meridianos 2º 25’ e 3º 48’ de latitude sul, e 46º 25’ e 48º 53’ de longitude oeste, como 

representado na figura 1. 

 

 

Figura 1 – Mapa do Condomínio Rural do Município de Paragominas. 

Neste trabalho foi aplicado o método de pesquisa qualitativo, por ser uma ferramenta 

adequada para que fossem atingidos os objetivos desse trabalho, onde foi possível ver de perto 

como os moradores do condomínio rural desenvolvem suas atividades nos quintais. 
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Foram realizados levantamentos bibliográficos, este constitui parte da pesquisa 

descritiva, quando é feita com o intuito de recolher informações e conhecimentos prévios 

acerca de um problema pelo qual se procuram respostas (CERVO e BERVIAN, 1996). 

O primeiro contato com a comunidade estudada se deu em Maio de 2014, em uma 

entrevista informal com o intuito de conhecer a comunidade. Foram visitadas 10 famílias na 

comunidade do Condomínio Rural, sendo selecionadas cinco e realizadas visitas participativas 

junto aos moradores da comunidade, a fim de esclarecer os objetivos da referida pesquisa, 

perspectivas e anseios, além de buscar subsídios no ajustamento da metodologia utilizada. 

Como ferramenta para a coleta de dados, o pesquisador utilizou diário de campo, 

questionário, câmera digital e visitas informais descritas a seguir: 

Para o registro das atividades de campo, foi utilizado um diário de campo, onde de 

acordo com Albuquerque & Lucena, (2004), pode ser utilizado em ocasiões em que o 

pesquisador busca fazer uma abordagem informal, no qual o mesmo registra todos os eventos 

observados e ouvidos durante a pesquisa. 

Para a escolha das unidades familiares, foram considerados os seguintes critérios 

quintais produtivos e manejados por agricultores familiares e estar residindo por pelo menos 

05 anos na área de estudo e que a informação tivesse colaboração da família. A metodologia 

aplicada foi da pesquisa participante com a realização de entrevista estruturada envolvendo 

perguntas de caráter socioeconômico, tais como: idade, tempo de moradia, sexo, principal 

ocupação, número de pessoas habitando a casa, principal fonte de renda e levantamento 

florístico. Além da entrevista foram realizados registros fotográficos da área e avaliadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Entre os dados socioeconômicos foi observado a partir da aplicação do questionário 

que todas as famílias vieram de outros municípios em busca de melhores condições de vida. A 

família é composta de quatro a nove pessoas por residência com idade entre 28 a 59 anos. 

Dentre as residências entrevistadas nove pessoas entre crianças e adolescentes que estão 

estudando, mas apenas duas delas estudam dentro do condomínio rural, as outras estudam em 

escolas públicas no município de Paragominas. 

Geralmente nos quintais agroflorestais os responsáveis pelo trabalho de manejo são as 

mulheres. Em cerca de 60% dos quintais pesquisados observou-se maior atuação de mulheres, 

o que se assemelha aos trabalhos realizados em outras comunidades como pode ser observado 

nas pesquisas de Oliveira, (2009), com a Associação Agroecológica de Tijupá, no estado do 
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Maranhão em que os quintais são espaços produtivos cuja gestão está tradicionalmente sob o 

controle das mulheres. Além de proverem parcela importante da alimentação das famílias, são 

essenciais para a conservação da agrobiodiversidade. A relevância na organização e manejo 

dos recursos vegetais nos quintais é conferida a mulher, contando com a ajuda esporádica do 

marido e dos filhos. (MARTINS, 1996). Estudos realizados com quintais domésticos em 

Goiás revelaram que a maioria dos entrevistados é do sexo feminino (82%) que estão 

envolvidas nas atividades domésticas ou cuidando dos filhos e do marido. (SILVA, 2007).  

Em relação ao saneamento básico como: água, esgoto e lixo na comunidade, todos 

responderam que o recurso hídrico é de boa qualidade, não possui tratamento de esgoto e o 

lixo é recolhido uma vez na semana. Das famílias questionadas quatro possuem casas de 

alvenaria e uma de madeira e duas delas obtém algum tipo renda a partir do quintal e as outras 

desenvolvem outros tipos de atividades. 

A Composição florística e a distribuição das espécies nos quintais são determinadas 

por fatores externos e internos, como função e tamanho do quintal, bem como fatores 

socioeconômicos e culturais, além da influência direta da família que seleciona as espécies de 

acordo com duas necessidades (NAIR, 2004). 

 

Figura 2 – Diversidade de espécies no Condomínio Rural. 

Para uma maior caracterização do Condomínio Rural houve o levantamento da 

composição florística local. Registrou-se uma diversidade de espécies, conforme a figura 2, 

contabilizando-se 1.690 indivíduos nos 05 quintais agroflorestais amostrados pertencentes a 

36 famílias e 55 espécies, uma média de 11 espécies por quintal. No assentamento rural Rio 

da Areia, cidade de Teixeira Soares, Paraná, Rondon Neto et. al. (2004), foram encontradas 

22 espécies de plantas por quintal. 
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Tabela 1 – Caracterização das espécies vegetais em quintais agroflorestais do Condomínio 

Rural de Paragominas. 

QUINTAIS AGROFLORESTAIS DO CONDOMÍNIO RURAL DE PARAGOMINAS 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME 

COMUM 

Q U EV 

ALLIACEAE  Allium schoenoprasum L. Cebolinha 100 1 A+P 

ANACARDIACEAE  Anacardium ocidentale L. Caju 22 1, 2 e 5 A+P 

 Spondias venulosas Mart. Ex 

Engl. 

Cajá 2 1 e 5 A+P 

 Mangifera indica L. Manga 22 1 e 5 A+P 

 Spondias purpurea L. Siriguela 2 1 A+P 

ANNONACEAE  Annona squamosa L.  Ata 1 1 A+P 

ANOANACEAE  Anona muricata L. Graviola 1 1 e 5 A+P 

APIACEAE  Petroselinum crispum (Mill.) 

Nym. 

cheiro 

verde 

200 1 A+P 

ARECACEAE  Euterpe oleraceae Mart. Açaí 27 1 A+P 

 Cocos nucifera L. Coco 26 1 A+P 

ASTERACEAE  Cichorium endivia L. Chicória 1 1 A+P 

 Lactuca Sativa L. Alface 50 1 A+P 

BIGNONIACEAE Arrabidaea chica (Humb. & 

Bonpl.) B. Verlt. 

Parirí 1 2 A+P 

 Handroanthus chrysotrichus 

(Mart. ex DC) Mattos 

Ipê 39 4 J 

BIXACEAE  Bixa orellana L. urucum  1 1 A+P 

BRASSICACEAE  Brassica sylvestris (L.) Mill. Couve 100 1 A+P 

BROMELIACEAE  Ananas comosus L. Merril Abacaxi 3 1 A+P 

CARICACEAE  Carica papaya L. Mamão 6 1 A+P 

CAESALPINIOIDEAE  Schizolobium amazonicum 

Huber ex Ducke.  

Paricá 2 4 A 

CECROPIACEAE Cecropia pachystachya Trec. Embaúba 1 3  A 

CEESALPINIACEAE  Tamarindus indica L. Tamarindo 3 1 A+P 

CHYSOBALANACEAE  Chysobalanus icaco L Ajirú 2 1  A+P 

CUCURBITACEAE  Citrullus lanatus (Thunb.) 

Matsum. & Nakai 

Melancia 4 1 A+P 

 Luffa aegyptiaca Mill. Bucha 1 6 A+P 

 Cucumis anguria L. Maxixi 100 1 A+P 

EUPHORBIACEAE  Manihot esculenta Crantz Macaxeira 135 1 A+P 

FABACEAE  Inga spp. Ingá 4 1 e 5 A+P 

LAMIACEAE  Melissa officinalis L. Cidreira 2 2 A+P 

LECYTHIDACEAE  Bertholletia excelsa H.B.K. castanha 

do Pará 

2 4 A 

LEMIACEAE  Tectona grandis L. f. Teca 50 4 A 

MALPIGHIACEAE  Byrsonima crassifolia (L.) 

Rich 

Murici 1 1 e 5 A+P 

 Malpighia glabra L. Acerola 20 1 A+P 

MALVACEAE  Theobroma grandiflorum 

(Willd. Ex. Spreng. K. 

Schum. 

Cupuaçu 50 1 e 5 A+P 

 Abelmoschus esculentus L. 

Moench. 

quiabo  300 1 A+P 
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 Hibiscus sabdariffa L. Vinagreira 1 1 e 2 A 

MELIACEAE  Swietenia macrophylla King.  Mogno 26 4 A 

MONIMIACEAE  Peumus boldus Mol. Boldo 1 2 A+P 

MORACEAE  Artocarpus intergrifolia L. jaca  6 1 e 5 A+P 

 Bagassa guianensis Aubl. Tatajuba 2 4 A 

 Morus sp. Amora 2 1 A+P 

MUSACEAE  Musa spp. Banana 74 1 J 

MYRTACEAE  Myrciaria cauliflora (Mart.) 

O. Berg 

Jabuticaba 1 1 e 5 A+P 

 Psidium guajava L. Goiaba 14 1, 2 e 5 A+P 

 Syzygium malacences  (L.) 

Merr. & L.M. Perry 

Jambo 5 1 e 5 A+P 

POACEAE  Cymbopogon desinflorus 

(Steud.) Stapf. 

capim 

santo 

3 2 A+P 

ROSACEAE  Prunus salicina Lindl. Ameixa 41 1 A+P 

RUBIACEAE  Morinda citrifolia L.  None 3 2 A+P 

RUTACEAE  Citrus reticulata Blanco. Tangerina 4 1 A+P 

 Citrus limon (L.) Burn. Limão 29 1 A+P 

 Citrus sinesis Osbeck. Laranja 65 1, 2 e 5 A+P 

SOLANACEAE  Capsicum chinense Jacq. Pimentinha 100 1 A+P 

 Capsicum frutensens L.  Pimenta 1 1 A+P 

 Capsicum frutensens L.  pimenta 

malagueta 

3 1 A+P 

 Lycopersicon esculentum 

Mill. 

Tomate 7 1 A+P 

  Solanum gilo Raddi. Jiló 20 1 A+P 

URTICACEAE Parietaria officinalis L.  Alfavaca 1 1 e 2 A+P 

Q = Quantidade, U = Usos, EV = Estágio Vegetativo. Usos = 1- Alimentação 2- Medicinal 3- Ornamental 4- 

Safs 5- Produção de sombra 6- outros. Estágio Vegetativo: M= muda J= jovem A= adulta P= Produtiva 
 

Os quintais são áreas de recursos contínuos de varias funções com espécies de 

multipolos usos, sendo a principal delas, a produção de alimentos onde promove a 

complementação alimentar das unidades familiares, um fator importante para a economia de 

muitas famílias. Mesmo todas as espécies sendo consideradas úteis, existem um numero 

menor utilizado para mais de uma finalidade como algumas alimentícias que também são 

usadas como medicinais, um exemplo é a Citrus sinesis Osbeck (laranja) conforme descrito 

na tabela 1, que são empregadas como antigripais em adultos e crianças. O maior percentual 

de usos nos quintais foi para as espécies alimentícias com cerca de 80% e em seguida as 

espécies madeireiras com 7%, medicinal com 6% e os 7% restantes se dividem em produção 

de sombra e ornamental.  

De acordo com a tabela 1, a categoria mais observada foram as espécies de plantas 

frutíferas, dentre as alimentares se destacam Citrus sinesis Osbeck (laranja), Citrus limon (L.) 

Burn. (limão) e com maior frequência Musa spp. (banana) consumida de várias formas, desde 
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in natura  ao uso das flores para tratamentos de bronquite, diabetes, e das folhas novas que 

são utilizadas em compressas para queimaduras e outras infecções da pele, usada também na 

culinária. As plantas arbóreas com copa larga que servem de sombra são locais de lazer a 

apresentam importante área de estudo aos etnobotânico. 

O quintal 02 possui um maior número e diversidades de espécies com 1.223 

indivíduos de 32 espécies e 24 famílias. Dentre as espécies encontradas as que são mais 

frequentes neste quintal são as de uso condimentar com 6 espécies, sendo que o Abelmoschus 

esculentos L. Moench. (quiabo) tem a maior incidência de indivíduos, seguido de Petroslium 

crispum (Mill.) (cheiro-verde). Segundo Rondon Neto et. al. (2004), entre as espécies 

condimentares de maior frequência , Allium fistulosum (cebolinha) se destaca, sendo cultivada 

em todos os quintais do assentamento de Rio da Areia. De modo geral as espécies 

condimentares são de suma importância nos quintais para atender as necessidades da família e 

comercializadas na região de Paragominas, conforme Figura 3. 

  

 

Figura 3 – Diversidade de espécies no Condomínio Rural. 

Rondon Neto et. al. (2004), demonstra a importância das plantas medicinais 

encontradas nos quintais estudados, por possuírem várias propriedades terapêuticas e na 

utilização contra algumas enfermidades, como infecção uterina, calmante, doenças cardíacas, 

gripe, febre, cólicas intestinais, ferimentos na pele, dores de estômago, fígado e garganta. A 

espécie de maior frequência no condomínio rural é o Cymbopogon desinflorus (Steud.) Stapf 

(capim santo) que está presente em 60% dos cinco quintais entrevistados, é utilizado como 

chá para doenças como tosse, asma, catarro, dor de cabeça, febre, transpiração, diarreia, 

fígado, rins e stress. Observa-se assim que as doenças citadas estão relacionadas com as de 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

434 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

maior ocorrência nos postos de saúde, sendo assim, o uso de plantas para fins fitoterápicos 

está relacionada com as necessidades básicas de saúde.  

O cultivo de árvores madeireiras, em alguns quintais exerce uma função de quebra 

vento, como a Tectona grandis L. f. (teca), para proteger as árvores frutíferas nos períodos de 

ventos fortes, estabelecendo um microclima agradável, garantindo o desenvolvimento de 

outras espécies no local, o que difere de Rondon Neto et. al. (2004), em que as espécies 

florestais atuam principalmente na ornamentação do quintal, destacando-se o eucalipto. Nas 

duas situações essas espécies não possuem fins lucrativos. 

O manejo nos quintais estudados é simples e de baixo custo, envolvendo práticas 

tradicionais herdadas de antigas gerações de cultivo de plantas, com os cuidados mais 

intensos para as espécies que garantem alimento a família. O período com maior produção de 

frutos se dá nos períodos chuvosos, devido à facilidade na obtenção de água para irrigar as 

plantas e a ação direta das chuvas. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Essa pesquisa demonstra que de acordo com a diversidade de espécies presentes, o 

Condomínio Rural caracteriza-se como uma unidade de quintal agroflorestal, por apresentar 

diversas características sendo estas o tipo de espécies decorrentes, os tratos culturais aplicados 

e a presença da mulher as quais contribuem para a o desenvolvimento desse sistema. Sendo 

assim os quintais exercem uma opção coerente de uso racional da terra, pela presença da vasta 

composição florística e diversidade de produção frutífera, medicinal e condimentar, podendo 

assim gerar uma estabilidade alimentar na unidade de produção familiar durante um ciclo 

anual.  
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RESUMO 

 

Este trabalho caracteriza as propriedades leiterias de Rondon do Pará (04º46’45”S/48°04’00”W), 

Mesorregião Sudeste Paraense, estado do Pará, para auxiliar nas ações institucionais e políticas 

públicas, e dar suporte ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. Os dados foram coletados em 

entrevistas realizadas em 55 propriedades leiteiras, em 2012, por pesquisadores da Embrapa Amazônia 

Oriental e alunos do Programa de Pós Graduação em Ciência Animal - UFPA/Embrapa Amazônia 

Oriental/UFRA. Inicialmente foram selecionadas cinco propriedades, cuja atividade leiteira é a 

principal fonte de sustento familiar, com auxílio de profissionais de instituições de extensão privadas e 

públicas. Posteriormente, outras propriedades foram recrutadas por meio da técnica de bola de neve, 

onde os produtores recomendavam outros, de mesmo perfil e dispostos a participar da pesquisa. As 

informações foram obtidas por técnicas de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), com entrevista 

livre e aplicação de questionário semiestruturado, com possibilidades dos produtores discorrerem 

sobre suas experiências, a partir do foco principal proposto, e permitir respostas livre e espontâneas. 

As questões foram agrupadas em nove partes: identificação da propriedade e proprietário; 

caracterização da propriedade; discriminação da exploração leiteira na propriedade; máquinas e 

equipamentos; instalações e benfeitorias rurais; sanidade do rebanho; procedimento de ordenha e 

manejo do rebanho; produção, comercialização e mão de obra; e informações adicionais. Os dados 

foram tabulados em planilha no programa Microsoft Excel 2010, para posterior análise. A produção 

leiteira do município estudado apresenta condições precárias, o que demonstra a necessidade da 

melhoria das instalações zootécnicas e manejo animal e principalmente assistência eficiente em 

relação às boas práticas na ordenha, bem como melhoria do sistema nutricional. O clima afeta, 

negativamente, a produção de forragem no decorrer do ano, fato que aliado à baixa adoção de 

tecnologias, reduz a produtividade média dos bovinos leiteiros das pequenas propriedades rurais. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Produção de leite bovino. Políticas públicas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil, tradicionalmente grande produtor de leite, aparece no cenário mundial como 

um dos países mais competitivos, em custo de produção, cuja atividade começou com 

características extrativistas, e ocupa, atualmente, posição de destaque no cenário econômico 
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nacional, como um dos principais agronegócios do país. Além de ser o quinto maior produtor 

de leite do mundo, cresce a taxa anual de 4%, superior a todos os outros países que ocupam os 

primeiros lugares, e responde por 66% do volume total produzido pelos países que compõem 

o Mercosul (ALVIM, 2004; SIQUEIRA, 2010). 

A produção nacional de leite cresceu 123,03%, entre 1990 e 2012, e atingiu 32,3 

bilhões de litros, o que corresponde a taxa de 3,81% ao ano. A região Norte tem exibido 

crescimento importante nesse contexto, com a maior taxa, entre as grandes regiões do país 

(5,84% a.a). Com esse ritmo de crescimento a região passou a responder por 5,13% do total 

nacional, em 2012, e superou os 3,83% do início da década de 1990. As outras duas regiões 

que exibiram crescimento superior à média nacional foram o Sul (5,58% a.a) e o Centro-Oeste 

(4,56% a.a). Nas regiões Nordeste e Sudeste, as taxas foram 3,59% a.a e 2,25% a.a, 

respectivamente (IBGE, 2013). 

Duas características são marcantes na pecuária leiteira brasileira: a produção ocorre 

em todo território nacional e não existe padrão definido de produção. A heterogeneidade dos 

sistemas de produção é grande e ocorre em todas as unidades da federação. Existem 

propriedades de subsistência, sem a utilização da técnica e produção diária inferior a 10 litros, 

até produtores comparáveis aos mais competitivos do mundo, com uso de tecnologias 

avançadas e produção diária superior a 60.000 litros dia. 

A produção de leite no Brasil acontece nas mais variadas condições climáticas e 

econômicas. Cabe destacar que a produção leiteira no país, ainda é, em sua maioria, composta 

por pequenos produtores e, de forma geral, podem ser classificados como pequenos e médios 

os que produzem entre 50 e 100 litros/dia (SOBRINHO et al., 1995; ZOCCAL; GOMES, 

2005; CARVALHO, 2007). 

A pecuária leiteira, na Região Norte, é composta basicamente por pequenos 

produtores. A produtividade de leite é baixa, por causa da incipiente capacidade de suporte 

das pastagens, rebanho não especializado e mercado inadequado (SANTANA, 2002). 

Entre os dez municípios, considerados os maiores produtores de leite do estado do 

Pará, nove estão localizados no Sudeste Paraense, o que faz dessa mesorregião a maior 

produtora de leite do estado (IBGE, 2009). A maioria do leite produzido é proveniente de 

sistemas que exploram vacas não especializadas, mantidas em pastagens mal manejadas, com 

severa restrição nutricional no período da seca. A suplementação de concentrados é feita de 

forma inadequada, tanto em termos quantitativos como qualitativos, o que resulta em pequena 
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escala de produção, índices zootécnicos inadequados e baixa rentabilidade do setor 

(TOURRAND et al., 1998; SANTOS, 2001; NATHALIE; VEIGA; TOURRAND, 2006). 

Essa mesorregião é composta por 39 municípios, que se destacam por produzir 79% da 

produção de leite do estado (IBGE, 2007). A produção de leite transformou-se em uma 

importante atividade econômica, constituindo-se hoje no segmento comercial mais expressivo 

para a agricultura familiar. Dentro dessa mesorregião, destaca-se o município de Rondon do 

Pará, que produz em torno de 130 mil litros de leite por dia, o que representa 9,3% da 

produção do Sudeste Paraense (OLIVEIRA, 2011). 

Nessa perspectiva, o presente trabalho apresenta resultados que caracterizam as 

propriedades leiterias do município de Rondon do Pará, Mesorregião Sudeste Paraense, com o 

intuito de auxiliar as ações institucionais e de políticas públicas, e dar suporte ao 

desenvolvimento da cadeia produtiva do leite. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido no município de Rondon do Pará (04º46’45” S / 48° 

04’00” W), Mesorregião Sudeste Paraense, Estado do Pará, em clima do tipo Ami, com 

temperatura média de 26,35 °C, máxima de 32,01 °C e mínima de 22,71 °C, umidade relativa 

que oscila entre a estação mais chuvosa e a mais seca, 100% e 52%, com média de 78%. Os 

dados foram coletados a partir de entrevistas realizadas em 55 propriedades leiteiras, em 

2012, por pesquisadores da Embrapa Amazônia Oriental e alunos do Programa de Pós 

Graduação em Ciência Animal - UFPA/Embrapa Amazônia Oriental/UFRA.  

Inicialmente foram selecionadas cinco fazendas do município de Rondon do Pará, cuja 

atividade leiteira é a principal fonte de sustento familiar, com auxílio de extensionistas, 

veterinários, zootecnistas, agrônomos e técnicos agrícolas de instituições de extensão privadas 

e públicas. Posteriormente, outras propriedades foram recrutadas por meio da técnica de bola 

de neve (COSTA et al., 2013), em que os produtores eram convidados a recomendar outros 

com o mesmo perfil, e que estariam dispostos a participar da pesquisa 

As informações das propriedades leiteiras foram obtidas junto aos produtores, 

utilizando-se técnicas de Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), ou seja: observação 

participante e entrevista livre, com aplicação de questionário semiestruturado. As técnicas de 

DRP foram adaptadas da metodologia utilizada por Verdejo (2006) e Valladares (2007).  



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

439 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

A entrevista semiestruturada foi realizada com auxílio de roteiro pré-elaborado 

(questionário), pela possibilidade do produtor discorrer sobre suas experiências, a partir do 

foco principal proposto, e ao mesmo tempo permitir respostas livre e espontâneas. As 

questões foram agrupadas em nove partes: identificação da propriedade e proprietário; 

caracterização da propriedade; discriminação da exploração leiteira na propriedade; máquinas 

e equipamentos; instalações e benfeitorias rurais; sanidade do rebanho; procedimento de 

ordenha e manejo do rebanho; produção, comercialização e mão de obra; e informações 

adicionais.  

Os dados foram tabulados em planilha no programa Microsoft Excel 2010 e, 

posteriormente, foi realizada a análise dos dados. Como forma de estabelecer a compreensão 

das informações foi realizada análise gráfica, através da distribuição de frequência, em termos 

percentuais. Esse método visa agrupar os dados por classe de ocorrência. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Com relação à estrutura física das propriedades estudadas, a maioria apresentava 

condições consideradas deficientes, sem instalações básicas ou mal planejadas, 

frequentemente estábulos que geravam grandes dificuldades na higienização, dos quais  

apenas 12,7% possuíam sala de ordenha e dessas somente 3,6% com piso cimentado. Durante 

a ordenha, condições inadequadas de produção e higiene comprometiam a qualidade do leite, 

considerando-se que as sujidades, microrganismos e substâncias químicas, no local de 

ordenha, podem ser incorporados ao produto (OLIVEIRA; FONSECA; GERMANO, 1999).  

Das propriedades estudadas 98,1% tinham curral, 76,3% bezerreiros, sendo 7,2% 

suspensos e 63,6% no nível do solo, e 61,8% possuíam bebedouro no pasto e 14,5% no curral. 

Esse cenário demonstra que apesar das propriedades terem algumas estruturas para a 

exploração leiteira, elas não são apropriadas para o manejo adequado para a prática e bom 

funcionamento do sistema.  

Verificou-se que a maioria dos produtores entrevistados (98%) realizava ordenha 

manual e quanto aos procedimentos básicos de higiene, no momento da ordenha, foi 

verificado que somente 1,8% deles lavavam as mãos antes da ordenha e apenas 10% lavavam 

as tetas dos animais nessa ocasião. No processo de ordenha manual, a falta de higiene 

adequada, principalmente de tetos e mãos dos ordenhadores, favorece a contaminação do 
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produto. O manejo de ordenha é uma das estratégias mais importantes para garantir a 

qualidade do leite (FONSECA; SANTOS, 2000).  

Observou-se que 90,9% das propriedades destinam o leite para laticínios, cuja coleta 

diária era feita em 47,2% das propriedades, e 85,4% dos casos transportado em caminhão, 

1,8% faziam o próprio beneficiamento e 9% o vendiam in natura. Apenas 12,7% dos 

produtores realizam o controle leiteiro, como ferramenta imprescindível e fundamental para 

conhecer a realidade produtiva do animal, diária e persistência da lactação, e reconhecimento 

de animais superiores (OLIVEIRA, 2010). 

Em relação à prevenção de enfermidades nos animais, os produtores foram 

questionados sobre o manejo sanitário, e 32,7% das propriedades visitadas recebiam visita de 

veterinários e/ou zootecnistas, e 100% dos produtores afirmaram cumprir com os calendários 

de vacinação para febre aftosa e brucelose. Essas doenças possuem fundamental importância 

para a saúde pública (CATÃO; CEBALLOS, 2001). 

Em relação à alimentação animal, no período chuvoso, onde ocorre maior oferta de 

forragem, apesar da qualidade inferior e baixa capacidade de suporte, 98% dos produtores 

mantêm os animais com alimentação exclusivamente a pasto, e apenas 2% complementam a 

dieta com volumoso oriundo de capineiras. Não foi relatada nenhuma suplementação 

concentrada nessa época do ano. Esse manejo alimentar reflete, negativamente, na produção 

leiteira, cuja média é de 5,5 litros/vaca/dia. 

Durante o período seco do ano, a oferta de forragem diminui drasticamente (HOLMES 

et al., 1996), o que obriga os produtores a tomarem medidas para suprir as exigências 

nutricionais dos animais. Em Rondon do Pará, utiliza-se ração concentrada, cana de açúcar 

triturada in natura, ou associação desses dois suplementos, capineiras e uso de subprodutos da 

agroindústria. Entre as propriedades estudadas essas alternativas correspondem a 34%, 

enquanto os outros 66% mantém os animais somente a pasto. 

Vale ressaltar que essas ações são tomadas, sem auxilio de assistência técnica, o que 

acarreta sérias consequências, como utilização inadequada dos suplementos, alimentos com 

alto teor de fibra, rações desbalanceadas e quantidade insuficiente para suprir as necessidades 

do período de estiagem. Dessa forma, sem o fornecimento dos níveis adequados de nutrientes 

para as vacas, o aproveitamento do seu potencial genético fica prejudicado, o que provoca 

prejuízos produtivos (SANTANA et al., 2002). Nas propriedades consideradas, a produção de 

leite no período seco foi de 3,5 litros/vaca/dia, inferior em 36% à do período chuvoso. 
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4. CONCLUSÕES  

 

A produção leiteira do município de Rondon do Pará, Mesorregião Sudeste Paraense, 

apresenta precárias condições de produção, o que demonstra a necessidade da melhoria nos 

sistemas produtivos, principalmente das instalações zootécnicas e manejo animal, além de 

assistência eficiente em relação às boas práticas na ordenha, bem como melhoria do sistema 

nutricional. A produção de forragem é prejudicada pelas condições climáticas adversas, 

principalmente no período de estiagem, fato que aliado à baixa adoção de tecnologias, reduz a 

produtividade média dos bovinos leiteiros das pequenas propriedades rurais. 
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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi determinar as características biométricas e rendimentos de pedúnculo, 

polpa e bagaço de cajuí Anacardium othonianumRizzini.O Anacardium othonianum Rizz., pertence à 

família Anacardiaceae, é uma espécie frutífera nativa do Bioma Cerrado brasileiro, também conhecida 

como caju-de-árvore-do-cerrado, cajuzinho e cajuí. Foram coletados frutos maduros de cajueiros 

situados no município de Redenção-PA.Os cajus em estudo foram caracterizados quanto ao peso total 

da fruta (fruto com pseudofruto), do pedúnculo e da castanha, utilizando balança analítica de precisão 

0,01 g, os cajus também foram medidos com o auxílio de paquímetro, sendo as medidas de diâmetro 

longitudinal e diâmetro transversal do caju, e o índice de formato dos frutos foi calculado através da 

relação dos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro transversal (DL/DT).Os dados biométricos e 

rendimentos foram analisados pelo programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta e as médias 

seguidas do desvio padrão foram de 5,97 ± 0,33 cm para o diâmetro longitudinal, 3,67±0,27cmpara o 

diâmetro transversal (basal), massa total do fruto (amêndoa e pseudofruto) 36, 26 ±7, 74 g, massa do 

pseudofruto (pedúnculo) 33,93±7,51 g, peso do fruto (castanha) 2,33±0,29 g, índice de formato dos 

frutos 1,64 ±0,18, rendimento de polpa 81,22]±2,72%, rendimento de pedúnculo 76,02±3,38 % e 

rendimento de bagaço de 5,52±0,78%.Concluímos que apesar de ser de município diferente quanto aos 

outros trabalhos consultados, mesmo assim os frutos descendentes de uma mesma espécie preservam 

características físicas em comum, e que as características de diâmetro longitudinal e transversal, peso 

do pedúnculo, peso da castanha, índice de formato e rendimento do bagaço foram as características 

que apresentaram as menores variabilidades entre os valores e a média das respectivas características 

entre os frutos estudados, apresentando assim os menores desvios padrão. 

 

Palavras-chave: Caracterizaçãofísica. Rendimento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A região do Cerrado é o maior Bioma do país depois da Floresta Amazônica, com 204 

milhões de hectares com grande importância no cenário nacional e mundial agrícola e sendo 

ao mesmo tempo importante reserva da biodiversidade e fronteira produtora de alimentos 

(SOUSA e LOBATO, 2004).Este Bioma se constitui em um dos mais frágeis ecossistemas 

brasileiros, que ocupa áreas dos Estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do 

mailto:ingridschumbert@gmail.com
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Sul, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Bahia, Maranhão, Roraima, Piauí, Pará e Rondônia 

além do Distrito Federal (BELO, 2014). 

Segundo Brasil (2004) o cerrado compõe em torno de 22% do território nacional e 

apesar de sua riqueza em biodiversidade, se encontra muito fragilizado e a rica flora não 

vemsendo poupados pelo avanço de monoculturas e criação de animais e ação antrópica em 

geral. 

O Brasil é um país que se destaca pela sua biodiversidade de espécies vegetais, 

algumas destas, pouco conhecidas às questões de identificação botânica, importância 

ecológica e econômica das espécies, assim como as características físicas, em especial as 

frutíferas nativas, na alimentação humana, (Adaptado de BRACKet al., 2007). 

Entre as frutíferas do bioma Cerrado com potencial econômico, destaca-se o caju 

arbóreo do Cerrado, AnacardiumothonianumRizzini. Seu porte é arbóreo, com 3-4 m de altura 

por 3-4 m de diâmetro de copa, cujo fruto é uma drupa reniforme(castanha) e o pseudofruto a 

parte carnosa do caju (BELO, 2014).O pseudofruto é consumido ao natural e na forma de 

sucos, doces, geleias, compotas e sorvetes, ea amêndoa, depois de torrada e eliminada a pele, 

também éconsumida (ALMEIDA et. al, 1998). 

O AnacardiumothonianumRizz., pertence à família Anacardiaceae, é uma espécie 

frutífera nativa do Bioma Cerrado brasileiro, também conhecida como caju-de-árvore-do-

cerrado, cajuzinho e cajuí (TEODOROet al., 2012). 

Com isso estudarfrutas silvestres para o melhor entendimento das características 

físicas e rendimentos é de grande relevância, pois segundo Cardosoe Lomônaco(2003); Pinto 

etal., (2003) a caracterização biométrica de frutos e de sementestem importância para a 

taxonomia, na identificação devariedades e para verificar a ocorrência de 

variaçõesfenotípicas. 

A caracterização biométrica de frutos pode fornecer importanteinformação de modo a 

permitir diferenciar espécies do mesmo gênero, expondo suas condições de peso, largura, 

comprimento, diâmetro, volume,consolidando-se uma ferramenta para a classificação de 

frutos(CRUZ et al.,2001). Assim oconhecimento sobre as propriedades biométricas dos frutos 

é de extremaimportância para o dimensionamento de equipamentos para as principais 

operações na industrialização da fruta (FURTADO et al., 2010). 

De acordo com este contexto o objetivo deste trabalho foi determinar as características 

biométricas e rendimentos de pedúnculo, polpa e bagaço de 

cajuíAnacardiumothonianumRizzinioriundos do município de Redenção-PA. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Coleta dos frutos 

Foram coletados frutos maduros de vários cajueiros situados no município de 

Redenção-Pará, no mês de julho de 2014. Após a coleta, os frutos foram acondicionados em 

sacos plásticos, caixas de isopor e gelo pra não interferência nas pesagens e medidas, devido 

transpirações e outras alterações devido a ação da temperatura ambiente durante o transporte. 

Logo após a coleta os frutos foram transportados para o Laboratório de Alimentos da 

Universidade Estado do Pará (UEPA) Campus XV. Em seguida, foram selecionados 

aleatoriamente 200 frutos sadios visando eliminar os defeituosos, machucados, verdosos ou 

muito maduros, inclusive os que apresentavam indícios de fermentações indesejáveis e 

lavados em água corrente visando eliminar as sujidades mais grosseiras aderidas aos cajus e 

enxugados com papel toalha. 

Para os procedimentos de obtenção da polpa de caju, caracterização física dos cajus e 

cálculos de rendimentos de polpa, pedúnculo e bagaço foram seguidas as metodologias 

descrita por Silva et al., (2010). 

 

2.2 Processo de obtenção da polpa de caju 

 

Para a obtenção da polpa do caju, o pseudofruto foi prensado utilizando-se uma prensa 

hidráulica assim obteve-se a polpa separada do bagaço. 

 O fluxograma do processo pode ser observado, abaixo, na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1- Fluxograma do processo de produção da polpa de Caju 
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2.3 Caracterização física dos cajus 

 

Os cajus em estudo foram caracterizados quanto ao peso total da fruta (fruto com 

pseudofruto), do pedúnculo e da castanha, utilizando balança analítica de precisão 0,01 g. Em 

seguida os cajus foram medidos com o auxílio de paquímetro, as medidas consistiam em 

diâmetro longitudinal e transversal do caju. 

O índice de formato dos frutos foi calculado seguindo metodologia descrita por 

Bruniniet al., (2004) que consiste na relação dos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro 

transversal (DL/DT). Os mesmos ainda foram caracterizados quanto ao rendimento do 

pedúnculo, da polpa e do bagaço. 

 

2.4 Rendimento do Pedúnculo 
 

Esta relação nos informa, aproximadamente, quanto de pedúnculo será obtido a partir 

da massa total da fruta, expresso em porcentagem, segundo a equação:  

 

 
 

Rend. Pedúnculo = rendimento do pedúnculo (%)  

mp =massa da polpa (g)  

mf = massa total da fruta (g)  

 

 
 
2.5 Rendimento da Polpa  
 

Para obtenção do rendimento em polpa, foram realizadas pesagens da massa total da 

fruta e da polpa. O cálculo do rendimento foi obtido pela relação percentual da polpa obtida e 

do pedúnculo, conforme equação a seguir. 

 

 
 

Rend.Polpa = rendimento da Polpa (%)  

mp = massa da polpa (g)  

mpd = massa do pedúnculo (g)  

 

2.6 Rendimento do Bagaço  
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Esta relação nos informa, aproximadamente, quanto de bagaço foi obtido a partir do 

peso total da fruta em relação ao peso do bagaço, expresso em porcentagem. O cálculo a 

seguir nos revela quanto da parte fibrosa tem na fruta, conforme equação abaixo.  

 

 
 

Rend.Bagaço = rendimento do bagaço (%)  

mp = massa do pedúnculo (g)  

ms = massa do bagaço (g) 

 

2.7 Tabulação dos dados  

 

Os dados deste trabalho foram analisadospor normalidade e estatística descritiva do 

programa estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta, obtendo assim os valores máximos, médios, 

mínimos e desvio padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores encontrados para as análises biométricas dos frutos e pseudofrutos do cajuí 

estão expressos na tabela 1, onde os valores estão dispostos em médios, máximos, mínimos e 

desvio padrão. 

 

Tabela 1 - Valores das características físicase rendimentos do cajuí(AnacardiumothonianumRizz.) 
 

Fruto Máximo Médio Mínimo Desvio Padrão 

Diâmetro Longitudinal(cm) 6,5 5,97 5,3 0,33 

Diâmetro Tranversal (Basal)(cm) 4,10 3,67 2,90 0,27 

Relação DL/DP (cm)     

Peso Total(g) 50,49 36,26 20,86 7,74 

Peso do Pedúnculo(g) 47,64 33,93 18,64 7,51 

Peso da Castanha(g) 3,08 2,33 1,81 0,29 

Índice de Formato (cm) 2,24 1,64 1,37 0,18 

Rendimento do Pedúnculo(%) 81,79 76,02 67,28 3,38 

Rendimento da Polpa(%) 86,00 81,22 75,29 2,72 

Rendimento do Bagaço(%) 7,14 5,52 4,04 0,78 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 
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Os valores médios obtidos para o diâmetro longitudinal do cajuí deste presente estudo 

foi de 5,97 cm, valores superiores aos dados encontrados na literatura. 

Trabalhando com a caracterização de cajuí de diferentes ecossistemas da região Meio-

Norte do Brasil Rufino et al., (2002) obtiveram resultados de 36,46 mm para o maior 

diâmetro (diâmetro transversal) do cajuí, dados próximos aos valores obtidos neste trabalho 

que foi de 3,67 cm. 

Os valores médios para o diâmetro transversal (basal) do cajuí foi de 3,67 cm, 

entretanto Belo (2014) cita que o cajuí mede de2 a 3 cm de diâmetro, porém o mesmo autor 

não especifica se é diâmetro basal ou apical, pois o diâmetro medido neste presente estudo foi 

o diâmetro basal. 

Estudando a fenologia e caracterização física e química de frutos e pseudofrutos de 

caju arbóreo do Cerrado (AnacardiumothonianumRizz.) Beloet al., (2011)  encontrou a maior 

massa total do fruto (amêndoa e pseudofruto)  apresentando 40,89 g enquanto que no presente 

estudo a massa total média do fruto (amêndoa e pseudofruto) foi de 36,26 g. O mesmo autor 

também encontrou  massa  de 37,21 g para o pseudofruto e peso médio da castanha de 2,35 g, 

entretanto no presente estudo foi encontrado 33,93 g para a massa do pseudofruto e 2,33 g para o 

peso médio da castanha.  

A relação do diâmetro longitudinal e diâmetro transversal (basal) foi em média 1,64 

cm, não se classificando em fruto de formato redondo, assim de acordo com Penha et al., 

(2013) o formato dos frutos está relacionado com a relação diâmetro longitudinal e diâmetro 

transversal (DL/DT), portanto, frutos com valores próximo de 1 (um) o fruto é redondo. 

O rendimento obtido no processamento da polpa de cajuí foi de 81,22%, esse valor 

mostrou-se inferior às porcentagens determinadas por Silva et al., (2010) o qual obtiveram 

resultados de 86,04% de rendimento de polpa para a espécie de caju comum, isso pode ser 

explicado devido a espécie.Porém os autores Menezes & Alves (1995) encontraram 80,1%, 

Silva (2004) encontraram valores de 80,99%. Isso se deve ao fato do fruto deste estudo ser de 

espécie diferente, pois segundo Silva et al., (2010) o rendimento é um fator bastante variável, 

isto é, depende de técnicas culturais adequadas, irrigação bem conduzida, condições 

climáticas e nutrição mineral, entre outros, para um bom rendimento dos frutos. 

Segundo Lima et al., (2002) os frutos que apresentam rendimento em polpa superior a 

50% demonstram condições adequadas para comercialização, pois segundo Chitarra&Chitarra 

(2005) o rendimento da polpa é um parâmetro de qualidade importantíssimo para a indústria 

de concentrados, purês, doces em massa, néctares e etc.  
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Os valores encontrados para o rendimento do pedúnculo e bagaço deste trabalho 

foram76,02% e 5,52% respectivamente, dados inferiores aos encontrados por Silva et al., 

(2010) o qual encontrou resultados de 95,86 (%) e 9,81 (%) respectivamente para a espécie de 

caju comum, porém cabe lembrar que o fruto deste presente estudo é o cajuí do campo, 

apresentado assim essas diferenças quanto ao rendimento de pedúnculo e bagaço. 

Para as explicações de semelhanças e divergências dos resultados encontrados, Souza, 

2006; Vera et al., 2005; Vera et al., 2007; Vera, 2007 apud Belo, 2011, cita que além da 

alternância de produção as frutíferas do cerrado apresentam frutos com grande variabilidade 

em suas características físicas e químicas. 

Também segundo Hulme (1970) estas diferenças podem estar relacionadas com as 

características climáticas da região, do tipo de solo e de cultivo, fatores importantes que 

influenciam na qualidade dos frutos. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Com a realização deste trabalho caracterizando os frutos de cajuí provenientes do 

município de Redenção-PA, concluímos que apesar de ser de município diferente quanto aos 

outros trabalhos consultados, mesmo assim os frutos descendentes de uma mesma espécie 

preservam algumas características físicas em comum. 

Sendo as características de diâmetro longitudinal e transversal, peso do pedúnculo, 

peso da castanha, índice de formato e rendimento do bagaço as características que 

apresentaram as menores variabilidades entre os valores e a média das respectivas 

características entre os frutos estudados, apresentando assim os menores desvio padrão. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo determinar as características físicas e químicas de frutos e 

endocarpos de jamelão (SyzygiumcuminiL.). O jameleiro é uma frutífera exótica da família Myrtaceae. 

Foram coletados frutos maduros de jambolão situados no município de Redenção- Pará. Os frutos e 

endocarpos em estudo foram caracterizados quanto ao peso total utilizando balança analítica de 

precisão 0,01 g, diâmetro longitudinal e transversal do fruto e endocarpo com o auxílio de paquímetro, 

índice de formato dos frutos e endocarpos em relação aos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro 

transversal (DL/DT). A polpa dos frutos foi caracterizada em relação ao Ph, acidez (%ácido cítrico), 

umidade (%) e sólidos totais (%) a 105 °C até peso constante.Os dados biométricos dos frutos e 

endocarpos de jamelão e dados físico – químicos da polpa dos frutos foram analisados por 

normalidade e estatística descritiva do programa estatístico ASSISTAT. A característica física dos 

frutos foi de 4,72 ± 0,93 g para o peso total; 21,69 ± 2,43 mm diâmetro longitudinal; 18,21 ± 3,01 mm 

diâmetro transversal; 1,22 ± 0,21 mm índice de formato e 82,39 ± 14,29 % para o rendimento do fruto. 

A característica física do endocarpo foi de 0,82 ± 0,18 g para o peso total; 17,61 ± 2,78 % para o 

percentual do endocarpo; 15,1 ± 1,49 mm diâmetro longitudinal; 8,13 ± 1,12 mm diâmetro transversal 

e 1,88 ± 0,21 para o índice de formato do endocarpo. Os dados da polpa foram de 4,07 ± 0,01 (pH); 

acidez 0,52 ± 0,03 % ; umidade 89,39 ± 0,53 % e 10,61 ± 0,53 % para os sólidos totais. Concluímos 

que necessitam de estudos a respeito da viabilidade econômica para industrialização dessa fruta para 

elaborações dos mais variados tipos de produtos alimentícios e métodos de conservação pós-colheita. 

 

Palavras-chave: Caracterização. Frutos. Jamelão. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frutas, com uma produção de 40 

milhões de toneladas ao ano, mas participa com apenas 2% do comércio global do setor, o que 

demonstra o forte consumo interno (ANUÁRIO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 

2010). Com um clima altamente favorável e presença em todos os estados brasileiros, o Brasil 

apresenta uma grande diversidade de frutas, de tropicais a temperadas. As condições 

climáticas e edáficas conferem uma vantagem comparativa para o Brasil (LOURENZANI e 

LOURENZANI, 2010). 
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O Brasil é um país que se destaca pela sua biodiversidade de espécies vegetais, 

algumas destas, pouco conhecidas às questões de identificação botânica, importância 

ecológica e econômica das espécies, assim como as características físicas, em especial as 

frutíferas nativas, na alimentação humana, (BRACK et al., 2007). Dentre as frutíferas 

existentes no Brasil, que são pouco estudadas podemos citar o jambolão (Syzygiumcumini). 

 O jameleiro é uma frutífera exótica da família Myrtaceae nativa dos trópicos, 

particularmente da Índia, amplamente cultivada no Brasil como árvore ornamental e de 

sombra (RUFINO, 2008). Foi classificado botanicamente como Eugenia jambolanae 

posteriormente, reclassificado como Syzygiumcumini (LAGO; GOMES e SILVA, 2006). 

Possui várias sinonímias, sendo conhecido também como jambolão, jalão, cereja, azeitona 

preta, azeitona roxa, azeitona-doce, jambul, jaman (Ásia), fauxpistachier (França), 

indianblackberry (Inglaterra) e jambal, duhat (Finlândia) (RUFINO, 2008). 

Assim estabelecemos a importância de estudos sobre caracterizações físicas e 

químicas de frutos e sementes de frutas, pois estudar frutas silvestres para o melhor 

entendimento das características físicas e rendimentos é de grande relevância, pois segundo 

Cardoso e Lomônaco (2003); Pinto et al. (2003) a caracterização biométrica de frutos e de 

sementes tem importância para a taxonomia, na identificação de variedades e para verificar a 

ocorrência de variações fenotípicas. 

A caracterização biométrica de frutos pode fornecer importante informação de modo a 

permitir diferenciar espécies do mesmo gênero, expondo suas condições de peso, largura, 

comprimento, diâmetro, volume, consolidando-se uma ferramenta para a classificação de 

frutos(CRUZ et al.,2001). Assim o conhecimento sobre as propriedades biométricas dos 

frutos é de extrema importância para o dimensionamento de equipamentos para as principais 

operações na industrialização da fruta (FURTADO et al., 2010). 

De acordo com este contexto o presente trabalho teve por objetivo determinar as 

características físicas e químicas de frutos e endocarpos de jamelão (SyzygiumcuminiL.) 

oriundos do município de Redenção – Pará.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Coleta dos frutos 

Foram coletados frutos maduros de jambolão situados no município de Redenção- 

Pará, no período do mês de novembro de 2014. Após a coleta, os frutos foram acondicionados 
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em sacos plásticos, caixas de isopor e gelo pra não interferência nas pesagens e medidas 

devido transpirações e outras alterações devido a ação da temperatura ambiente durante o 

transporte. Logo após os frutos foram transportados para o laboratório de alimentos da 

Universidade Estado do Pará (UEPA) campus XV. Em seguida, foram selecionados 

aleatoriamente 100 frutos sadios visando eliminar os defeituosos, machucados, verdosos ou 

muito maduros, inclusive os que apresentavam indícios de fermentação indesejáveis e lavados 

em água corrente visando eliminar as sujeiras mais grosseiras aderidas aos frutos e enxugados 

com papel toalha. 

 

2.2 Caracterização física dos frutos 

 

Os frutos e endocarpos em estudo foram caracterizados quanto ao peso total utilizando 

balança analítica de precisão 0,01 g. Em seguida foram medidos com o auxílio de paquímetro, 

as medidas consistiam em diâmetro longitudinal e transversal do fruto. 

O índice de formato dos frutos foi calculado seguindo metodologia descrita por 

Bruniniet al. (2004) que consiste na relação dos valores de diâmetro longitudinal e diâmetro 

transversal (DL/DT).  

Os frutos também foram caracterizados quanto ao rendimento seguindo metodologia 

descrita por Sousa (2012) que consiste na relação entre o peso líquido (fruto sem semente) e 

peso bruto (fruto com a semente) conforme a Equação: 

R (%) = (PL.PB-1) x 100  

PL = Peso Líquido  

PB = Peso Bruto 

 

2.3 Caracterização Físico - Química dos Frutos 

 

A polpa dos frutos foi obtida manualmente e caracterizadas conforme metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008) em relação ao pH com uso de pHmetropreviamente 

calibrado com soluções tampão 4, 7, 10. Acidez titulável com solução de NaOH 0,1 M e 

fenolftaleína como indicador e os resultados expressos em (%ácido cítrico) e umidade e 

sólidos totais (%) a 105 °C até peso constante, onde todas as determinações foram realizadas 

em triplicata  e usada as respectivas médias. 
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2.4 Tabulação dos dados  

 

Os dados biométricos dos frutos e endocarpos de jamelão e dados físico – químicos da 

polpa dos frutos foram analisados por normalidade e estatística descritiva do programa 

estatístico ASSISTAT versão 7.7 beta, obtendo assim os valores médios e seus respectivos 

desvio padrão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Tabela 1 - Características físicas dos frutos e endocarpos de Jamelão (Syzygiumcumini) coletados na 

cidade de Redenção – Pará. 

Fruto Valores 

Peso Total (g) 4,72 ± 0,93 

Diâmetro Longitudinal (mm) 21,69 ± 2,43 

Diâmetro Transversal (mm) 18,21 ± 3,01 

Índice de Formato (mm) 1,22 ± 0,21 

Rendimento (%) 82,39 ± 14,29 

Endocarpo  

Endocarpo (g) 0,82 ± 0,18 

Endocarpo (%) 17,61 ± 2,78 

Diâmetro Longitudinal (mm) 15,1 ± 1,49 

Diâmetro Transversal (mm) 8,13 ± 1,12 

Índice de Formato (mm) 1,88 ± 0,21 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Em relação às características físicas do diâmetro longitudinal podemos observar que 

os frutos do presente estudo apresentaram valores inferiores quanto aos valores relatados por 

Donadio (2007) o qual cita que o fruto de jambolão mede de 3 a 4 cm de comprimento. E que 

o mesmo autor relata que o fruto é uma baga elipsoide concordando com índices de formato 

dos frutos do presente estudo, pois os frutos apresentaram índices de formato de 1,22 mm, 

assim de acordo com Penha et al. (2013) o formato dos frutos está relacionado com a relação 

diâmetro Longitudinal e Transversal (DL/DT), portanto, frutos com valores próximo de 1 

(um) o fruto é redondo. Sendo que no presente trabalho os frutos não se classificaram em 

frutos redondos, pois apresentaram índices de formato superiores a 1. 

Em estudos sobre as características físicas e físico-químicas de jamelão, Sousa (2012) 

obteve valores de 2,44 (cm) para o diâmetro longitudinal, 6,07 g para o peso total e 75,28% 
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para o rendimento, assim os valores constatado por esse autor apresentaram discrepâncias 

quanto aos dados do presente estudo, e que o percentual de rendimento obtido pelo mesmo 

autor apresentou inferior quanto aos dados encontrados neste trabalho que foi de 82,39 %.  

Segundo Lagos, Gomes, Silva (2006) em relação os termos de rendimento percentual 

de polpa, constatou-se que o jambolão enquadra-se entre as espécies de frutas em que a 

porção casca ou pele é inseparável da polpa e, então, essa parte da fruta foi considerada como 

componente da polpa. 

 De acordo com Silva et al. (2010) o rendimento é um fator bastante variável, isto é, 

depende de técnicas culturais adequadas, irrigação bem conduzida, condições climáticas e 

nutrição mineral, entre outros, para um bom rendimento dos frutos. 

Podemos observar que os frutos de jamelão apresentaram ótimos percentuais de 

rendimento, pois segundo Lima et al. (2002) os frutos que apresentam rendimento em polpa 

superior a 50% demonstram condições adequadas para comercialização, pois segundo 

Chitarra&Chitarra  (2005) o rendimento da polpa é um parâmetro de qualidade 

importantíssimo para a indústria de concentrados, purês, doces em massa, néctares e etc.  

Em estudos sobre sementes de jambolão coletadas em plantas da zona urbana de 

Pelotas, RS, Pereira et al. (2006) obtiveram valores de 1,17 g para o peso médio das sementes, 

resultados estes superiores aos encontrados no presente trabalho. Quanto as outras 

características físicas do endocarpo não foram encontrados dados disponíveis na literatura 

científica para comparações. 

Quanto as divergências de resultados encontradas neste trabalho isto pode ser 

explicado, pois segundo Botezelli et al. (2000) as diferenças observadas podem ser 

decorrentes das influências climáticas e edáficas, ou seja, o ambiente pode ser favorável a 

expressão de determinada característica que não se manifestaria em diferente localidade. 

 

Tabela 2 - Características físico - química dos frutos de Jamelão (Syzygiumcumini) coletados na 

cidade de Redenção – Pará. 

Análises Valores 

pH 4,07 ± 0,01 

Acidez (%) 0,52 ± 0,03 

Umidade (%) 89,39 ± 0,53 

Sólidos Totais (%) 10,61 ± 0,53 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 
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Os valores de pH encontrados para a polpa de jambolão do presente estudo foi 

semelhante aos resultados encontrados por Migliato et al., (2007) os quais relatam valores de 

pH de 4,09 para o jambolão. 

Segundo Sousa (2012) esse valor de pH é característico de frutas tropicais brasileiras 

assim como os encontrados por Rufino et al. (2010) para açaí (5,38 ± 0,10), acerola (3,19 ± 

0,02), cajá (3,07 ± 0,06), caju (4,37 ± 0,07), jabuticaba (3,18 ± 0,06) e puçá preto (4,53 ± 

0,07). 

Quanto ao valor de acidez encontrada no presente trabalho se apresentou inferior 

quanto aos dados encontrados por Sousa (2012) em que obteve valores de 0,68 % de acidez, 

porém segundo Mussi (2007) essa variação no valor de acidez total pode ser em razão do 

estádio de maturação, da disponibilidade de nutrientes nos diferentes solos, das variedades das 

árvores de jambolão de cada região, além da quantidade de chuva durante a safra e os fatores 

climáticos. 

Os teores de umidade encontrados para a fruta jambolão mostraram superiores aos 

resultados obtidos por Lagos, Gomes, Silva (2006) em estudos sobre a caracterização da fruta 

jambolão onde relataram teores de umidade de 87, 75 %, porém de acordo com Vizzotto et 

al., (2008) o fruto do jambolão apresenta em sua composição aproximadamente 88% de água, 

valores que estão bem próximo dos encontrados no presente trabalho. 

Os valores de sólidos totais observados no presente trabalho foram inferiores quanto 

aos dados encontrados por Sá (2008) em que obteve valores de 15,07%, porém o autor relata 

que para maioria das polpas, os valores de sólidos totais são conhecidos, entretanto para a 

fração comestível de jambolão não há relatos.  

Mesmo não existindo padrões específicos para os sólidos totais da polpa de jambolão, 

podemos verificar que os teores de sólidos totais obtidos no presente trabalho estão em 

concordâncias com os teores mínimos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 1, de 7 de 

janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) a qual 

estabelece os padrões de identidade e qualidade para polpa de fruta, sendo que para a polpa de 

maracujá e mamão estabelece teores de sólidos totais no mínimo de 11 %, já para polpa de 

caju estabelece teores no mínimo de 10,5 %. 

Podemos relatar também que na medida em que uma fruta apresenta teores de 

umidades elevados, consequentemente essa mesma fruta apresentará valores de sólidos totais 

inferiores, porque a umidade e sólidos totais são duas variáveis inversamente proporcionais, 

fator observado no presente trabalho. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Com a realização deste trabalho concluímos que as frutas de jambolão necessitam de 

estudos sobre suas características físicas, pois ainda há poucos relatos na literatura científica e 

que todos os frutos estudados neste trabalho apresentaram resultados das características físicas 

inferiores quanto aos dados disponíveis na literatura especializada. Já em relação aos dados 

das características físico – químicas, os mesmos se apresentaram conformes a literatura. 

Também necessitam de estudos a respeito da viabilidade econômica para 

industrialização dessa fruta para elaborações dos mais variados tipos de produtos alimentícios 

e métodos de conservação pós-colheita, pois a mesma é muito perecível apresentando vida 

útil curta. Assim uma grande perspectiva seria pesquisas sobre métodos de conservação com a 

utilização de biofilmes comestíveis, assim como várias frutas vêm sendo estudadas para 

minimização das perdas pós-colheita de frutas. 
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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um blend de manga e limão adicionando mel e avaliar 

suas propriedades físico-químicas assim como verificar a estabilidade da vitamina C após 24 horas de 

armazenamento. Os Blends são as misturas de sucos elaboradas com a finalidade de melhorar as 

características sensoriais dos componentes isolados. A mistura de sucos de diferentes frutas 

proporciona a obtenção de uma bebida com sabor diferenciado, aumentando suas propriedades 

nutricionais. Para isto usou-se três formulações de blend, estes que foram analisados no Laboratório de 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV. Determinou-se o pH, sólidos 

solúveis, acidez titulável em ácido cítrico e ácido ascórbico (mg/100 ml). Os dados foram submetidos 

à análise de variância (ANOVA). Para a comparação das médias, foi aplicado o teste de Tukey ao 

nível de 5% (p < 0,05). No tempo inicial, verificou-se diferença significativa para o pH e acidez 

titulável em todas as formulações, os valores de sólidos solúveis não se diferenciaram, o teor de 

vitamina C das três formulações foram entre 6,76 a 7,46 mg. Após 24 horas de armazenamento em 

temperatura ambiente, ocorreu a degradação da vitamina C, a formulação 1 apresentou maior perda 

com 77,53%, já a formulação 2 perdeu 65,17%, e a formulação F3 obteve uma menor degradação com 

38,48%. A degradação da vitamina C pode ter ocorrido pelo fato da mesma ser sensível à condição de 

temperatura, tempo, presença de oxigênio. Outro fator que pode ter influenciado nesta degradação é o 

processamento para obtenção dos blends. Assim conforme os dados obtidos concluímos que em todas 

as formulações houve diferenças significativas para o pH e acidez titulável no tempo inicial e após 24 

horas de armazenamento, também observou-se a degradação da vitamina C nas três formulações de 

blends. 

 

Palavras-chave: Blends. Estabilidade. Vitamina C. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A modificação do estado nutricional e da dieta da população brasileira tem mostrado 

que os padrões de consumo tem se modificado, havendo um aumento no consumo de frutas, 

observando assim um aumento da preferência por alimentos que sejam saudáveis, e ao mesmo 

tempo possuam praticidade em seu manuseio e preparo (Adaptado de SICHIERI, 1998 apud 

TEIXEIRA et al., 2011). 
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A manga (Mangifera indica L.) pertence à família Anacardiaceae fruta tipicamente 

tropical (SILVA, 1999). É uma fruta polposa, de aroma e cor agradável, aparência exótica, 

rica fonte de carotenóides, fibras, ácidos orgânicos (cítrico e málico), taninos, minerais e 

carboidratos (BRANDÃO et al., 2003; PAMPLONA, 2008). 

O limão “Tahiti” (Citrus latifólia T.) é uma espécie da família Rutaceae. A planta é 

nativa dos Estados Unidos, com origem provável no Tahiti, destacando-se a vitamina C. 

Praticamente carece de proteínas e gordura e sua porcentagem de carboidratos é de 

aproximadamente 8,23% (MATOS, 2007; PAMPLONA, 2008).  

Dentre os nutrientes necessários para o bom desenvolvimento metabólico humano, 

as vitaminas apresentam importante papel devido as suas diversas funcionalidades. 

A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, é uma das mais relevantes 

devido as suas conhecidas propriedades antioxidantes e de ser necessária à produção 

e manutenção do colágeno, na cicatrização de feridas, sangramentos gengivais, 

redução da suscetibilidade a infecções, aumento da absorção do ferro e, o mais 

conhecido, atua na prevenção do escorbuto (MAIA et al., 2007). 

 

O mel de abelha é o produto da apicultura mais largamente comercializado no Brasil 

(Freitas et al., 2002). O mesmo é elaborado pelas abelhas africanizadas (Apismellifera) e é um 

importante alimento, por possuir em sua composição vitaminas, minerais, ácidos e óleos 

voláteis, tornando-o um aliado indispensável para a alimentação cotidiana, tornando-se uma 

fonte de energia que contribui para o equilíbrio dos processos biológicos (KOMATSU et al., 

2002). 

Algumas frutas têm maiores concentrações de determinados nutrientes em relação às 

outras, a união das mesmas irá concentrar, em um único alimento, vários nutrientes com 

quantidades consideráveis que não poderiam ser obtidos de uma única fruta. Por essa razão 

são desenvolvidos os blends que são as misturas de sucos, elaboradas com a finalidade de 

melhorar as características sensoriais dos componentes isolados. A mistura de sucos de 

diferentes frutas proporciona a obtenção de uma bebida com sabor diferenciado, aumentando 

suas propriedades nutricionais (QUINTEROS, 1995; BRANCO et al., 2007).  

Partindo do exposto o presente trabalho teve por objetivo desenvolver um blend de 

manga e limão com adição mel e avaliar as suas propriedades físico-químicas assim como 

verificar a estabilidade do ácido ascórbico Vitamina C após 24 horas de armazenamento. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
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 O experimento foi realizado no Laboratório de Alimentos do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV, 

Redenção - Pará.  

As matérias - primas utilizadas foram: Manga, limão e mel ambos adquiridos em 

supermercados da cidade de Redenção – Pará. 

As frutas foram obtidas no comércio local, as mangas e os limões foram armazenados 

sob refrigeração até o momento de serem utilizadas no processamento 

. 

2.1 Preparo dos sucos 

 

Para a elaboração das formulações de blends foram seguidas as Boas Práticas de 

manipulação (BPM) de alimentos conforme preconiza a RDC 216/2004 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

As frutas foram lavadas em água corrente e sanitizadas em solução clorada em 

concentração de 200 ppm por 10 minutos, em seguida enxaguadas em água corrente. 

Foram elaboradas três formulações de blends, onde as respectivas concentrações de 

todos os componentes estão descritas na tabela 1. 

As frutas foram sanitizadas conforme as boas práticas de higiene. As mangas foram 

descascadas, cortadas e pesadas. Usou-se 240 g de amostra de manga que foram trituradas em 

um liquidificador doméstico juntamente com 500 mL água, com a finalidade de homogeneizar 

o produto. Logo após foi extraído 75 mL de suco de limão e misturado com 500 mL de água. 

 

2.2 Formulações 

 

Nas formulações de blends, variaram-se as proporções de ambos os sucos. Usou-se 2 g 

de mel de abelha em cada formulação. Como demonstra a Tabela 1. 

Tabela1: Diferentes formulações de sucos de manga e limão para obtenção dos produtos finais 

(blends) 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

FORMULAÇÕES 
CONCENTRAÇÃO % 

Suco de manga Suco de limão 

F1 50 50 

F2 70 30 

F3 30 70 
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2.3 Análises Físico-Químicas 

 

Foram realizadas determinações de pH, Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) método 

refratométrico, acidez titulável (% em ácido cítrico) através do método titulométrico, e ácido 

ascórbico (mg/100 ml) pelo método de Tillmans. Todas as determinações foram realizadas de 

acordo com as normas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

2.4 Análises Estatísticas dos Resultados 

 

Os dados das determinações físico-químicas foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA). Para a comparação das médias, foi aplicado o teste de Tukey ao nível de 5% (p < 

0,05), utilizando-se o programa estatístico ASSISTAT® versão 7.7. beta. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na tabela 2 serão encontrados os resultados das determinações físico-químicas do 

blend de manga com limão e mel das formulações. 

Tabela 2: Valores obtidos nas análises físico-químicas dos blends. 

Formulações 

           pH          °Brix      Ác. Ascórbico (mg/100 ml)      Acidez (%) 

    F1 2,82 ± 0,1b 4,0 ± 0,0a 6,94 ± 0,2a 18,88 ± 0,05b 

F2 2,70 ± 0,01c 4,0 ± 0,0a 7,46 ± 0,6a 25,35 ± 0,05a 

F3 2,97± 0,2a 4,0 ± 0,0a 6,76 ± 0,7a 12,19 ± 0,3c 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade. Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

No que se refere às características físico-químicas dos blends, a análise estatística 

verificou apenas diferença significativa para o pH e acidez titulável. Os valores de pH 

variaram de 2,72 a 2,97 e a formulação 3 apresentou o maior teor, sendo que Branco et al. 

(2007) em um estudo com blend de laranja e cenoura natural e concentrado adicionado 

sacarose encontraram valores entre 4,0 e 4,01, já Leite et al. (2012) em um trabalho realizado 

com néctar de casca de manga adocicado com sacarose obtiveram valores de 4,48 e 4,49 

sendo superiores ao encontrado no presente trabalho. Lierman et al. (2012) em seu trabalho 

com blend de couve e limão obtiveram valores de pH nas duas formulações entre 3,06 e 3,16 
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ficando aproximado ao deste estudo. Estes valores de pH podem ter sido influenciados pela 

presença do suco de limão, uma vez que o limão possui pH aproximado de 2,1. 

O pH, embora não seja regulamentado pela legislação brasileira, é de suma 

importância para a formulação das bebidas, uma vez que, produtos processados com 

apresentado pH superior a 4,5, apresenta-se probabilidade para o desenvolvimento de 

bactérias patogênicas e deteriorantes, entretanto as amostras encontraram-se adequadas para 

esse parâmetro (LEITE et al., 2012) 

Nas diferentes formulações foram observados valores de sólidos solúveis que não se 

diferenciaram, porém Leite et al. (2012) encontraram resultados de 21 a 22, Branco et al. 

(2007) encontraram valores entre 10 e 15, Silva et al. (2005) em um estudo com diferentes 

marcas de néctares de manga obtiveram valores de 12,14 a 12,56 para sólidos solúveis, sendo 

considerados superiores ao deste trabalho, Lierman et al. (2012) apresentaram valores de 1,5 

para sólidos solúveis considerados menores. Os baixos valores de sólidos solúveis 

encontrados neste trabalho podem está relacionado com o baixo teor de mel usado na 

dulcificação dos blends. 

Para a acidez titulável os resultados variaram de 12,19 a 25,35 a formulação 2 

apresentou maior valor, considerado elevado se comparado aos resultados de Leite et al., 

(2012) que obtiveram acidez total de 0,01para ambas formulações, Silva et al. (2005) 

alcançou resultados entre 0,27 a 0,33. Lierman et al. (2012) apresentaram resultados de 5,7 a 

6,5 de acidez total em ácido cítrico (g/100mL). 

 O teor de vitamina C ficou entre 6,76 a 7,46 (mg/100mL) não se diferenciou entre si 

estatisticamente ao nível de 5%, Silva et al. (2005) encontraram valores de vitamina C de 4,17 

a 48,15 (mg/100mL) estando próximo ao encontrado neste trabalho. Branco et al. (2007) e 

Leite et al. (2012) encontraram resultados superiores. 

Na tabela 3 estão apresentados os resultados das analises após 24 horas de 

armazenamento em temperatura ambiente. 

 
Tabela 3: Valores obtidos nas análises físico-químicas dos blends após 24 horas. 

Formulações 
pH °Brix      Ác. Ascórbico (mg/100 ml)      Acidez (%) 

    F1 3,40 ± 0,0a 4,0 ± 0,0b 1.56 ± 0.4b 6.35 ± 0,0b 

F2 3,56 ± 0,0a 4,0 ± 0,0b 2.60 ± 0,7b 5.13 ± 0,04b 

F3 3,31 ± 0,0a 5,0 ± 0,0b 4.16 ± 2,2b 7.11 ± 0,09b 

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% 

de probabilidade.  Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 
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Os resultados encontrados para todas as amostras analisadas demonstraram que ao 

final do estudo, após 24 horas de armazenamento em temperatura ambiente, ocorreu a 

degradação da vitamina C, a formulação 1 apresentou maior perda com 77,53%, já a 

formulação 2 perdeu 65,17%, e a formulação 3 obteve uma menor degradação com 38,48%. 

Segundo Gabas et al. (2003) a vitamina C e bastante sensível, principalmente às condições de 

tempo, temperatura, umidade, pH e presença de oxigênio. 

Este fato pode ter ocorrido devido à vitamina C, ser sensível a condição de 

temperatura, tempo, e presença de oxigênio. Outro fator que pode ter influenciado na 

degradação foi o processamento para a obtenção dos blends. 

LIMA et al. (2009) em um trabalho sobre o comportamento cinético do ácido 

ascórbico em sucos de manga verificou em temperatura ambiente a perda de 60%, e para o 

suco de manga refrigerado encontraram estabilidade regular com perda de 29,4%. 

BRANCO et al. (2007) ao verificar o armazenamento durante 60 dias do suco de 

laranja congelado com 5% de cenoura e concentrado a 15 °Brix observou que praticamente 

não afetou as propriedades físico-químicas, as perdas de ácido ascórbico durante o período de 

armazenamento foram menores que 9,1%. 

Segundo LIMA et al. (2009), quanto maior a temperatura, e à medida que decorre o 

tempo, mais rápido ocorre à perda de vitamina C. Fato este observado em todas as amostras 

de sucos (não adoçado, adoçado com sacarose, adoçado com adoçante) analisados pelos 

autores. 

No estudo realizado por Nogueira (2011) sobre a estabilidade de acido ascórbico em 

sucos, observou que a adição da cenoura nos sucos de laranja e mamão acarretou maior 

degradação da vitamina C nestes sucos. Já a adição da maçã no suco de melancia contribuiu 

para preservá-la. E a adição da couve contribuiu para aumentar ligeiramente os teores de 

vitamina C nos sucos de limão, o que se deve ao fato desta hortaliça conter elevadas 

concentrações de vitamina C, se comparado ao presente estudo a junção de frutas com 

elevado teor de vitamina C pode aumentar ou degradar a mesma. 

 

4. CONCLUSÕES 

 
Em todas as formulações houve diferenças significativas para o pH e acidez titulável 

no tempo inicial e após 24 horas de armazenamento observou-se a degradação da vitamina C 

nas três formulações de blend, as formulações (F1 e F2) foram as que apresentaram maiores 

degradação da vitamina C. 
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RESUMO 

 

Dada a importância dos estudos de morfologia de plântulas, especialmente de espécies florestais 

nativas, objetivou-se caracterizar a morfologia de plântulas de Tabebuia serratifolia (Vahl.) Nicholson 

em condições de laboratório. Para tal, frutos de T. serratifolia foram coletados de matrizes sadias 

escolhidas aleatoriamente, localizadas na APA Gama – Cabeça de Veado, Park Way, Distrito Federal. 

As sementes foram beneficiadas no Laboratório de Sementes e Viveiro Florestais do Departamento de 

Engenharia Florestal da Universidade de Brasília, onde foram realizados os testes de germinação e 

caracterização das sementes. Para a caracterização das plântulas, foram separadas algumas sementes 

germinadas e estas foram acompanhadas por um período de 45 dias após a emissão da radícula para a 

realização da descrição das características morfológicas externas das plântulas. As características 

qualitativas observadas foram: germinação (sementes germinadas), número de cotilédones, protófilos, 

hipocótilo, epicótilo e sistema radicular. O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente 

casualizado (DIC) com arranjo fatorial 2 x 2 x 4 (luz x temperatura x substrato). A germinação das 

sementes de Tabebuia serratifolia é do tipo epígea fanerocotiledonar. Suas plântulas apresentam 

protófilos simples, simétricos e opostos cruzados; limbo em forma ovalada, nervação peninérvea, 

margem dentada, ápice agudo e base truncada; hipocótilo muito curto; epicótilo desenvolvido, com 

pontuações; e radícula axial pivotante. 

 

Palavras-chave: Germinação. Ipê-amarelo. Morfologia de plântulas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson conhecida popularmente como ipê-amarelo, 

é uma espécie arbórea, pertencente à família Bignoniaceae, de valorado potencial madeireiro 

(madeira civil e naval), ornamental e medicinal. Do ponto de vista ornamental, tem sido 

bastante utilizada em paisagismo e arborização urbana por possuir atrativas flores amarelas 

(FERREIRA et al., 2004; SILVA  et al., 2011; ROMAGNOLI  et al., 2013). 

Para melhor aproveitamento de todo o potencial da espécie, faz-se necessário à 

realização de estudos primários, como a caracterização morfológica de unidades de dispersão 
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e de plântulas. O estudo de morfologia das sementes juntamente com o estudo da morfologia 

das plântulas pode revelar aspectos sobre a história ecológica e evolutiva dos mais variados 

grupos de plantas, assim como, fornecer várias características para sua identificação (DUKE, 

1965; AMO-RODRIGUES; NG, 1978; IBARRA-MARINQUEZ et al., 2001). A 

caracterização morfológica de plântulas, por exemplo, possibilita a melhor compreensão do 

processo de estabelecimento da plântula em condições naturais, bem como subsidia a 

produção de mudas de qualidade (GUERRA et al., 2006). Embora importantes, há um déficit 

na literatura desses estudos, especialmente em espécies florestais nativas.  

Em função da importância de caracterização da espécie, em especial a morfologia de 

plântulas, o objetivo do estudo foi caracterizar a morfologia de plântulas de Tabebuia 

serratifolia (Vahl.) Nicholson em condições de laboratório. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Coletaram-se frutos de Tabebuia serratifolia de matrizes escolhidas aleatoriamente, 

localizadas na APA Gama – Cabeça de Veado, Park Way, Distrito Federal. Os frutos foram 

coletados antes de sua abertura e colocados para secar ao sol. As sementes então foram 

beneficiadas retirando-se a parte alada (membranácea) e levadas ao Laboratório de Sementes, 

do Departamento de Engenharia Florestal, UnB, onde foram realizados os testes de 

caracterização das plântulas. 

Para a caracterização das plântulas, foram separadas algumas sementes germinadas 

(testes de germinação prévios) e colocadas em recipientes contendo areia. Estas foram 

acompanhadas por um período de 45 dias após a emissão da radícula, ou seja, após serem 

classificadas como germinadas através do teste de germinação, para que se realizasse a 

descrição das características morfológicas externas das plântulas produzidas a partir de testes 

em laboratório. As características qualitativas observadas após o período de 45 dias foram: 

germinação (sementes germinadas), número de cotilédones, protófilos, hipocótilo, epicótilo e 

sistema radicular. Os protófilos e a emergência da radícula foram avaliados segundo a 

classificação de Vidal e Vidal (1999). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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As plântulas de Tabebuia serratifolia utilizadas para a descrição das características 

morfológicas externas foram provenientes do teste de germinação realizado em laboratório, 

em que algumas das sementes germinadas foram separadas em embalagens com areia, ao 

invés de serem descartadas, para que houvesse a caracterização (Figura 1). 

 

Figura 1 – Sementes de Tabebuia serratifolia que germinaram separadas para descrição das 

características morfológicas. 

 

Mediante caracterização, verificou-se que a germinação da espécie em questão é do 

tipo epígea fanerocotiledonar, ou seja, os cotilédones saíram da semente e elevaram-se acima 

do substrato (Figura 2). Sendo que no processo de germinação, após a absorção de água pela 

semente ocorre a emergência da raiz primária através do rompimento tegumentar seminal 

(SOUZA, 2003).  De forma geral, as dimensões das sementes auxiliam do no estudo de 

morfologia das plântulas. Segundo Ng (1987), sementes pequenas geralmente formam 

plântulas fanerocotiledonares e epígeas. 

 

Figura 2 – Detalhe das sementes de Tabebuia serratifolia germinadas. 
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E ainda, notou-se durante o processo germinativo, a presença de dois cotilédones bem 

vigorosos de coloração verde e carnosos, característica da espécie com função de reserva. Até 

a caracterização final, os mesmos mantiveram sua vigorosidade e unidos às plântulas, 

provável indicativo de que as reservas não haviam sido consumidas completamente. 

Cotilédones totalmente desenvolvidos podem apresentar morfologia diferente das folhas, onde 

os carnosos que mais se diferenciam dos protófilos e metáfilos (VOGEL, 1980). 

Diferentemente do indivíduo adulto de Tabebuia serratifolia, que possui folhas 

compostas com 5 folíolos (RIZZINI, 1978; LORENZI, 1992), os protófilos, um par em cada 

nó, são simples, simétricos e opostos cruzados, ou seja, cada par cruza-se em ângulo reto com 

o par seguinte. No momento da descrição, as plântulas apresentavam, na sua maioria, dois 

pares de protófilos, com o terceiro par em formação.  

O limbo possui forma ovada (em forma de ovo), com nervação peninérvea (nervuras 

secundárias ao longo da principal), margem dentada, ápice agudo e base truncada. Hipocótilo 

muito curto, epicótilo bastante desenvolvido, longo, fino, cilíndrico, verde-claro, com 

pontuações mais claras em toda a sua extensão. Radícula axial pivotante. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Pode-se concluir com a análise descritiva da Tabebuia serratifolia que sua germinação 

é do tipo epígea fanerocotiledonar, suas plântulas apresentam protófilos simples simétricos e 

opostos cruzados; possui limbo em forma ovada e nervação peninérvea com margem dentada, 

ápice agudo e base truncada; apresenta hipocótilo muito curto, epicótilo bastante 

desenvolvido, longo, fino, cilíndrico, verde-claro, apresentando pontuações; radícula axial 

pivotante. 
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RESUMO 

Diante do aumento do impacto antrópico e dos potenciais riscos de proliferação de cianobactérias nos 

mananciais de abastecimento de água de Belém, Estado do Pará, este trabalho objetivou identificar e 

quantificar as cianobactérias dos lagos Bolonha e Água Preta obedecendo à Portaria do Ministério da 

Saúde Nº 2.914/2011. Nestes lagos foram realizadas coletas mensais de água entre novembro/2013 a 

abril/2014, nas estações: ETA 01 - captação para a estação de tratamento; e ETA 02 – ligação entre os 

lagos. As amostras qualitativas foram obtidas com rede de plâncton de 20 μm e fixadas com solução 

de Transeau. A identificação das espécies foi feita a partir da análise de lâminas temporárias em 

microscopia óptica. As amostras quantitativas foram obtidas diretamente da superfície da água, fixadas 

com lugol acético e analisadas pelo método de Utermöhl, utilizando microscópio invertido. A 

composição dos lagos foi representada por 37 espécies de cianobactérias distribuídas em 15 gêneros, 

oito famílias e três ordens: Oscillatoriales (55%), Chroococcales (40%) e Nostocales (5%). As águas 

dos lagos foram caracterizadas por cianobactérias de ocorrência Esporádica (43%), sendo as espécies 

Phormidium sp.1, Merismopedia tenuissima e Merismopedia punctata Muito Frequentes e Abundantes 

em algumas estações. A densidade variou entre os meses, sendo mais elevada nos meses chuvosos, 

entretanto a maior representatividade de espécies ocorreu nos meses menos chuvosos. A densidade 

variou de 23 cel.ml-1 (ETA 02- janeiro/2014) a 230 cel.ml-1 (ETA 02- abril/2014). As espécies mais 

densas foram Aphanocapsa holsatica e Merismopedia punctata. A diversidade específica foi 

considerada média durante todo o estudo. Algumas espécies potencialmente tóxicas foram registradas, 

tais como Microcystis aeruginosa, Planktothrix agardhii, entre outras. As densidades estiveram abaixo 

do limite máximo permitido para água de consumo. Desta forma, embora visivelmente degradados, os 

lagos não apresentam riscos à saúde da população no que se refere às cianobactérias.  

 

Palavras-chave: Cianobactérias. Qualidade ambiental. Saúde humana.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As cianobactérias são microrganismos procariotos unicelulares, coloniais e 

filamentosos, aeróbicos fotoautotróficos que habitam diferentes ambientes, sendo geralmente 

encontrados no ambiente aquático constituindo o fitoplâncton.  As florações de 

cianobactérias, em geral, resultam em alto risco para os seres humanos por meio das águas 

recreacionais ou água de consumo dada a potencial produção e liberação de compostos 

tóxicos que recebem o nome de cianotoxinas. 

Diante do aumento de florações de cianobactérias em mananciais de abastecimento 

público e o consequente risco a saúde da população, a Portaria No 2.914/2011 do Ministério 
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da Saúde estabelece o padrão de potabilidade da água que inclui a quantificação das 

cianobactérias, em termos de células por ml, e o consequente reconhecimento dos principais 

gêneros potencialmente tóxicos nos mananciais superficiais (BRASIL, 2011).  

Os lagos Bolonha e Água Preta são os mananciais que abastecem a população da 

Região Metropolitana de Belém, Estado do Pará. Embora legalmente protegidos (Decreto 

Estadual Nº. 1.551) (PARÁ, 1993) sua integridade ambiental encontra-se ameaçada pelo 

crescimento urbano desordenado em seu entorno, pela proximidade do aterro sanitário do 

Aurá e pelas águas do rio Guamá que são captadas para aumentar o volume dos lagos, sendo 

estas possivelmente contaminadas pelos resíduos sólidos e esgotos lançados na orla de Belém 

sem nenhum tratamento.  

Além disso, visualiza-se nos lagos a proliferação de macrófitas aquáticas aumentando 

a suspeita de degradação ambiental pelo incremento de nutrientes e os riscos do crescimento 

de cianobactérias. Apenas dois trabalhos sobre cianobactérias foram realizados nos lagos: 

Rocha (2012) e Vieira (2002). Outros estudos, porém, apenas citam as cianobactérias como 

parte da composição do fitoplâncton (MARTINS-DA-SILVA; BICUDO, 2007; COSTA, 

2010). 

Diante do exposto, este trabalho objetivou identificar e quantificar as cianobactérias 

dos lagos Bolonha e Água Preta para subsidiar o monitoramento e a vigilância da qualidade 

de suas águas, contribuindo para o aumento do conhecimento sobre estes organismos, 

importantes em estudos ecológicos e de saúde humana e ambiental.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As coletas ocorreram mensalmente nos lagos Bolonha e Água Preta no período de 

novembro/2013 a abril/2014, em duas estações de coletas: ETA 01 - ponto de captação de 

água bruta para a Estação de Tratamento de Água e ETA 02 - ponto de captação de água do 

lago Água Preta para o lago Bolonha (Figura 1). 
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Figura 1. Mapa de localização da área de estudo, com as estações de coleta, lagos Bolonha e Água 

Preta, Belém, Pará. 

A amostragem qualitativa foi realizada com rede de plâncton de 20 µm de malha, em 

arrastos horizontais na subsuperfície da água, sendo as amostras fixadas com solução 

Transeau (BICUDO; MENEZES, 2006). Em laboratório, as amostras foram submetidas à 

análise com a montagem de lâminas temporárias, às vezes acrescidas de tinta nanquim, 

observadas em microscópio ótico trinocular (Axiostar Plus – Marca Carl Zeis- 

AxiocamMRc). A partir desta análise foram calculadas a Frequência de Ocorrência 

(MATEUCCI; COLMA, 1982) e a Abundância Relativa (LOBO; LEIGHTON, 1986).  

Para a análise quantitativa foram coletadas amostras diretas na superfície da água e 

fixadas com lugol acético (BICUDO; MENEZES, 2006). Em laboratório, o método de 

sedimentação de Utermöhl (1958) foi utilizado para a determinação do número de células por 

ml (cel.ml-1) (UEHLINGER, 1964) e a identificação dos táxons. Posteriormente foram 

calculadas a diversidade específica (bits.cel-1) (SHANNON, 1948) e a equitabilidade segundo 

Pielou (1977).  

A identificação, a nomenclatura e o enquadramento taxonômico foram realizados de 

acordo com a literatura especializada, tais como: Komárek e Anagnostidis (1999; 2005), 

Bicudo e Menezes (2006), Sant’Anna et al. (2006; 2012), entre outros. A classificação foi 

feita segundo a orientação botânica de Komárek e Anagnostidis (1999; 2005). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Composição das cianobactérias  

 

Foram encontrados 37 táxons da Divisão Cyanobacteria, compreendendo 20 da Ordem 

Oscillatoriales; 15 da Ordem Chroococcales e 2 da Ordem Nostocales. A maior 

representatividade de espécies foi da família Merismopediaceae, com 13 espécies (35%). 

Borziaceae, Chroococcaceae e Mycrocistaceae apresentaram apenas uma espécie cada 

(Gráfico 1A). As águas dos lagos, durante o período estudado, foram caracterizadas por 

espécies de ocorrência esporádica (43%) (Gráfico 1B). As espécies mais frequentes foram: 

Phormidium sp.1 (Oscillatoriales), Aphanocapsa parasitica, Merismopedia tenuissima e 

Merismopedia punctata (Chrooccocales) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Cianobactérias dos lagos Bolonha e Água Preta (Belém, Pará) durante o período de 

novembro/2013 a abril/2014: A – Composição Florístico; B – Frequência de Ocorrência. 

 

O gênero potencialmente tóxico (Figura 2) Aphanocapsa foi considerado como Muito 

Frequente (≤ 75%). Já os gêneros Microcystis, Dolichospermum, Planktothrix, Oscillatoria e 

Nostoc foram considerados de ocorrência Esporádica a Pouco Frequente, durante o período de 

estudo. 
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Figura 2- Principais Cianobactérias dos lagos Bolonha e Água Preta: A- Aphanocapsa elachista; B- 

Aphanocapsa parasitica (seta); C- Aphanocapsa annulata; D- Merismopedia tenuissima; E- 

Merismopedia punctata; F- Aphanocapsa holsatica; G- Microcystis aeruginosa; H- Planktothrix 

agardhii; I- Dolichospermum sp.; J- Planktothrix isothrix (seta); K- Planktothrix sp.; L- Phormidium 

sp1. M- Oscillatoria princeps. 

 

Desta forma, quando se comparou a diversidade de cianobactérias encontrada no 

presente estudo às listas já descritas para os lagos foi possível observar que 11% da 

composição atual foi semelhante à encontrada por Vieira (2002); e 3%; 18 % e 34% foram 

semelhantes às composições registradas por Martins-da-Silva e Bicudo (2007); Costa et al. 

(2010) e Rocha (2012), respectivamente. Logo, dos 37 táxons registrados neste trabalho, 23 

são novas ocorrências para os mananciais. 

O domínio da ordem Oscillatoriales, com 20 táxons, foi semelhante aos resultados de 

Martins-da-Silva e Bicudo (2007) e Costa et al (2010). Entretanto, nos demais estudos 

realizados nos lagos houve o domínio da ordem Chrooccocales (VIEIRA, 2002; ROCHA, 

2012). 
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3.2 Densidade e abundância de cianobactérias  

 

As menores densidades ocorreram no mês de janeiro/2014 (52,4 cel.ml-1, mês 

chuvoso) e as mais elevadas no mês de novembro/2013 (período menos chuvoso) com 393 

cel.ml-1. A estação de maior densidade foi a ETA 02 com 230 cel.ml-1 (abril/2014) (Gráfico 

2). As espécies que mais contribuíram para esta densidade foram: Aphanocapsa holsatica 

(158,6 cel.ml-1) e Merismopedia punctata (238 cel.ml-1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gráfico 2- Variação mensal da densidade de cianobactérias, em cel.ml-1, nos lagos Bolonha (ETA 01) 

e Água Preta (ETA 02) no período de novembro/2013 a abril/2014. 

 

De modo geral, as elevadas densidades da estação 02 se deveram as características do 

lago Água Preta, maior reservatório, mais profundo e que recebe águas do rio Guamá, o qual 

provavelmente contribui para a diversidade de cianobactérias do lago. Por outro lado, a baixa 

densidade e diversidade da estação 01 se devem a elevada densidade de macrófitas aquáticas 

encontradas no lago Bolonha, as quais provavelmente disputam nutrientes com as algas do 

fitoplâncton, incluindo cianobactérias. Esse papel ecológico das macrófitas aquáticas é 

discutido por Ferreira (2009), que sugere o efeito antagônico entre macrófitas e fitoplâncton, 

como a competição por nutrientes e alelopatia. 

Talvez por este motivo que os gêneros Aphanocapsa e Merismopedia foram os mais 

densos, pois se tratam de espécies coloniais com bainhas mucilaginosas que auxiliam nas suas 

flutuabilidades resistindo à competição, por nutrientes e luz, com as macrófitas.  
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A sazonalidade também exerceu influência na densidade das cianobactérias, sendo 

mais elevada durante o período chuvoso. Esse comportamento sazonal foi verificado em 

trabalhos realizados em reservatórios de abastecimento do Ceará (CAVALCANTE et al., 

2009) e sertão de Pernambuco (MARQUES, 2010).  

Durante todos os meses de monitoramento as densidades de cianobactérias, em cel.ml-

1, estiveram abaixo do limite máximo permitido para água de consumo. Logo, não se registrou 

qualquer desacordo com a Portaria MS. 2.914/2011.  

Contudo, a identificação de espécies descritas como potencialmente tóxicas (Figura 2): 

Microcystis aeruginosa, Dolichospermum sp., Planktothrix agardhii, Planktothrix isothrix e 

Planktothrix sp. (CARMICHAEL, 2008; VIEIRA, 2002), ressalta a atenção que se deve dar 

às flutuações, em densidade, destes organismos a qualquer estudo de qualidade da água nos 

reservatórios, pois embora as densidades totais de cianobactérias apresentem valores abaixo 

do limite máximo permitido para água de consumo, os lagos apresentam condições favoráveis 

a ocorrência de Blooms, como já registrados por Vieira (2002), sugerindo-se estudo de 

monitoramento nestes ambientes. 

Com relação à abundância relativa, 11 espécies de cianobactérias apresentaram 

oscilações na abundância (Pouco Abundante a Dominante), sendo as espécies Raras 

enquadradas como outros (Gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3- Variação mensal da Abundância Relativa das cianobactérias (%), nos lagos Bolonha (ETA 

01) e Água Preta (ETA 02) no período de novembro/2013 a abril/2014. 

 

Não ocorreu espécie Dominante, mas foi evidenciada a oscilação das ordens de 

cianobactérias entre os meses de estudo, sendo que de novembro/2013 a janeiro/2014 houve a 

maior representatividade das cianobactérias filamentosas (Ordem Oscillatoriales): 

Fonte: Oliveira, 2014. 
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Phormidium sp.1, Oscillatoria princeps, Oscilatoria cf. curviceps, Planktothrix agardhii, 

Phormidium sp.2. As espécies cocóides (Ordem Chrooccocales) foram mais representativas 

de fevereiro a abril/2014: Aphanocapsa elachista, Aphanocapsa annulata, Merismopedia 

punctata, Merismopedia tenuissima (Figura 2). 

O maior número de espécies ocorreu nos meses de menor precipitação pluviométrica 

(novembro e dezembro/2013), com 12 e 17 espécies, respectivamente. Nos demais meses de 

maior precipitação o número de espécies diminuiu para 6 spp., 9 spp. e 5 spp.,  

respectivamente, nos meses de janeiro, fevereiro e março/2014. Um novo aumento de espécie 

ocorreu em abril/2014, combinado com a diminuição da pluviosidade, com 13 spp., 

demonstrando que o perfil de chuva local expressa forte influência na diversidade de espécies 

dos lagos. O mesmo comportamento foi observado por Rocha (2012) e Gomes (2013), este 

último em trabalho realizado no município de Barcarena, Estado do Pará. 

 

3.3 Diversidade e equitabilidade das cianobactérias   

 

A diversidade específica foi considerada média em todas as estações de estudo. A 

menor diversidade foi de 1,11 bits.cel-1 (ETA 01-março/2014) e maior  em  dezembro/2013  

com  2,76 bits.cel-1 (ETA 2). Portanto, o ponto ETA 02 (dezembro/2013) também apresentou 

o valor mais elevado de equitabilidade (0,92) demonstrando ser a estação com composição 

mais homogênea. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Nas águas dos lagos foram identificados 37 táxons de cianobactérias, sendo 23 novas 

ocorrências. Os lagos Bolonha e Água Preta foram caracterizados por espécies de ocorrência 

Esporádicas (43%). Durante o período de estudo foi possível observar a influência sazonal, 

sendo a maior densidade registrada no período chuvoso, embora tenha sido registrada baixa 

diversidade nesse período.  

Ocorreu o predomínio de espécies da ordem Chroococcales nos lagos, tanto no que diz 

respeito à diversidade quanto a densidades das cianobactérias.  

As densidades de cianobactérias estiveram abaixo do limite máximo permitido para 

água de consumo. Os lagos, embora visivelmente degradados, apresentam-se sem riscos à 
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saúde da população no que se refere às cianobactérias, no entanto o monitoramento deve ser 

constante para evitar episódios de florações. 
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RESUMO 
 

A região Amazônica é caracterizada pela diversidade de ecossistemas, porém, constantemente tem 

sido alvo de destruição da ação humana, principalmente por encontrar-se em expansão territorial, neste 

sentido é necessário ressaltar a importância da formação de profissionais conscientes e preparados 

para atender demandas específicas desta região. O Licenciado em Ciências Naturais atua na educação 

de ciências e meio ambiente que são indispensáveis à formação do educando da região amazônica, que 

será capaz de atuar no meio em que vive através de ações que visam melhorar as condições do 

ambiente favorecendo assim qualidade de vida significativa bem como o desenvolvimento sustentável 

da região amazônica. 

 

Palavras-chave: Região Amazônica. Desenvolvimento Sustentável. Qualidade de vida. 

 

1. INTRODUÇÃO 

É consenso que, para uma nação alcançar níveis de evolução social, econômica e 

cientifica é necessária a valorização do sistema educacional. O professor neste sistema é uma 

das ferramentas imprescindíveis já que este promove o processo educativo formal e sobre ele 

lançam-se responsabilidades e expectativas que dizem respeito à necessidade de formar 

cidadãos com domínio de habilidades e competências necessárias para o desenvolvimento de 

uma nação.  

O curso de Licenciatura em Ciências Naturais abrange conhecimentos de campos 

diversos do saber como: a Matemática, Geociências, Química, Física, Biologia, Astronomia e 

Informática, dentre outros. Isto faz com que a disciplina proporcione uma ação inovadora 

quanto ao processo de produção e construção do conhecimento. 

A interdisciplinaridade se apresenta como instrumento fundamental para a promoção 

de uma formação integrada e em concordância com a realidade atual e regional. Cada vez 

mais as mudanças sociais e ambientais exigem uma formação cidadã, crítica e reflexiva 

podendo destacar neste processo a importância da disciplina Ciências Naturais no ensino 

fundamental assim como o licenciado em Ciências Naturais. 
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O ensino de Ciências Naturais é necessário e obrigatório, a partir disto verifica-se a 

necessidade da oferta de Cursos de Graduação para a formação adequada de professores desta 

área nas universidades brasileiras, neste sentido, Libâneo (2006, p. 107), atenta para a 

qualificação do professor ao dizer “a condição de êxito do trabalho escolar supõe um professor com uma 

formação científica de alto nível [...]”.  

Sabendo que a região amazônica é caracterizada pela diversidade ambiental, com 

variedade da fauna, flora e de outros recursos naturais que constantemente têm sido alvo de 

destruição pela ação humana, faz-se necessária a formação de profissionais conscientes e 

preparados para atender demandas específicas da Amazônia, além de cuidar da educação das 

crianças amazônicas, alertando-as com propriedade sobre a necessidade emergencial da 

preservação de todos os recursos naturais, construindo e buscando desenvolver a consciência 

crítica da comunidade escolar e deste modo formar cidadãos conscientes e responsáveis pelo 

ambiente em que vive, para que possam contribuir de forma efetiva para o desenvolvimento 

sustentável da Amazônia.  

 

2. O CURSO DE LICENCIATURA EM CIÊNCIAS NATURAIS 

 

O Curso de Graduação em Ciências Naturais é um curso de licenciatura, ou seja, é 

um curso de formação de professores. Possui ênfase na formação de um profissional 

capacitado para atuar na educação básica, principalmente no Ensino Fundamental. 

O Licenciado em Ciências Naturais é capacitado a atuar na educação básica, 

prioritariamente no Ensino Fundamental, como educador para a Ciência e para o 

meio ambiente. Ocupa-se com a formação e a disseminação do saber das Ciências 

Naturais nas diferentes instâncias sociais, na educação formal ou por meio da 

educação informal. Deve apresentar domínio da Física, da Química e da Biologia, 

suas aplicações e desenvolvimento científico. Disponível em 

[<http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas.] 

Acesso em: 18 de Agosto de 2014. 

A disciplina de Ciências Naturais é obrigatória no currículo escolar do ensino 

fundamental das escolas brasileiras, o seu conteúdo programático consiste em conhecimentos 

da Matemática, Física, Química e Biologia entre outros temas abordados na formação, tais 

como:  

Fenômenos naturais (físicos, químicos e biológicos), seus princípios, teorias e 

fundamentos nas áreas clássicas e contemporâneas; equipamentos e processos 

tecnológicos relacionados às atividades de ensino e de pesquisa das Ciências 

Naturais; Matemática, Computação e afins; Psicologia da Educação; História da 

Educação; Filosofia da Educação; Sociologia da Educação; conteúdos e métodos de 

ensino em espaços formais e informais de educação científica para o exercício da 

docência e conhecimento da realidade de ensino local, regional e nacional. 

Disponível em: 

http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas


  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

487 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

[<http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas>] 

Acessado em: 18 de Agosto de 2014. 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), os objetivos de Ciências 

Naturais no Ensino Fundamental são concebidos para que o aluno desenvolva competências 

que lhe permitam compreender o mundo e atuar como indivíduos e cidadãos utilizando 

conhecimento de natureza científica e tecnológica. 

 

3. CIÊNCIAS NATURAIS NO CONTEXTO AMAZÔNICO 

 

De acordo com os objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998), os 

conteúdos de Ciências Naturais devem ser relevantes do ponto de vista social e ter seus 

reflexos na cultura de modo que permita ao aluno compreender em seu cotidiano as relações 

entre o homem e a natureza, superando interpretações ingênuas sobre a realidade a sua volta. 

Desse modo os temas abordados devem contemplar a realidade da comunidade escolar que 

pode ser articulado pela interdisciplinaridade oferecida pelo ensino de ciências naturais.  

Na educação contemporânea, o ensino de Ciências naturais é uma das áreas que se 

pode reconstruir a relação ser humano/natureza em outros termos, contribuindo para 

o desenvolvimento de uma consciência social e planetária. Um conhecimento maior 

sobre a vida e sobre sua condição singular na natureza permite ao aluno se 

posicionar acerca de questões polemica como os desmatamentos, o acúmulo de 

poluentes [...]. Disponível em: 

[<http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf.] Acessado em: 19 de 

Agosto de 2014. 

A região amazônica é considerada um dos locais mais ricos do planeta em 

biodiversidade, contudo nota-se a crescente destruição dos recursos naturais. Diante disso, 

entende-se que a educação é de fundamental importância para a transformação deste cenário. 

O conhecimento aplicado através da disciplina de Ciências Naturais é essencial, podendo ser 

constituído da elaboração do conhecimento através da conexão com a realidade cotidiana do 

aluno, professor assume um importante papel que segundo a concepção Freiriana consiste no 

respeito com os conhecimentos que os educandos possuem. Neste sentido Paulo Freire faz a 

seguinte referência: 

Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o 

dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 

populares, chegam a ela – saberes socialmente construídos na prática comunitária -, 

mas também como há mais de trinta anos venho sugerindo, discutir com os alunos a 

razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. 

(FREIRE, 1996, p.33). 

 

http://sejaumprofessor.mec.gov.br/internas.php?area=como&id=licenciaturas
http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/ciencias.pdf
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O papel do licenciado em Ciências Naturais visa difundir e aplicar o conhecimento 

nos diversos campos da ciência no sentido de proporcionar melhoria da qualidade de vida do 

ser humano em geral e em particular dos que habitam a região amazônica, para isso deverá 

desenvolver suas habilidades aplicando diversos mecanismos pedagógicos inclusive, poderá 

contextualizar o ensino de ciências com a experiência dos alunos, adquirida na vivência da 

região, ressaltando que estes são sujeitos de sua própria história e, portanto, é fundamental 

que participem no processo de conhecimento da região em que vivem. Sobre o processo da 

utilização do contexto regional como ferramenta de ensino Paulo Freire ressalta: 

Por que não aproveitar a experiência que têm os alunos de viver em áreas da cidade 

descuidadas pelo poder público para discutir, por exemplo, a poluição dos riachos e 

dos córregos e os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos 

que oferecem à saúde das gentes. (FREIRE, 1996, p. 33). 

 

 Utilizando as potencialidades da região mediante o processo do ensino, o professor 

de Ciências Naturais, embasado em princípios de responsabilidade e respeito, irá contribuir 

com o exercício pleno da cidadania fundamentada em formação humanística, crítica, reflexiva 

e investigativa. 

O estado do Pará vem se consolidando como um dos maiores produtores de bens 

vegetais e minerais do país. Na região sudeste deste estado encontra-se a Província Mineral de 

Carajás, uma das áreas mais ricas do mundo em recursos minerais metálicos. A região está 

sofrendo nas ultimas décadas grande crescimento populacional devido à capacidade 

econômica local o que causou o surgimento de várias demandas de uma localidade em 

expansão. 

Nesse sentido, compreende-se que uma das demandas surgidas na região foi a de 

profissionais capacitados para atuarem na área de educação, em especial na Educação Básica, 

capazes de oferecer serviços educacionais de qualidade que permitam que os alunos por eles 

formados se transformem em cidadãos conscientes e profissionais competentes agindo em 

benefício da sociedade em que estão inseridos. 

As atividades de ensino na área da educação básica, e, principalmente no campo das 

Ciências Naturais, vêm sendo cada vez mais requerido nesta região, necessitando de 

investimentos em recursos humanos especializados nesta área, fazendo com que o licenciado 

em Ciências Naturais caracterize-se como um dos profissionais de fundamental importância 

para o processo de desenvolvimento científico e econômico regional, do Pará e da Amazônia. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A valorização das licenciaturas é indispensável não somente em relação ao salário ou 

condições de trabalhos adequados, essa valorização deve ocorrer também dentro do campo de 

formação. No processo de formação destes profissionais não se pode em hipótese alguma 

remeter a mentalidade de que para ser professor apenas vocação basta.  

Os cursos de [...] licenciaturas devem proporcionar uma compreensão 

sistematizada da educação, afim de que o trabalho pedagógico se 

desenvolva para além do senso comum e se torne realmente uma 

atividade intencional. (ARANHA, 2006, p. 44) 

 

Aranha destaca três aspectos importantes na formação de professores: Qualificação, 

Formação Pedagógica e Formação Ética e Política.  

No primeiro aspecto Aranha ressalta a importância de que a formação possa garantir 

competência ao professor através do domínio do conteúdo dentro de sua área escolhida, já que 

não é possível ensinar o que não se sabe. 

No segundo aspecto o autor enfatiza que o professor precisa adquirir também 

competências técnicas e assim desenvolver atividades que possibilitem atividade docente bem 

como uma prática educativa reflexiva. 

Por último, relaciona-se ao fato de que o professor proporciona um trabalho de 

transformação intelectual, “ele não só quer mudar o comportamento do aluno, como também 

educa para um mundo melhor, que está para ser construído”.  

Neste sentido, vale mais uma vez destacar a importância de profissionais competentes a 

atuarem como professores assim como sua valorização. Devem receber formação pela qual 

poderá exercer o magistério com excelência, em especial na região amazônica, podendo levar 

a ascensão crítica do pensamento da comunidade construindo práticas educativas que visam à 

melhoria do bem-estar de todos que a integram, não podendo ser diferente no campo das 

Ciências Naturais que é uma área de fundamental importância na região. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Diante das informações, pode se afirmar a importância do Licenciado em Ciências 

Naturais para consolidar a educação dessa disciplina na região amazônica, utilizando a própria 

região e a vivência dos alunos para contextualizar o ensino. Elevando os níveis de 

conhecimento da população regional e proporcionando melhor compreensão do que seja mais 
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relevante na aprendizagem, a fim de minimizar o tecnicismo e manipulação do educando, 

fazendo que este seja capaz de atuar no meio em que vive através de ações que visam 

melhorar as condições do ambiente favorecendo assim a qualidade de vida, significativa para 

as presentes e futuras gerações. 
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RESUMO 

 
O trabalho teve como objetivo promover breve debate acerca dos obstáculos e limitadores que 

desafiam a formulação de políticas públicas voltadas para o meio ambiente na Amazônia, dada à 

biodiversidade dela e particularidades populacionais. O estudo foi desenvolvido pela acadêmica do 

curso de especialização em Gestão Ambiental do Núcleo de Meio Ambiente (NUMA) da 

Universidade Federal do Pará (NUMA/UFPA), por meio de revisão da literatura. A metodologia da 

pesquisa empregada, verificado que as correntes teóricas que versam sobre o desenvolvimento 

econômico, social e sustentável da região em comento esbarram nas dificuldades de discernir as 

singularidades e generalidades presente na região, o que acaba ocasionando generalizações e 

estereótipos que colocam a população à mercê de políticas públicas desencontradas, ocasionam 

impactos devastadores aos moradores e ao meio ambiente local. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. População. Meio ambiente. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Os estudos relacionados com o meio ambiente têm se constituídos como de grande 

relevância para discutir e apresentar os limitadores do crescimento populacional humano 

frente à capacidade de adequação da natureza em função das ações desenvolvidas pelo 

homem sobre o processo de domínio e expansão da cultura de várias regiões e locais. 

Na Amazônia, a temática ganha maior notoriedade por conta da vasta riqueza da 

biodiversidade que essa região possui, constituindo-se como uma das maiores áreas de 

floresta do mundo, o que lhe conferiu a alcunha de “pulmão do planeta”. Encontra-se, também 

no âmbito territorial amazônico variedade de fauna e flora que chamam a atenção de cientistas 

do mundo inteiro. Por isso, negligenciam a qualquer custo. 

Apesar de a comunidade científica ser unânime em afirmar sobre o valor 

incomensurável da floresta amazônica, cuja maior parte se concentra no território brasileiro, 

as intervenções de cunho estatal ou de livre iniciativa do capital privado que a região vem 

mailto:mariadefatimacarvalho@yahoo.com.br
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sofrendo tem deixado um legado catastrófico e de difícil reparação para as pessoas que ali 

habitam, bem como para as gerações futuras, seja pela exploração desenfreada do minério, 

seja pela utilização de seus rios como geradores de energia elétrica, ou mesmo pela 

modificação da cultura local das populações tradicionais ali existentes. 

No bojo do presente trabalho, buscou-se evidenciar a percepção de teóricos e 

estudiosos acerca das concepções de desenvolvimento sustentável, espaço, meio ambiente e 

população no Pará, buscando compreender em que se fundamentaram os estudos que levaram 

a empreender ações de caráter de degradação e ameaças aos recursos ali presentes. Bem como 

as leis que devem ser empregadas a fim de que sejam aplicados os direitos ambientais a serem 

cumpridos em prol do meio ambiente. Pois de nada adianta se estiver apenas sobre papéis. 

 

2. O DIREITO AMBIENTAL NO BRASIL E NO PARÁ 

 

            De acordo com inúmeros autores, entre eles (SÉGUIN, 2006). ”Todo País tem ou 

deveria ter uma política ambiental.” 

A nossa foi instituída pela Lei nº6. 938, de 31, 08,1981, modificada pela Lei nº 

7.804/1989, e regulamentada pelos decretos nºs88. 351, de 01.06.1983, e 99.274, de 

06.06.1990. Com mais de duas décadas contabilizam algumas vitorias e muito 

descaso. Objetiva a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, 

enfatizando o meio ambiente como um patrimônio público de uso coletivo e a 

racionalização do uso do solo do subsolo, da água e do ar. (...) 

 

              É nessa perspectiva que se vem fundamentar o estudo a seguir voltado para o Estado 

do Pará na região amazônica. 

A gestão do sistema de limpeza urbana nos municípios brasileiros pressupõe, por 

conceito e fundamentalmente, o envolvimento da população e o exercício político sistemático 

junto às instituições vinculadas a todas as esferas de governo seja municipal, estadual ou 

federal que possam nele atuar (SOBRAL, 2004). Segundo este autor, a integração da 

população na gestão é realizada de duas formas:  

 Participando da remuneração dos serviços e sua fiscalização; 

 Colaborando na limpeza, seja reduzindo, reaproveitando, reciclando ou dispondo 

adequadamente o lixo para a coleta, seja mesmo não sujando as vias públicas. 

A colaboração da população deve ser considerada o principal agente que transforma a 

eficiência desses serviços em eficácia de resultados operacionais ou orçamentários. A 

população pode ser estimulada a reduzir a quantidade de resíduos sejam eles sólidos e/ou 

outros. E tornar a operação mais econômica. 
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Vale mencionar que a política nacional de gestão de resíduos sólidos sugere e 

incentiva a reciclagem, a reutilização de materiais, entre outros, assim como a reeducação do 

consumo de maneira desenfreada e supérflua, uma sustentabilidade por parte dos indivíduos 

no que tange a limpeza pública, ações integradas juntamente ao poder público, retirando de 

maneira integral a responsabilidade do mesmo, sendo ações em conjunto. Os anos 80 foram o 

palco para a partida no que tange às leis de controle em relação aos impactos sobre o meio 

ambiente, datando o ano de 1981, onde se estabelece a Política Nacional de Meio Ambiente, 

através da lei 6.938, de 31 de agosto daquele ano, instituindo-se também o Sistema Nacional 

de Meio Ambiente, onde a defesa ambiental foi instituída. 

Pode-se destacar também que no Brasil houve a “implementação” de outras 

legislações, como é o caso da inclusão do trabalho dos catadores na Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, referente à cadeia produtiva da reciclagem de resíduos no país, sancionada 

pelo presidente Lula em 02 de agosto de 2010, além da edição do decreto nº 7.405 de 

dezembro de 2007 que instituiu o programa “Pro-catador”, objetivando a integração e 

articulação as ações governamentais federais voltadas ao apoio e fomento à organização 

produtiva dos catadores à melhoria das condições de trabalho, ao aumento da oportunidade de 

inclusão social e econômica, assim como à expansão da coleta seletiva dos resíduos sólidos, 

da reutilização dos materiais e da reciclagem por intermédio da atuação do segmento da mão 

de obra catadora, tudo isso alcançado devido à fundação do Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis como destaca Silva (2006), visto que fomentou a 

articulação com o governo federal, e o fortalecimento da categoria. 

Sendo assim, as ações que tornam o sistema de limpeza urbana excelente e a 

população colaboradora formam um poderoso binário capaz de solucionar os principais 

problemas vinculados ao sistema de limpeza urbana. Essas ações, que atuam no 

desenvolvimento das operações com qualidade e em um programa bem estruturado de 

educação ambiental, necessitam de instrumentos legais que as fundamentem. 

Há três vertentes legislativas importantes para a instrumentalização do sistema de 

limpeza urbana, quais sejam: 

 A primeira, de ordem política e econômica, estabelece as formas legais de 

institucionalização dos gestores do sistema e as formas de remuneração e cobrança dos 

serviços; 
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 A segunda, conformando um código de posturas, orienta, regula, dispõe 

procedimentos e comportamentos corretos por parte dos contribuintes e dos agentes da 

limpeza urbana, definindo ainda processos administrativos e penas de multa; 

 A terceira vertente compõe o aparato legal que regula os cuidados com o meio 

ambiente de modo geral no país e, em especial, o licenciamento para implantação de 

atividades que apresentem risco para a saúde pública e para o meio ambiente. 

No que concerne ao estado do Pará, segundo a Constituição Estadual, a mesma foi 

criada com o intuito de edificar uma sociedade justa e pluralista buscando a igualdade 

econômica, política, cultural, jurídica e social entre todos reafirmando os direitos e garantias 

fundamentais e as liberdades inalienáveis de homens e mulheres sem distinção de qualquer 

espécie. 

E ainda, defendendo um regime democrático avançado, social e abominando, portanto, 

os radicalismos de toda origem; consciente em que o valor supremo à liberdade do ser 

humano nela expostos é que devem ser reconhecidos e respeitados os seus direitos 

elementares e naturais. 

Desta forma, promulgou-se a Constituição do Estado do Pará, esperando que a mesma 

seja o instrumento eficiente da paz e do progresso, perpetuando as tradições, a cultura, a 

história, os recursos naturais, os valores materiais e morais dos paraenses, como o meio 

ambiente, conforme o excerto abaixo: 

 

Capítulo VI: 

Meio Ambiente 

Art. 252. A proteção e a melhoria do meio ambiente serão, prioritariamente, 

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

privado, nas áreas do Estado. 

Art. 255. Competem ao Estado a defesa, conservação, preservação e controle do 

meio ambiente. 

Art. 256. As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem 

atividades consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras serão obrigadas a 

promover a conservação ambiental, pela coleta, tratamento e disposição final dos 

resíduos por elas produzidos, cessando, com a entrega dos resíduos e eventuais 

adquirentes, quando tal for devidamente autorizada pelo órgão de controle ambiental 

competente, a responsabilidade daquelas e iniciando-se, imediatamente, a destes. 

 

Como se percebe, o estado do Pará está bastante amparado por lei no que concerne ao 

tema meio ambiente evidenciando uma grande preocupação por conta das autoridades locais 

em cuidar, preservar e conservar este bem que é tão importante para o homem não só como 

fonte de riqueza biológica, mas também como fonte de trabalho, sustento e sobrevivência.  
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Porém, o desafio de se desenvolver uma política eficiente no gerenciamento e 

tratamento dos resíduos sólidos no Pará, esbarra em fatores populacionais, políticos e 

econômicos, como a própria concepção de desenvolvimento sustentável, tratada na sequência 

deste trabalho. 

 

3. POPULAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E GERENCIAMENTO DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS NO PARÁ 

 

A formulação e apropriação dos conceitos relacionados com população e meio 

ambiente passam, necessária e primeiramente, pela noção de espaço, pois é nele que os efeitos 

das ações sociais, culturais e outros são refletidos. Este pensamento converge para a 

concepção de Santos (2005), que afirma ser no lugar o lócus onde tudo acontece, assim como 

onde se processam a construção das subjetividades humanas. 

Dessa concepção de espaço, elencada por Santos (2005), é possível compreender que 

os acordos e conflitos resultam das disputas entre interesses dominantes e organizados no 

território. Estas disputas constituem uma expressão concreta da territorialidade dos conflitos 

que existem em todas as sociedades complexas e desiguais, ou seja, em toda disputa política 

há interesses que estão vinculados aos territórios em que os atores sociais habitam trabalham, 

produzem riqueza e lutam para se apropriar de parte dela. 

Diante desse contexto de conflitos e interesses, a concepção de população emerge 

como fruto das relações estabelecidas pelo homem com o espaço. É nesta perspectiva que 

Damiani (2007) afirma que a ideia de população está associada com fenômenos urbanos, 

políticos, econômicos, dentre outros que delimitam a atuação do homem com a natureza. 

A autora faz comentários sobre as teorias de Malthus e Marx, revisitando o 

pensamento desses autores face aos conceitos particulares que ambos destacam sobre 

população. Na concepção malthusiana, a Terra não seria capaz de produzir alimentos em 

quantidade e proporção compatíveis com o crescimento da população, o que justificaria a 

gritante e necessária desigualdade entre ricos e pobres. 

Marx, por sua vez, conforme expressa Damiani (2007), contesta de maneira veemente 

o pensamento de Malthus, acrescentando o ingrediente do capital. Este, ao contrário da mera 

relação produção x população malthusiana, não busca satisfazer as necessidades 

populacionais, colocando em primeiro plano o acúmulo do capital, ou seja, o lucro por meio 

da exploração do trabalhador. 
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Na concepção marxista, há uma inversão do processo produtivo que, ao invés de 

promover a satisfação das necessidades do homem trabalhador, acaba por submetê-lo à 

condição de exploração e dominação, proporcionando desigualdades e acentuando o lucro nas 

mãos dos donos dos meios de produção (DAMIANI, 2007). 

Na região amazônica, essas relações são facilmente constatadas, com a atuação do 

grande capital com vistas à exploração mineral e vegetal ali existentes, submetendo a um 

segundo plano as populações tradicionais que têm suas relações de produção afetadas de 

forma significativa e irremediável. 

Apesar dessa situação de exploração ocorrer em diversos lugares no mundo, na 

Amazônia, ela ganha uma conotação mais grave, pois coloca em risco a manutenção e uso 

sustentável de recursos preciosos para o ecossistema, já que os impactos ali realizados 

repercutem por lugares longínquos do planeta. 

É neste cenário que surgem algumas teorias sobre a sustentabilidade no 

desenvolvimento da população em determinado espaço, ou, como afirma Martine (2007, p. 

181): 

Uma população pode ocupar o mesmo espaço de diversas maneiras, que podem ter 

implicações ambientais significativamente diferentes. Tentar entender quais são as 

opções de ocupação do espaço e seu significado ambiental é uma maneira de abrir 

caminhos úteis para a pesquisa e a política, contribuindo, também, para reflexões 

sobre o que a civilização moderna precisa fazer para alcançar a sustentabilidade. 

 

Como pode ser visto, Martine (2007) menciona não haver um padrão de uso 

sustentável do espaço. Antes, é perceptível a estratégia de ocupação e apropriação do espaço 

por determinada população com base na produção e nos meios utilizados para a utilização dos 

recursos disponíveis. Sendo assim, as bases do desenvolvimento sustentável se estruturam no 

aspecto econômico, social e político que se faz do espaço. 

Desta forma, um dos desafios que deve ser superado ao se propor estudos que 

envolvam meio ambiente e sustentabilidade vão ao encontro da própria definição daquele 

conceito. Segundo Canto e Almeida (2008), a temática deve ser avaliada de forma cuidadosa, 

pois para muitos meio ambiente aparece como um conceito acabado e bem definido, o que 

contraria a visão dos autores, já que: 

 

Meio ambiente é uma palavra paradoxal. Dizem que ela é usada no singular quando 

ninguém, exceto alguns ecologistas, sabe dizer se existe uma verdadeira entidade 

singular que permita unificar os comportamentos humanos. O meio ambiente no 

singular reflete um aspecto do paradoxo: “só se começa a falar de meio ambiente no 

momento em que justamente, ele não mais nos envolve” (…) Toda a ação humana 

teve, até certo tempo “seu meio ambiente”, essa zona indeterminada que ela não 
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tinha de levar em conta, seu complementar. Neste período, puderam-se então admitir 

várias culturas, várias sociedades, vários ambientes (no plural) (CANTO; 

ALMEIDA, 2008, p. 101). 

 

Decorre dessa percepção, a ideia de meios ambientes, isto é, concepção que se adequa 

a culturas, valores e costumes diferentes da sociedade humana, necessitando, portanto de um 

olhar particularizado. Por tanto, tratar da Amazônia e propor políticas públicas para o uso 

adequado do seu espaço, esbarra na necessidade de identificar os elementos que caracterizam 

essa região. 

Como se vê, o conceito de população se entrelaça com os desafios para a formulação 

de um desenvolvimento que se diga sustentável. Isto porque, os estudos que apontam para o 

desenvolvimento sustentável como questão central, trazem consigo uma constatação 

consensual, qual seja, a imprecisão e dissonância com que o referido conceito vem sendo 

adotado nos diversos países, quer sejam eles desenvolvidos, em desenvolvimento ou 

subdesenvolvidos (DIEGUES, 1992; BARONI, 1992; MINAYO, 1998). 

Assim, para os autores, a própria ideia capitalista de desenvolvimento (que visa 

objetivamente o lucro e o crescimento econômico) não se coaduna com o princípio da 

sustentabilidade, ou melhor, do desenvolvimento sustentável que, segundo a Comissão 

Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (NOSSO FUTURO COMUM, 1987), 

deveria se processar a partir da satisfação das necessidades presentes sem o comprometimento 

das gerações futuras obterem as mesmas condições. 

Minayo (1998), corroborando com os demais autores, assevera que a deturpação do 

conceito de desenvolvimento sustentável pode ser facilmente refletida no crescimento das 

desigualdades sociais, pobreza, poluição, esgotamento de recursos naturais e violência gerada 

por conflitos de interesses que, geralmente, giram em torno de disputa por esse “bem”, uma 

vez que esse é o cenário que se apresenta sempre que algum governo assume a postura 

desenvolvimentista em prol de um grande projeto. 

As avaliações feitas sobre o desenvolvimento sustentável em diversos países, 

geralmente, estão associadas a indicadores econômicos como Produto Interno Bruto (PIB), 

balança cambial, renda per capita dentre outros, deixando de lado fatores ambientais, sociais e 

culturais indispensáveis para a perfeita compreensão de tal conceito. 

É justamente em relação ao PIB que muitos críticos do modelo de desenvolvimento 

capitaneado por diversos países, inclusive o Brasil, tecem por compreenderem esse indicador 

inadequado com o princípio da sustentabilidade. Assim, Gradey e Jany-Catrice asseveram que 
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esse indicador não é capaz de mensurar o bem-estar da sociedade, um dos principais eixos que 

apoiam o conceito de desenvolvimento sustentável; tampouco atende aos princípios de 

crescimento autossuficiente, pois se vale das riquezas econômicas globais produzidas por um 

país. 

Assim, desenvolvimento sustentável está para além de um crescimento econômico a 

“qualquer custo”, mas, como destacaram os autores, vai ao encontro de um desenvolvimento 

harmônico, pautado na manutenção de recursos presentes com vistas às gerações futuras. 

Diante disso, em meio a esse contexto, a correta destinação e tratamento de resíduos sólidos 

produzidos na sociedade capitalista são de suma importância. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No transcurso deste artigo, realizou-se um debate sobre os resíduos sólidos e a 

legislação ambiental, frente à concepção de população e desenvolvimento sustentável no Pará. 

Neste sentido, verificou-se que as correntes teóricas investigadas dão conta até certo ponto de 

aspectos ambíguos na própria noção de sustentabilidade. 

Ao se pensar em desenvolvimento sobre uma perspectiva econômica de qualidade, no 

controle a desperdícios e maior geração de renda, acaba se dando ênfase ao crescimento na 

produção de bens de consumo em detrimento aos cuidados com o meio ambiente decorrentes 

do descarte dos resíduos que esses bens produzem. 

No aspecto legislativo, a Lei dos Resíduos Sólidos, como foi visto, foi um importante 

passo para a administração dos materiais passíveis de reciclagem ou com destinação 

adequada, reduzindo os impactos que os mesmos podem causar ao meio ambiente. No Pará, 

no escopo da Constituição Estadual paraense, verifica-se a preocupação do constituinte em 

elencar a responsabilidade do Estado para com o meio ambiente. Não podendo ser esquecido 

o que diz a Lei, 12.305, de agosto de 2010. Regulamentada pelo Decreto Federal 7.404, de 

vinte três de dezembro, de 2010.” Até 2012, “os Municípios terão de elaborar um plano sobre 

o armazenamento e destino dos resíduos sólidos e cada cidadão terá de se responsabilizar pelo 

destino correto dos resíduos que produz”. Pois o que se observa ainda se dar sobre uma 

grande negligência por todas as partes. Por isso, deve-se fazer serem cumpridos os fatores que 

são regidos. Em como buscar alternativas para tais. E se ver que talvez as soluções possam 

estar em se voltar para políticas setoriais individualizadas e por cada região e/ou talvez por 

cada área. 
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RESUMO 

Uma mesma espécie vegetal pode apresentar variação na sua composição química dependendo do 

estágio de seu desenvolvimento, local e época do ano em que for coletada. Objetivando avaliar a 

interferência de variações químicas na atividade antimicrobiana de plantas medicinais, selecionou-se 

Sida rhombifolia, a fim de comparar o potencial antimicrobiano de dois espécimes coletados no 

mesmo estágio de desenvolvimento, em diferentes localidades do Estado do Acre. Extratos brutos 

foram obtidos a partir de folhas, galhos-caule, flores e raízes por esgotamento a frio, seguindo a série 

eluotrópica hexano, acetona e etanol. A atividade antimicrobiana foi avaliada frente a bactérias Gram-

positivas, Gram-negativas e álcool-ácido resistente, além da levedura Candida albicans. Discos de 

papel foram impregnados com 25µL de cada extrato, na concentração de 4mg/mL, e depositados sobre 

o meio previamente inoculado.  Os experimentos foram incubados a 36ºC e os resultados avaliados 

após 24 de crescimento microbiano. Os extratos foram também submetidos à cromatografia em 

camada delgada, utilizando-se o sistema de solventes TOLUOL/ACETATO DE ETILA (85:15 v/v). 

As cromatoplacas foram visualizadas sob luz ultra-violeta e reveladas com vapores de iodo 

ressublimado. Constatou-se que os extratos de Sida rhombifolia obtidos do espécime I apresentaram 

atividade antimicrobiana, enquanto os obtidos do espécime II foram inativos contra todos os micro-

organismos testados. As folhas demonstraram concentrar maior teor de princípios ativos, os quais 

foram extraídos principalmente pelo etanol, que produziu halos de inibição de até 17mm. Os testes 

cromatográficos revelaram diferenças na composição química entre os dois espécimes, tanto no que se 

refere ao teor de substâncias, que se mostraram mais concentradas no espécime I, como à presença de 

possíveis substâncias antagônicas no espécime II. Pode-se concluir que os espécimes de Sida 

rhombifolia apresentaram variações qualitativas e quantitativas na sua composição química e que essas 

variações interferiram no potencial antimicrobiano da espécie. 

Palavras-chave: Sida rhombifolia. Atividade antimicrobiana. Composição química.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A espécie Sida rhombifolia L. pertence à família Malvaceae, sendo popularmente 

conhecida como relógio, vassoura-do-campo, vassourinha, malva, malva-preta, guanxuma, 

dentre outros, conforme a região onde se encontra (Ming et al., 1997). Trata-se de uma planta 

subarbustiva, perene, ereta, com 0,5 a 1,0 m de altura que se propaga por sementes. As folhas 

são simples medindo 0,2 a 0,4 cm de comprimento, e em geral apresentam pêlos estrelados. 

As flores são perfeitas, com cinco sépalas e cinco pétalas amareladas, sem manchas vináceas. 

mailto:sheylaribeiro@hotmail.com
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O fruto, em geral, é seco e fragmentado em mericarpos. É uma espécie com distribuição 

pantropical, sendo encontrada em todo o território brasileiro 

(http://www.umsl.edu/~av0f3/pdf/malvaceae.pdf). 

Dentre as propriedades medicinais atribuídas a esta espécie, pode-se citar sua ação 

emoliente, fortificante e tônica, sendo utilizada na medicina popular no combate à cólica 

menstrual, hemorróida, pedra nos rins, tosse, dentre outras enfermidades 

(http://www.plantamed.com.br/ESP/Sida_rhombifolia.htm). Em um estudo sobre plantas 

medicinais do estado do Acre, Braga (2006) detectou atividade antimicrobiana em extratos 

brutos de Sida rhombifolia. Ferreira (2006) também atribuiu a esta espécie, a capacidade de 

inibir bactérias com multirresistência a antibióticos empregados na prática médica. 

Embora alguns estudos relatem as propriedades medicinais de Sida rhombifolia, a 

maioria dos trabalhos em relação a esta espécie faz referência aos grandes problemas que 

causam à agricultura, sendo consideradas como plantas daninhas. As espécies daninhas 

podem germinar, crescer, desenvolver-se e reproduzir-se em condições ambientais pouco 

favoráveis, como em estresse hídrico, umidade excessiva, temperaturas pouco propícias, 

fertilidade desfavorável, elevada salinidade, acidez ou alcalinidade, constituindo-se em 

verdadeiras pragas para a agricultura, pois apresentam elevado grau de adaptação em relação 

às espécies cultivadas. 

A maior capacidade de adaptação de uma espécie vegetal em relação a outras, está 

relacionada com fatores que podem alterar a forma e a estrutura da planta. Condições 

climáticas e de solo, por exemplo, são capazes de determinar ou modificar a organização 

vegetal. Embora cada ser vivo tenha um padrão de desenvolvimento estabelecido e 

comandado pelo seu patrimônio genético, os fatores abióticos podem atuar modificando a 

expressão dos genes (Simões et al., 2003). 

 Há genótipos com maior ou menor grau de plasticidade fenotípica, permitindo a 

ocorrência de seus representantes nos mais variados ambientes. A maior capacidade 

adaptativa das plantas daninhas, como Sida rhombifolia, por exemplo, pode estar relacionada 

à habilidade que alguns organismos apresentam de alterar a sua morfologia e fisiologia em 

resposta a mudanças nas condições ambientais. Por exemplo, uma mesma planta pode exibir 

folhas morfologicamente diferentes, denominadas folhas de sol e de sombra, de acordo com o 

grau de exposição solar a que estiverem sujeitas (Simões et al., 2003). 

Da mesma forma, alterações fisiológicas também podem ocorrer. Existem relatos na 

literatura sobre a variação na concentração de princípios ativos em espécies vegetais, 
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dependendo do local e da época em que as mesmas foram coletadas. Croom (1983), 

estudando os alcalóides, relatou que eles são sintetizados, translocados e armazenados em 

diferentes partes da planta, dependendo da época de coleta do material. Plantas com 

propriedades medicinais são coletadas por caboclos amazônicos, preferencialmente, em 

determinadas áreas de uma região; a coleta de látex ou da seiva de árvores medicinais também 

é realizada em épocas e horários determinados. Acredita-se que isto esteja relacionado à 

variação na concentração de compostos bioativos nestes materiais (Di Stasi, 1996). 

Em um estudo fitoquímico realizado com Sida rhombifolia, Bortoluzzi e 

colaboradores (1994) relataram a presença de alguns constituintes como esteróides, 

triterpenóides, alcalóides e flavanóides, porém pouco se conhece sobre a relação desses 

compostos com as propriedades medicinais desta espécie. 

 Levando-se em consideração os poucos estudos sobre a composição química e a 

atividade biológica de Sida rhombifolia, sua capacidade de produzir substâncias capazes de 

inibir o crescimento de micro-organismos patogênicos, inclusive bactérias resistentes a 

antibióticos já comercializados, e o conhecimento de que podem ocorrer variações na 

concentração de princípios ativos, dependendo das condições ambientais a que uma espécie 

estiver exposta, o presente trabalho objetivou comparar a atividade antimicrobiana de S. 

rhombifolia coletada em diferentes localidades do Estado do Acre, bem como verificar a 

ocorrência de variações químicas e sua influência no potencial inibitório da espécie. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Material Botânico 

 

Neste trabalho, foram avaliados dois espécimes de Sida rhombifolia L. (Malvaceae): I 

– Amostra coletada na fazenda Guarany, localizada na Br-317, Rio Branco, Estado do Acre; II 

– Amostra coletada na colônia Nova Olinda, localizada na Br-364, km 52, Ramal do 

Espinhara, no sentido Rio Branco-Sena Madureira, Estado do Acre. Amostras representativas 

de cada material coletado foram identificadas através de observações morfológicas por 

Técnicos em Botânica da Universidade Federal do Acre (UFAC) e depositadas no Herbário 

do Parque Zoobotânico (HPZ) da mesma instituição. O material restante foi conduzido ao 

laboratório e seco em estufa a 40ºC. 
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2.2 Obtenção de extratos brutos 

 

O material seco foi separado em folhas, galhos-caule, flores e raízes os quais foram 

triturados e submetidos à extração por esgotamento a frio, seguindo a série eluotrópica dos 

solventes hexano, acetona e etanol. O material triturado permaneceu em infusão, a 

temperatura ambiente (2 ± 29 ºC), durante 48 horas, em hexano. Após este período, o material 

foi filtrado e o resíduo extraído com acetona. Após 48 horas, o material foi novamente filtrado 

e o resíduo extraído com etanol, nas mesmas condições. Os extratos obtidos foram evaporados 

em rotaevaporador e mantidos em dessecador até atingir peso constante. 

 

2.3 Micro-organismos teste 

 

Os micro-organismos utilizados neste trabalho foram cedidos pelo Departamento de 

Antibióticos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPEDA) e mantidos no laboratório 

de Microbiologia da Unidade de Tecnologia de Alimentos (UTAL), da Universidade Federal 

do Acre. Foram utilizadas cepas de bactérias Gram-positivas: Staphylococcus aureus 

(UFPEDA-02) e Bacillus subtilis (UFPEDA-16); Gram-negativas: Escherichia coli 

(UFPEDA-224) e Klebsiella pneumoniae (UFPEDA-396); e bacilos álcool-ácido-resistentes 

(BAAR): Mycobacterium phlei (UFPEDA-71), cultivadas em meio ágar nutriente. Além das 

cepas bacterianas, utilizou-se Candida albicans (UFPEDA-1007) como representante de 

fungos leveduriformes, cultivada em meio ágar Sabouraud. 

  

2.4 Detecção da Atividade Antimicrobiana 

 

 Para avaliação da atividade antimicrobiana dos extratos, utilizou-se o método de 

difusão em meio sólido, segundo Bauer et al. (1966). Suspensões de micro-organismos a 107 

UFC/mL foram inoculadas em placas de Petri contendo o meio ágar Mueller-Hinton para 

bactérias e ágar Sabouraud para fungos. Discos de papel, com 6 mm de diâmetro, foram 

impregnados com 25 µL de cada extrato bruto, na concentração de 4 mg/mL, e depositados 

em placas de Petri sobre o meio previamente inoculado. As placas de Petri foram incubadas a 

36ºC e os resultados avaliados após 24 horas de crescimento microbiano, mediante formação 

e dimensão dos halos de inibição em volta dos discos. Foram considerados ativos os halos de 

inibição ≥ 8 mm de diâmetro. Como controle positivo, foram utilizados os antibióticos 
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Oxacilina (30 µg), para bactérias Gram positivas e Gram negativas, Amicacina (30 µg), para 

BAAR, e Anfotericina B para Candida; como controle negativo, foram utilizados discos de 

papel impregnados com DMSO. Os experimentos foram realizados em triplicata e os 

resultados expressos pela média das repetições.  

 

2.5 Cromatorafia em Camada Delgada (CCD) 

 

 Os extratos de ambos os espécimes foram submetidos à cromatografia em 

camada delgada (CCD). Placas de sílica gel foram impregnadas com 5 µL de cada extrato 

bruto e submetidas à eluição, utilizando-se o sistema de solventes TOLUOL/ACETATO DE 

ETILA (85:15 v/v). As cromatoplacas foram visualizadas sob luz ultra-violeta (UV) e 

reveladas com vapores de iodo ressublimado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os testes antimicrobianos demonstraram que apenas o espécime I de Sida rhombifolia 

apresentou a capacidade de inibir os micro-organismos testados. Pode-se constatar que as 

folhas deste exemplar concentra maior teor de princípios ativos, uma vez que inibiu todos os 

micro-organismos, com halos de inibição que variaram de 9 a 17 mm de diâmetro para o 

extrato etanólico, e 9 a 15 mm para o extrato acetônico. Por outro lado, o extrato hexânico 

mostrou-se ineficaz na extração dos princípios ativos desta parte da planta, visto que foi 

inativo frente a todos os micro-organismos avaliados (Tabela 1). 

Resultados semelhantes foram obtidos para a mistura galhos-caule, onde também se 

observou ineficácia do extrato hexânico; já os extratos acetônico e etanólico produziram halos 

de inibição de até 13 mm e 15 mm, respectivamente, demonstrando maior eficácia do etanol 

na extração dos princípios ativos desta parte da planta, assim como das folhas. Já no caso das 

flores e raízes, o potencial antimicrobiano foi menor e o solvente mais eficaz foi o hexano, 

com halos de inibição que variaram de 9 a 12 mm para o extrato hexânico das flores, e 8 a 11 

mm para o hexânico das raízes (Tabela 1). 

Em relação aos extratos obtidos a partir do espécime II, os resultados revelaram total 

ineficácia na capacidade de inibir o crescimento microbiano. Embora algumas pesquisas 

mostrem que variações genéticas, dentro de uma mesma espécie, podem alterar o teor de 

princípios ativos, isto pode ter ocorrido devido a influências ambientais, uma vez que este 



  

 

 

 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

505 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

exemplar foi coletado em localidade distinta e sujeito a diferentes condições ambientais. 

Interferências genéticas e ambientais são freqüentemente citadas na literatura como as 

responsáveis por alterações nos teores de princípios ativos em plantas medicinais (Di Stasi, 

1996; Simões et al., 2003). 

Os testes cromatográficos revelaram diferenças na composição química entre os dois 

espécimes, o que justifica as diferenças na atividade antimicrobiana. Em relação às folhas e à 

mistura galhos-caule, observou-se semelhanças no padrão de bandas entre os dois exemplares, 

porém as substâncias apresentam-se mais concentradas no espécime I. A menor concentração 

de substâncias nos extratos do espécime II pode justificar a ausência de atividade 

antimicrobiana desses extratos. Além disso, alguns extratos do espécime II, como o extrato 

etanólico das folhas, apresentam algumas substâncias a mais que podem estar relacionadas 

com a ausência de atividade antimicrobiana destes extratos, uma vez que estas substâncias 

podem estar agindo de forma antagônica, inibindo a ação do princípio ativo (Figura 1). 

Comparando-se os extratos das flores e raízes, as diferenças químicas entre os dois 

espécimes são significativas. Estes dados confirmam que variações químicas podem ocorrer 

entre indivíduos de uma mesma espécie e que estas variações interferem no potencial 

biológico dos mesmos, uma vez que o espécime II apresentou diferenças na sua composição 

química, em relação ao espécime I, e ausência total de atividade antimicrobiana. Isto pode ter 

ocorrido tanto pela ausência ou menor concentração do princípio ativo, como pela presença de 

substâncias antagônicas, nos extratos do exemplar II. 

É importante ressaltar que variações químicas em uma mesma espécie podem ocorrer 

tanto entre exemplares de localidades distintas, devido a variações ambientais, como entre 

exemplares de uma mesma localidade, em decorrência de diferenças genéticas e dos 

diferentes estágios de desenvolvimento da planta (Simões et al., 2003).  

Desta forma, para se alcançar eficácia na obtenção de produtos ativos, em estudos 

sobre o potencial biológico de espécies vegetais, deve-se levar em consideração todos os 

aspectos que podem afetar a síntese e a concentração desses produtos. 
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Tabela 1 – Atividade antimicrobiana de extratos obtidos a partir do espécime I de Sida rhrombifolia coletado na fazenda Guarany, localizada na Br-317, Rio 

Branco, Estado do Acre. 

 

 

MICRO-ORGANISMOS 

DIÂMETRO DOS HALOS DE INIBIÇÃO (mm) 

FOLHAS GALHOS/CAULE FLORES RAÍZES  

DMSO 

 

ATB HE AC ET HE AC ET HE AC ET HE AC ET 

Staphylococcus aureus 0 15 17 0 13 15 11 9 0 11 0 0 0 20 

Bacillus subtilis 0 13 16 0 10 12 12 10 0 8 0 0 0 21 

Escherichia coli 0 9 10 0 0 0 9 9 0 10 0 0 0 22 

Klebsiella pneumoniae 0 10 14 0 9 10 0 11 0 9 0 0 0 19 

Mycobacterium phlei 0 12 16 0 10 12 0 0 0 9 0 0 0 28 

Candida albicans 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 22 

HE: Extrato Hexânico; AC: Extrato Acetônico; ET: Extrato Etanólico; DMSO: Dimetil Sulfóxido; ATB: Antibiótico (Oxacilina (30 µg), para bactérias Gram 

positivas e Gram negativas, Amicacina (30 µg), para BAAR, e Anfotericina B para Candida). 
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Figura 1 – Cromatografia em camada delgada dos extratos de Sida rhombifolia. A- Extratos do espécime I; B- Extratos do espécime II; 1-4-7-10 (Extrato 

hexânico); 2-5-8-11 (Extrato acetônico); 3-6-9-12 (Extrato etanólico). 

 

 

A B 

Folhas Galhos/Caule Flores Raízes Folhas Galhos/Caule Flores Raízes 
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4. CONCLUSÕES 

 

Sida rhombifolia apresentou variações na sua composição química, dependendo do 

local onde a mesma foi coletada. Essas variações interferiram na atividade antimicrobiana da 

espécie, uma vez que o espécime I apresentou a capacidade de inibir o crescimento de micro-

organismos patogênicos e o espécime II não apresentou qualquer efeito inibitório. A ausência 

de atividade antimicrobiana pode estar relacionada a uma menor concentração de princípios 

ativos ou à presença de substâncias antagônicas, em decorrência de fatores genéticos ou 

ambientais. 
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RESUMO 

 
A água é um recurso finito e vulnerável, essencial à vida e funciona como um elo de relação mutua 

entre solo, clima e a vida. Diante de tamanha importância, este trabalho tem como objeto de estudo o 

rio Caxiuanã, localizado dentro da Flona de Caxiuanã (1° 42’30” S e 51° 31’45”W) no município de 

Melgaço - Pará, a qual foi criada em 28 de novembro de 1961 pelo decreto de lei nº 239. Foram 

coletadas, no período de 27 a 29 de janeiro de 2006, amostras de fitoplâncton em 21 estações 

distribuídas ao longo do rio. Foram identificados 213 táxons, pertencentes às divisões: Chlorophyta 

(146), Cyanophyta (31), Euglenophyta (2) e Ochrophyta (33). As clorofíceas foram as mais 

abundantes e oscilaram entre 71 e 95%, a família Desmidiaceae foi a mais representativa com 100 

espécies. As espécies mais frequentes foram Microcystis aeruginosa, Staurastrum leptocladum, S. 

longipes, Staurodesmus pseudoarthrodesmus, S. subulatus, S. triangularis, Xanthidium mamillosum. 

 

Palavras-chave: Flora amazônica. Fitoplâncton. Caxiuanã. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A água é um recurso finito e vulnerável, essencial à vida e, como veiculo de 

desenvolvimento, possui valor econômico em todos os usos competitivos e deve ser 

reconhecida como tal (UHLY et al. 2004). De acordo com Marques (2005), a água funciona 

como um elo de relação mutua entre solo, clima e vida, é um dos principais recursos naturais 

oferecendo subsistência para muitas comunidades na forma de alimento e renda.  

Para Lisboa (2002), a Amazônia tem sofrido muitas mudanças no sistema de uso da 

terra e dos seus recursos hídricos, desde a chegada do homem em seu território há pelo menos 

trinta mil anos atrás. Hoje uma das maiores preocupações é o crescimento acelerado da 

população, que implica em impactos ambientais, até mesmo mudanças globais graves que 

poderá afetar a vida de todos, portanto se faz necessário tornar prioritário o monitoramento 

dessas mudanças, contudo é preciso que se tenham padrões seguros sobre parâmetros que 

indiquem a normalidade de fatores como clima e diversidade biológica (Lisboa, 1997). 

Por outro lado, a Amazônia por ser uma área de grande dimensão territorial, para o seu 

monitoramento é necessário o estabelecimento de uma rede de unidades de conservação, onde 

mailto:rpaiva@ufpa.br
mailto:ellen_gat13@yahoo.com.br


 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

                                                                                                                                                                               510 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

possa ser realizado o estudo da biodiversidade em diferentes níveis. Em 1989, a reunião 

realizada em Brasília entre a Comissão Especial de Meio Ambiente do Tratado de Cooperação 

Amazônica/TCA, aprovou por unanimidade a criação de programas que valorizem a gestão 

ambiental na região amazônica (Lisboa, 1997). Naquele momento se percebeu que o 

conhecimento da flora e fauna, assim como os ambientes físicos e o funcionamento dos seus 

ecossistemas, é de grande importância para a contribuição do conhecimento cientifico da 

região e da Amazônia como um todo. 

Diante de tamanha importância, este trabalho tem como objeto de estudo o rio 

Caxiuanã, localizado dentro da Floresta Nacionala de Caxiuanã, Melgaço - Pará.  Nele são 

apresentadas a composição e distribuição espacial do microfitoplâncton no período de maior 

precipitação pluviométrica na região amazônica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 - Localização e Descrição da Área  

A Floresta Nacional de Caxiuanã (1º 42’S, 51º 31’ W) ocupa uma área de 330.000 nos 

municípios de Melgaço e Portel – Pará, a cerca de 350 km a oeste de Belém. O Decreto de Lei 

nº 239 de 1961 estabelece que a reserva está localizada entre os rios Tocantins e Xingu, e tem 

como limites: a leste as margens esquerdas do rio Anapu, baía de Pracuí e baía do Caxiuanã; 

ao norte a partir da margem esquerda da baía do Caxiuanã, em direção oeste pelo divisor de 

águas entre os afluentes do rio Caxiuanã e os afluentes da margem direita do rio Amazonas; a 

oeste acompanhando na direção sul, o divisor de águas entre os afluentes da margem direita 

do rio Xingu e os afluentes da Baía do Caxiuanã, da Baía do Pracuí e do rio Anapu; ao sul, 

seguindo o paralelo 2° e 15” S, desde o limite oeste até a margem esquerda do rio Anapu 

(figura 1). A Flona de Caxiuanã é caracterizada pelo clima tropical úmido com temperatura 

anual media em torno de 26°, com temperaturas mais baixas ocorrendo nos meses de janeiro a 

março, enquanto que os meses mais quentes são outubro, novembro e dezembro (Lisboa, 

1999). 
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Figura 1: Localização dos pontos de coleta no rio Caxiuanã e na baía de Caxiuanã - Pará.  

 

2.2 - Composição Fitoplanctônica 

Foram coletadas, entre 27 e 29 de janeiro de 2006, amostras de plâncton em 21 

estações distribuídas ao longo do rio Caxiuanã - Pará. 

As amostras foram obtidas a partir de arrasto sub-superficiais com rede de plâncton de 

20µm de abertura de malha e, em seguida, acondicionadas em frascos de polietileno e fixadas 

em formol neutro até concentração final de 4%. A composição do fitoplâncton foi 

determinada utilizando lâminas não permanentes, observada em microscópio óptico 

binocular. O sistema de classificação usado foi o proposto por Reviers (2006), na 

identificação dos táxons foram utilizados os trabalhos de Bourrelly (1972); Desikachary 

(1959); Hino e Tundisi (1984); Foster (1974), entre outros. Os sistemas de classificação 

utilizados para diatomáceas foi o de Round et al. (1990); para as cianofíceas foi o de 

Desikachary (1959); para as clorofíceas os de Bourrelly (1972). 

 

2.3 - Abundância Relativa 
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O critério adotado para representar a abundância relativa das espécies foi o mesmo 

adotado por Lobo & Leighton (1986), determinado através da contagem dos 100 primeiros 

organismos, no qual a abundância relativa é enquadrada nas seguintes categorias:  

D= Dominante (>70%); A= Abundante ( 70% - >40%); P= Pouco Abundante (40% - 

>10%); R= Rara (10%). As espécies não observadas entre os 100 primeiros organismos, mas 

que estavam presentes nas amostras foram consideradas raras (R).  

 

2.3 - Frequência de Ocorrência 

 

A frequência de ocorrência foi determinada através do calculo utilizado por Mateucci 

Colma (1982), onde: F = (P*100) /T, onde: P = Número de amostras contendo a espécie; T = 

Número total de amostras coletadas; F = Frequência de ocorrência. Em função de “F” foram 

identificadas as seguintes categorias: MF = Muito frequentes (≤ 80%); F = Frequente (< 80% 

--- 50%); PF = Pouco frequentes (<50% --- 20%); E = Esporádicas (<20%) 

 

3. RESULTADOS  

 

3.1 - Composição Fitoplanctônica 

 

Foram identificados 213 táxons, distribuídos entre as divisões: Chlorophyta, 

Cyanophyta, Euglenophyta e Ochrophyta. A divisão Chlorophyta obteve o maior numero de 

representantes com 3 classes, 4 ordens, 11 famílias, 27 gêneros e 146 espécies, 

correspondendo á 71% do total das espécies. A família mais representativa foi desmidiaceae 

com 100 táxons, dentro desta o gênero Staurastrum com 46 espécies; seguido por 

Staurodesmus (27); Euastrum (10); Pediastrum (6); Closterium, Ankistrodesmus, e 

Scenedesmus com 5 cada; Xanthidium, Micrasterias, Gonatozygon, Cosmarium e Tetraedron 

com 4 cada; Desmidium com 3; Onychonema, Hyalotheca, Sphaerozosma, Spondylosium e 

Groenbladia com 2 cada, Tetraspora, Treubaria, Spirotaenia, Bambusina, Schroederia, 

Eutetramorus, Selenastrum, Triploceras com 1 cada. 

A segunda divisão com maior representatividade foi a Ochrophyta com 3 classe, 7 

ordens, 10 famílias, 13 gêneros e 33 espécies, correspondendo a 15% dos táxons; seguido da 

divisão Cyanophyta com 1 classe, 3 ordens, 4 famílias, 13 gêneros e 31 espécies, 

correspondendo a 14% do numero total de espécies. A divisão com menor representatividade 



 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

                                                                                                                                                                               513 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

foi Euglenophyta com 1 classe, 1 ordem, 1familia, 1 gênero e 2 espécies, compondo menos de 

1% dos táxons. No que se refere às estações de coleta, a 19 apresentou o maior número de 

ocorrência com 64 táxons. 

Os representantes da divisão Chlorophyta foram dominantes no ambiente estudado, 

tendo os gêneros Staurastrum e Staurodesmus como os mais representativos caracterizando 

esse ambiente. Segundo Happey-Wood (1988), as clorofíceas podem ser encontradas em 

qualquer corpo de água doce, com capacidade de crescer em qualquer momento durante o 

ano, contudo o maior índice de crescimento tende a ser no verão. Os altos níveis de 

crescimento de algumas espécies podem estar intimamente ligados às altas concentrações de 

nutrientes e/ou altas taxas de incidência solar juntamente com outros fatores que influenciam 

na penetração da luz. Reviers (2006) ressalta que este grupo compõe predominantemente o 

microfitoplâncton de ambientes limnéticos e é encontrado em quase todos os ambientes. 

As clorofíceas aqui representadas em grande número pelos gêneros da ordem 

Zygnematales, família Desmidiaceae, foram as mais frequentes ao longo das estações, 

geralmente muito abundantes. As Desmídiaceae apresentaram a maior riqueza de espécies 

com 100 táxons. Segundo Souza (2007) é um grupo de microalgas de maior riqueza de 

espécies na região Amazônica, afirmativa confirmada com trabalhos realizados com 

fitoplâncton na bacia do rio negro que ainda evidencia a relação do número de espécies com a 

sazonalidade. Lopes e Bicudo (2003) identificaram e descreveram 98 táxons de desmídias do 

Lago novo (AM), fato relacionado com o grande número de espécies que esse grupo 

representa. 

As desmidiáceas são dulciaquícolas consideradas mais importantes da Amazônia nos 

ambientes limnéticos, chegando a caracterizar determinados locais da região (Paiva et al., 

2006). Alguns autores citam as desmídias como organismos indicadores de ambientes 

oligotróficos (Esteves, 1998; Hutchinson, 1957; apud Wetzel, 1993). Em estudos realizados 

por Hakunat (1979) no rio Negro e seus afluentes, foi constatado a frequência marcante de 

clorofíceas em suas composições taxonômicas com táxons, como: Staurastrum longipes e 

Frustulia rhomboides aparecendo na maioria das amostras, resultado semelhante ao 

encontrado no presente trabalho onde os táxons se apresentaram muito frequente e frequente 

respectivamente. 

 

3.2 - Abundância Relativa 
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O maior número de espécies foi observado na categoria rara (42), seguido da pouco 

abundante (12). A categoria dominante não houve representante. As espécies abundantes 

foram Staurodesmus pseudoarthrodesmus S. subulatus (Chlorophyta) e Aulacoseira 

granulata (Ochrophyta), quadro 1. 

 

Quadro 1- Abundancia relativa do microfitoplâncton de Caxiuanã, Pará. 

Abundante: Staurodesmus pseudoarthrodesmus, S. subulatus e Aulacoseira granulata. 

Pouco abundantes: Closterium kuetzingii. Gonatozygon sp. Staurastrum brachiatum. S. longipes. S. 

stelliferum. Staurodesmus hirundinella.. S. Triangularis. Surirella tenera.Tetraspora gelatinosa. 

Raras: Anabaena circinalis, Ankistrodesmus densus. A. falcatus.A. spiralis. Arthrospira platensis. 

Closterium sp. Cosmarium ornatum. Desmidium baileyi. Euastrum evolutum. E. ornans. Eunotia SP. 

Frutulia rhomboides Gonatozigon monotaenium. Lyngbya sp. Micrasterias alata. Microcystis 

aeruginosa. Onychonema laeve. Pediastrum duplex. Staurastrum boergesenii. S. brasiliense. S. 

cerates. S. columbetoides. S. elegantissimum. S. hystrix. S. leptacanthum. S. leptocladum. S. 

pseudosebaldi. S. quadrinotatum. S. radians. S. rotula. S. sebaldi. S. spiculiferum. S. tectum. S. 

trifidum. S. vestitum. Staurodesmus clepsydra. S. hirundinella S. mamillatus, S. megacanthus. S. 

subunguiferus. S. validus, Surirella capronii. Tetraedrum lobatum. Triploceras gracile, .Xanthidium 

mamillosum. 

 

O grupo das Chlorophytas foi o mais representativo nas análises de abundância, 

seguido pelos grupos Cyanophyta e Ochrophyta. As clorofíceas foram as mais abundantes e 

oscilaram entre 71 e 95%, a família Desmidiaceae foi a mais representativa com 100 espécies. 

A divisão Ochrophyta foi a segunda mais abundante com 15% do total das espécies, 

representado predominantemente pela classe Bacillariophyceae, com a espécie Aulacoseira 

granulata se apresentando abundante e frequente. As diatomáceas é um grupo muito  

diversificado, constituído por aproximadamente 250 gêneros e 100.000 espécies para alguns 

autores; porém a sua flora neotropical, principalmente amazônica ainda é pouco conhecida 

(Marques, 2005). O grupo das diatomáceas é importante ecologicamente pela sua utilização 

como bioindicadoras da qualidade da água. 

Segundo Lobo et al., (2002), um dos grandes problemas do mundo moderno é a 

poluição das águas doces, o qual pode ser detectado pelas diatomáceas, pois são organismos 

muito sensíveis e podem apresentar uma forte flutuação temporal devido a mudanças 

ambientais. O domínio da Aulacoseira granulata dentre o grupo das Bacillariophyta foi 

constatado também por Costa (2007), onde destaca a adaptação morfológica e fisiológica para 

crescerem em ambientes com correnteza e turbidez. No trabalho realizado por Marques 

(2005), confirma o táxon Aulacoseira granulata como principal representante das 

diatomáceas em ambientes de água doce. 
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As cyanophyta ocorreram com 14% do total dos táxons registrados, como o terceiro 

grupo em termos de ocorrência com uma diferença pequena em relação as Bacillariophyta 

(15%). Trabalhos de Paiva (2006) e Coquemala (2006) também mostram as cianofíceas em 

terceiro lugar com menor proporção em relação às divisões: Chlorophyta e Ochrophyta. A 

divisão Euglenophyta foi a que apresentou menor representatividade com (0,9%) com menos 

de 1% dos táxons, segundo Reviers (2006) esse grupo é dulciaquicola, porém sua ocorrência é 

especialmente em meios ricos em matéria orgânica, águas salobras e marinhas. 

 

3.3 - Frequência de Ocorrência  

 

A categoria esporádica apresentou 156 táxons do total de 213 identificados, 

destacando-se por conter o maior número de organismos. 

A de frequência de ocorrência mostra entre as muito frequentes a predominância das 

clorofíceas: Staurastrum leptocladum, Staurastrum longipes, Staurodesmus 

pseudoarthrodesmus, Staurodesmus subulatus, Staurodesmus triangularis, Xanthidium 

mamillosum; com uma ampla distribuição ao longo das estações. A cianofícia Microcystis 

aeruginosa esteve presente em 20 das 21 estações de coleta. E ainda, 7 espécies se destacaram 

como muito frequentes entre elas 6 clorofíceas: Staurastrum leptocladum, S. longipes, 

Staurodesmus pseudoarthrodesmus, S. subulatus, S. triangularis, Xanthidium mamillosum; e 

1 cianofícea: Microcystis aeruginosa. Esta ultima merece destaque por apresentar um valor 

elevado de frequência de ocorrência e por uma cianophyceae produtora de cianotoxina que 

quando sofre floração, pode comprometer a qualidade da água. 

A área estudada apresenta uma composição fitoplanctônica rica e heterogênea, de 

forma que a riqueza e heterogeneidade aumentam de acordo com a aproximação da baia de 

Caxiunã, no entanto as clorofíceas permanecem como frequentes e dominantes em todas as 23 

estações, contudo as oito primeiras estações apresentaram uma riqueza de táxons muito 

inferior em relação ás demais. 

 

4. Conclusão 

 

O microfitoplânton do rio Caxiuanãe baía de Caxiuanã apresentou uma alta 

diversidade, sendo as desmídias particularmente abundantes e predominantes em toda a 

extensão do rio, se apresentando em todas as categorias de frequência e abundância, 
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mostrando uma grande riqueza em número de espécies, com o gênero Staurastrum como um 

dos seus maiores representantes. 

As Bacillariophyta também se destacaram com a abundância da espécie Aulacoseira 

granulata, se mostrando freqüente. Entre as Cianofíceas, o táxon que mereceu destaque foi 

Microcystis aeruginosa que esteve entre as muito frequentes juntamente com as clorofíceas. 

A maior diversidade e abundância no número de espécies do rio Caxiuanã está 

localizada na porção mais externa, enquanto que na porção mais interna, essa riqueza tende a 

reduzir. 
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RESUMO 
 

Unxia camphorata L. f. é uma planta invasora de culturas, fortemente aromática que vegeta 

espontaneamente nos campos estéreis e arenosos do norte do Brasil. O chá das suas partes aéreas é um 

poderoso colagogo, usado na medicina popular, principalmente nos distúrbios digestivos, da vesícula e 

do fígado. Na literatura são escassos estudos científicos sobre Unxia camphorata quanto à composição 

química do óleo essencial. Como parte do inventário das plantas aromáticas com ocorrência no Pará o 

presente trabalho tem por objetivo avaliar a composição química do óleo essencial da espécie, coletada 

no Município de Acará, Pará. O óleo foi obtido das partes aéreas por hidrodestilação utilizado um 

sistema de vidro do tipo Clevenger modificado, por 3 h, a partir do material seco por cerca de quatro 

dias na estufa (34oC). A análise química foi feita através da cromatografia de fase gasosa acoplada à 

espectrometria de massas, CG/EM (Thermo DSQ-II Focus) nas seguintes condições de operação: 

coluna capilar de sílica DB-5ms; programa de temperatura: 60-250oC (3oC/min). A identificação dos 

componentes voláteis foi baseada no índice de retenção e no padrão de fragmentação observados nos 

espectros de massas, por comparação destes com amostras autênticas existentes nas bibliotecas do 

sistema de dados e da literatura (Adams, 2007). O rendimento do óleo essencial (mL/100g) foi 0,46%.  

Os constituintes majoritários identificados no óleo essencial foram canfora (25,04%), borneol (6,6%), 

α-felandreno (14,39%), Germacreno D (8,74%), (E)-γ-Bisaboleno (7,97%), canfeno (5,4%) e β-

cariofileno (5,14%), os quais caracterizam o perfil químico do espécime de U. camphorata coletado 

no Município de Acará, Pará. 

 

Palavras-chave: Unxia camphorata. Óleo essencial. Composição química. 
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1. INTRODUÇÃO 

Unxia camphorata (sinonímia Greenmania boladorensis Hieron., Greenmania ulei 

Hieron,  Melampodium camphoratum (L.f.) Baker, Pronacron ramosissinum Cass., Unxia 

digyna Steetz, Unxia hirsuta Rich.) é uma espécie pertencente à família Asteraceae,  

conhecida popularmente como são joão caá, incenso e marcela-brava (MAIA et al., 1998). 

Essas plantas alcançam um metro e meio de altura e crescem naturalmente em campina 

(BUSMAN et al., 2005). Conforme Girón et al. (1991), espécies do gênero Melampodium são 

extensivamente utilizadas na medicina tradicional para o tratamento de malária, gripe, 

doenças e infecções na pele, dor de estômago e ansiedade. 

Os óleos essenciais são frações voláteis naturais, extraídas de plantas aromáticas que 

evaporam a temperatura ambiente (SANTOS et al., 2004), encontrados nas partes aéreas 

(folhas e ramos finos), cascas, troncos, raízes, frutos, flores, sementes e resinas (ZOGHBI et 

al., 1998). Siani et al. (2000) ressaltam que em relação a exploração da biodiversidade 

vegetal, quando o órgão da planta representa um substrato renovável, é possível extrair a 

essência sem eliminar a planta, o que a torna uma fonte de óleo ecologicamente correta. 

Amplamente utilizados na indústria cosmética, especialmente na fabricação de produtos de 

higiene pessoal, assim como na elaboração de desinfetantes e inseticidas. Além disso, atuam 

há centenas de anos como conservantes alimentícios e fontes alternativas para tratamentos 

medicinais na busca por novas substâncias de potencial biológico (AL-HOWIRINY 2002; 

BAKKALI et al., 2008; LIS-BALCHIN; DEANS, 1997;; PASCUAL-VILLALOBOS; 

BALLESTA-ACOSTA, 2003).  

Desta forma, o estudo da composição química de óleos essenciais do Estado do Pará, 

em conjunto com o interesse econômico e valor agregado, são interessantes para diversos 

ramos da indústria, inclusive o de biotecnologia, o que ressalta a importância deste trabalho 

que avalia a composição química do óleo essencial obtido a partir das partes aéreas de Unxia 

camphorata, com ocorrência na campina de Acará, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

2.1 Material 

 

http://www.tropicos.org/Name/2706338
http://www.tropicos.org/Name/2706339
http://www.tropicos.org/Name/2706339
http://www.tropicos.org/Name/2712031
http://www.tropicos.org/Name/2712031
http://www.tropicos.org/Name/50055667
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As partes aéreas de Unxia camphorata (Figura 1) foram coletadas numa campina 

compactada, localizada no município de Acará, estado do Pará. A identificação botânica foi 

baseada no método clássico da morfologia comparada, usando-se espécimes herborizados, 

material fresco e bibliografia especializada. Uma amostra botânica foi incorporada às 

coleções do Herbário “João Murça Pires” da Coordenação de Botânica do Museu Paraense 

Emílio Goeldi, Belém, Pará. 

 

2.2 Obtenção do óleo essencial 

 

As partes aéreas (folhas, flores e ramos) foram secas em estufa com convecção forçada 

a 34°C e posteriormente moídas, pesadas (50 g) e submetidas à hidrodestilação (duplicatas) 

durante 3 h, usando um sistema de vidro tipo Clevenger modificado, mantendo a água de 

condensação de 10 – 15°C. Os óleos obtidos foram centrifugados e secos com Na2SO4 anidro. 

 

2.3 Cálculo do Rendimento de Óleo Essencial 

 

O rendimento (%) do óleo essencial extraído da biomassa vegetal foi obtido do 

material bruto seco e base livre de umidade (BLU). A determinação da umidade residual do 

material vegetal foi realizada em balança determinadora de umidade, da marca Marte®, com 

infravermelho, no momento da extração. 

 

 

Figura 1 – Partes aéreas da espécie Unxia camphorata 

Foto: Eloisa Andrade (2014) 

 

2.4 Caracterização química do óleo essencial 
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A composição química dos óleos essenciais foi analisada através de Cromatografia de 

fase gasosa/Espectrometria de Massas em sistema Thermo Scientific DSQ II equipado com 

coluna capilar de sílica DB-5MS (30 m x 0,25 mm; 0,25 mde espessura do filme) nas 

seguintes condições operacionais: programação de temperatura 60ºC a 250ºC, com gradiente 

de 3ºC/min; temperatura do injetor 250ºC; gás de arraste: hélio, em velocidade linear de 32 

cm/s (medido a 100ºC); tipo de injeção splitless (0,1 μL de uma solução na proporção de 2 μL 

de óleo para 1 mL n-hexano). Espectros de massas: impacto eletrônico a 70 eV; temperatura 

da fonte de íons: 240ºC. A identificação dos componentes voláteis foi baseada no índice de 

retenção linear (IR) calculado em relação aos tempos de retenção de uma série homóloga de 

n-alcanos e no padrão de fragmentação observados nos espectros de massas, por comparação 

destes com amostras autenticas existentes nas bibliotecas do sistema de dados e da literatura 

(ADAMS, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As partes aéreas utilizadas apresentaram teor de umidade igual a 12,45 ± 1,97% e o 

óleo essencial obtido apresentou um rendimento de 0,457 ± 0,01 %. As porcentagens de cada 

constituinte identificado e seus respectivos índices de retenção (IR) encontram-se 

relacionados na Tabela 1. Foram identificados 65 constituintes representando 96,75% do 

conteúdo total do óleo essencial. Os constituintes principais identificados foram canfora 

(25,04%), α-felandreno (14,39%), Germacreno D (8,74%), (E)-γ-Bisaboleno (7,97%), borneol 

(6,6%), canfeno (5,4%) e β-cariofileno (5,14%). 

 

 

Tabela 1 – Constituintes químicos identificados no óleo essencial de Unxia camphorata 

IR* Constituintes  % 

922 Tricicleno 0,23 

933 α-Pineno 1,2 

948 Canfeno 5,4 

970 Sabineno  0,08 

974 β-Pineno 1,21 

989 Mirceno 0,15 

1001 α-Felandreno 14,39 

1002 -2-Careno 0,08 

1021 para-Cimeno 2,49 

1026 Limoneno 0,55 
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Tabela 1 – Constituintes químicos identificados no óleo essencial de Unxia camphorata (continuação) 

IR* Constituintes  % 

1055 γ-Terpineno 0,11 

1088 Terpinoleno 0,04 

1097 Linalol 0,07 

1099 trans-Hidrato de sabineno 0,03 

1123 α-Canfolenal 0,03 

1137 trans-Pinocarveol 0,06 

1144 Canfora  25,04 

1161 Pinocarvona 0,14 

1167 Borneol 6,6 

1177 Terpinen-4-ol 0,21 

1180 para-Cimen-8-ol 0,08 

1196 Mirtenol 0,35 

1233 Éter de metiltimol 1,7 

1239 Cuminaldeído 0,08 

1253 cis-Mirtanol 0,07 

1289 Acetato de bornila 0,06 

1337 -Elemeno 0,05 

1346 α-Cubebeno 0,1 

1375 α-Ilangeno 0,04 

1377 α-Copaeno 0,11 

1381 β-Panasinseno 0,07 

1388 β-Cubebeno 0,07 

1414 cis-α-Bergamoteno 0,11 

1419 β-Cariofileno 5,14 

1432 β-Copaeno 0,35 

1434 trans-α-Bergamoteno 0,58 

1440 Aromadendrene 0,06 

1446 epi-β-Santaleno 0,62 

1454 α-Humuleno 0,62 

1459 β-Santaleno 0,22 

1479 γ-Muuroleno 0,38 

1485 Germacreno D 8,74 

1490 β-Selineno 0,09 

1494 cis-Cadina-1,4-dieno 0,19 

1500 Biciclogermacreno 0,86 

1502 α-Muuroleno 0,4 

1506 β-Bisaboleno 0,25 

1514 γ-Cadineno 0,5 

1523 -Cadineno 1,26 

1530 (E)-γ-Bisaboleno 7,97 

1534 trans-Cadina-1,4-dieno 0,13 

1538 α-Cadineno 0,13 

1562 (E)-Nerolidol 0,13 

1578 Espatulenol 0,38 

1583 Óxido de cariofileno 0,49 

1604 Ledol 3,66 

1605 1,10-di-epi-Cubenol 0,19 

1628 1-epi-Cubenol 0,15 

1632 γ-Eudesmol 0,33 
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Tabela 1 – Constituintes químicos identificados no óleo essencial de Unxia camphorata (continuação) 

IR* Constituintes  % 

1632 γ-Eudesmol 0,33 

1637 Gossonorol 0,22 

1639 epi-α-Cadinol 0,25 

1641 epi-α-Murrolol 0,12 

1644 Selina-3,11-dien-6α-ol 0,09 

1654 α-Cadinol 1,06 

1660 Selin-11-en-4α-ol 0,19 

 

Monoterpenos oxigenados 32,76 

 

Hidrocarbonetos monoterpênicos  25,93 

 

Sesquiterpenos oxigenados 7,26 

 

Hidrocarbonetos sesquiterpênicos 29,04 

 

Outros  1,76 

 

Total  96,75 

*IR: índice de retenção-Coluna DB-5MS 

 

Maia et al. (1998) avaliaram o rendimento e a composição química de óleo essencial 

das partes aéreas de dois espécimes de U. camphorata coletados em Manaus (AM)  e Vigia 

(PA), com rendimentos de 0,2 e 0,7%, respectivamente. Com relação à composição química, 

o espécime coletado em Manaus (Tipo A) apresentou terpinoleno (30,3%), limoneno (13,8%) 

e -3-careno (13,2%) como componentes principais, enquanto a amostra de Vigia, 

denominada Tipo B, apresentou α-felandreno (20,5%), canfora (15%) e  β-cariofileno (8,9%). 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O perfil químico do óleo essencial do espécime de Unxia camphorata coletado na 

campina de Acará (PA) é semelhante ao espécime estudado em Vigia (PA), reforçando o 

quimiotipo da espécie caracterizado pelos monoterpenos canfora e α-felandreno.  
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RESUMO 

 

Este trabalho se pauta nas consequências socioambientais decorrentes das ações dos moradores que 

vivem no entorno de bacias hidrográficas que estão localizadas em Belém do Pará: O caso do canal do 

galo. O assunto principal deste artigo aponta que o descaso e a falta de informação dos moradores 

sobre a importância do canal para o bairro levam-nos a transformar o canal e seu entorno em um 

grande depósito de lixo a céu aberto. A área escolhida para ilustrar a problemática da degradação foi o 

canal do Galo situado entre o bairro do Telégrafo e o bairro do sacramenta. Foram realizadas 

entrevistas que analisaram a importância do canal para seus moradores. As principais conclusões deste 

trabalho demonstram a necessidade de se fazer um trabalho de sensibilização em relação aos cuidados 

com o meio no qual fazemos parte, despertando um comportamento sustentável. 

  

Palavras-chave: canal, lixo, socioambientais, comportamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Temos como proposta através dessa pesquisa viajar nas águas de nossos rios 

recorrendo às recordações de nossa Belém as margens da baia do Guajará de forma menos 

poética e sim critica, para entendermos que rios antes navegáveis que cortava a cidade 

transformaram-se em uma paisagem não agradável de ser vista, por conta dos diversos 

entulhos que são abandonados de forma irregular na área. Buscamos resposta para essa ação 

dos moradores.  Queremos saber, quais a concepções ambientais dos Moradores que vivem 

em torno de bacia hidrográfica de Belém especificamente na ponte do galo. 

mailto:Alessandra_alexandret@hotmail.com
mailto:pedagogaeliete@hotmail.com
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Apresentaremos como base de nossa pesquisa o ‘plano diretor’ que temos como 

conceito (SOUSA & SILVA 2010) como um instrumento importante, que dá orientação e as 

diretrizes para a apropriação do espaço ao projetar cidades modernas. Ele fornece as 

ferramentas necessárias para reinventar o planejamento das cidades para além do modelo 

tradicional de metrópole e de assentamentos urbanos. 

Analisaremos propostas apresentadas nos anos de 2004/2008 - o Projeto da 

Macrodrenagem da Bacia do Una,  na gestão do prefeito Edmilson Rodrigues, que teve como 

sugestões a serem alcançadas, a eliminação dos alagamentos através de obras de retificação de 

igarapés e revestimentos de suas margens. Temos na fala de Guimarães (2000, p.19) que “Em 

uma sociedade existem diferentes projetos educacionais que são capazes de viabilizar nas 

pessoas diferentes visão de mundo, uns mais conservadores e outros críticos”.  

Porém os conservadores se preocupam em manter os seus próprios interesses junto a 

realidade do momento. Já os críticos, têm sempre como proposta de transformação social a 

igualdade e a justiça. Confrontando com as questões ambientais percebemos que é necessário 

o equilíbrio para que haja o pleno desenvolvimento da vida.  

Por esta razão nos encorajamos a contribuir através da pesquisa científica e dela 

extrairmos possibilidades de um total equilíbrio ambiental através do conhecimento de suas 

estruturas, formando vínculos e plataformas dos valores éticos diante do ambiente que nos 

cerca. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

O descaso da população em geral, e a ocupação desordenada das cidades 

comprometem os fatores ambientais, que consequentemente causam transtornos urbanos. É 

comum o lançamento de resíduos industriais, esgotos sanitários, e ‘lixos’ em geral, nos canais 

que cortam as cidades. A pavimentação e as construções nas cidades tornam menor a 

possibilidade de infiltração das águas da chuva no solo, ou seja, impermeabiliza o solo, 

dificultando assim, a formação do ciclo das águas das chuvas, tornando os canais saturados e 

ocasionando enchentes. 

O problema é de tal ordem que se torna difícil à previsão de sistemas, o planejamento 

e o controle, a avaliação dos impactos ambientais e a previsão de possibilidades de melhoria 

das condições de urbanização das cidades. 
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A conscientização da população é de extrema importância para um controle da 

poluição/doenças, pois a falta de informação do prejuízo acarretado pelo lixo despejado 

indevidamente dentro e no entorno do canal. 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 Os encantos e Desencantos de Belém 

 

Iniciamos com o desabrochar de nossa Belém, Castro (2011), relata que a ‘Era da 

Borracha’ é lembrada como o ápice da economia da referida cidade, além disso, Belém 

isolou-se dos planos geográficos e políticos do Brasil, pois não investiu nas indústrias nem tão 

pouco desenvolveu uma economia gomífera como os produtos regionais. Belém ainda queria 

ser a glamorosa “Paris dos trópicos”, vivera a ‘Belle Époque’, essa “Era da Borracha” que 

corresponde a uma sensação de moderno (CASTRO, 2010). 

Como explicitado, “Belém preocupou-se, apenas, em ser uma capital moderna 

inspirando-se nas arquiteturas das grandes metrópoles europeias, sem avaliar que alternativas 

econômicas poderiam auxiliar em seu crescimento” (CASTRO, 2010, p.19-65).  

A falta do conhecimento ambiental e de um planejamento urbano trouxe para Belém, algumas 

consequências, nesse caso, impactantes.  Para Tristão (2004, p. 67), os “modos de vida” na 

sua complexa interação em que os valores são inerentes aos modos de vida, constitui a cultura 

ou a falta dela. Ainda assim, um país com grandes dimensões territoriais com Brasil são 

visíveis as diferenças de comportamento. A educação para sociedades sustentáveis, então, tem 

um forte caráter emancipatório, participativo, multidimensional (JACOBI, 2006). 

As obras de macrodrenagem com construção de sarjetas; caixas captadoras de águas 

pluviais, redes coletoras e demais dispositivos; sistema de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário; coleta e remoção de ‘lixo’; sistema viário compatível e equipamentos 

comunitários e demais serviços de consumo coletivo não se concretizou na prática. 

Consequentemente, a cena se repete continuamente todos os anos: acúmulo de lixo e entulho 

nos canais, se agravando com a chegada do período chuvoso, em que a população tem suas 

residências invadidas pelo transbordo dos canais durante o inverno amazônico. 

Segundo o artigo 1º da Lei nº 9.795/99, a definição da educação ambiental é dada 

como: 

Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 
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conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. Essa definição coloca o ser humano como 

responsável individual e coletivamente pela sustentabilidade (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2007).  

 

O fator de o cidadão pagar os impostos não o isenta da culpa e da responsabilidade em 

manter o local de moradia bem conservado e limpo, visto que muitos deles esperam somente a 

ação do serviço publico. 

De acordo com a Lei nº 8.655, de 30 de Julho de 2008, o Plano Diretor do Município 

de Belém utiliza-se da seguinte orientação através do que dispõem o Art. 1º A política urbana 

do Município obedece aos preceitos da Constituição Federal, da Constituição Estadual e da 

Lei Orgânica do Município de Belém e, em especial, da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho 

de 2001 (Estatuto da Cidade), objetivando o desenvolvimento da cidade, com justiça social, 

melhoria das condições de vida de seus habitantes e usuários, e desenvolvimento das 

atividades econômicas.  

Percebemos a falta de cuidado com esse bem publico e o compromisso em manter o 

local limpo pela própria população que vive ao entorno da “ponte do Galo” que sofre com 

constantes alagamentos e com doenças desvinculação hídrica. Exemplificando através da 

citação de Castro (2003), vamos encontrar o seguinte esclarecimento: 

“(...) a cidade de Belém consistiu na experiência de maior aglomeração urbana em toda a 

região amazônica. A cidade tem sido registrada com as taxas mais altas de ocupação 

humana na Amazônia, nos últimos 20 anos”.  

Os canais de Belém são antigos rios hoje não mais navegáveis, pois é comum à 

existência de muito lixo muitas vezes jogado pela própria comunidade que reside no entorno 

do canal, jogar lixos e utensílios domésticos tem sido comum naquele lugar. 

Temos como finalidade identificar o padrão resultante do processo de ocupação e das 

sucessivas intervenções sofridas ao meio ambiente na Ponte do Galo que acolhe 

aproximadamente 35% da população do município de acordo com o IBGE, 2012. Quando 

falamos de meio ambiente ou de vizinhança estamos nos referindo a relações espaciais. Isto é, 

ao pretender estudar as semelhanças e diferenças entre um e o outro conceito, não 

encontramos respostas unânimes e objetivas de direito. Não obstante, sob a ótica e influência 

da sociologia e da antropologia, Alain Bourdin (2001) defende que: 

... Toda espacialidade exprime a pertença a um “nós”, que se constrói e se manifesta 

em recortes territoriais. O espaço de pertença resulta do conjunto dos recortes “que 

especificam a posição de um ator social e a inserção de seu grupo de pertença num 

lugar”, o espaço de referencias define o sistema de valores espaciais em que se 
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inserem esses recortes e organiza a relação do aqui com alhures (ALAIN 

BOURDIN, 2001, p.33). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O trabalho caracteriza-se como pesquisa exploratória descritiva com delineamento de 

estudo de caso. Após a pesquisa bibliográfica iniciamos a pesquisa de campo utilizando como 

instrumento o questionário, cujo foco central permitiu avaliar a realidade da relação da 

comunidade com as bacias hidrográficas situadas em Belém\PA: O canal do Galo.  Iniciamos 

com uma amostra de 18 pessoas 6 mulheres e  12 homens com idade entre 18 a 55 anos. Dos 

entrevistados, 5 são analfabetos, 8 têm o fundamental I completo, e 5 o ensino médio 

completo. 

Elaboramos um questionário sobre o levantamento das condições urbanas panorâmicas 

e ambiental do entorno do canal do galo. Ao final do instrumento inserimos um campo para 

“Perguntas”. 

A coleta de dados foi realizada no mês de outubro de 2014 com os moradores da 

comunidade e os feirantes que trabalham na feira que fica entorno do canal do galo. 

Para a coleta de dados serão utilizados os seguintes instrumentos. Observação sistemática, 

questionários e gráficos como recursos para a formalização da nossa pesquisa de campo. 

 

Figura 1 – Gênero. 

 

Conforme análise gráfica, a maioria dos entrevistados são homens. 
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Figura 2 – Escolaridade. 

 

 

A maioria dos entrevistados afirma ter apenas o “primário” atual fundamental I, como 

mostra o gráfico acima. Alguns deles vieram de cidades do interior do Estado próximas à 

cidade de Belém, e optaram em trabalhar naquele lugar para conseguir o sustento de suas 

famílias. E 5% afirmaram ter concluído o ensino médio. 

 

 

 
 

Figura 3 – Renda per capta Familiar. 

 

De forma geral, percebemos que a maior parte dos entrevistados possui uma família 

numerosa e que somente o um ou dois membros desse núcleo familiar trabalham para 

sustentá-la. 
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Figura 4 – Segurança. 

 

Dos entrevistados 2% relataram boa a segurança do local, 2% acham a segurança 

regular e 14% afirmam que a segurança na comunidade é precária, por isso, constantemente 

ocorrem assaltos com os moradores e feirantes. De fato, um dos entrevistados ressaltou que a 

coleta de “lixo” é bastante irregular por causas desses assaltos ao caminhão de coleta dos 

resíduos sólidos e dos funcionários que trabalham no processo de limpeza. 

 

 

Figura 5 – O canal do Galo traz algum benefício para comunidade? 

 

Ao analisarmos o gráfico acima percebemos que 10% admitem que o canal traz algum 

tipo de benefício para a comunidade. Benefício esse, um tanto contraditório, pois o que se 

pode observar é um canal que serve de depósito de lixo. Então é fato, que os moradores e 

feirantes não conhecem a real importância deste córrego para a população. Os 8% restantes 

admitem que o canal não traz  benefício algum, ao contrário, prejudica o ambiente com o 

excesso de insetos e bichos que são atraídos pelo ‘lixo’ depositado no canal. Devido à falta de 

informação as pessoas não tem discernimento sobre educação ambiental, pois 100% dos 
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entrevistados nunca participaram de nenhuma ação sobre cuidados com o meio do qual fazem 

parte. Para Boff (2010, p. 68): a ecologia vive de relações, pois entende que o universo, a 

comunidade planetária e todos os seres vivem uns pelos outros, com os outros e para os 

outros. 

As fotos abaixo foram feitas no local da pesquisa. Figuras 6– O acúmulo de lixo atrás 

das Barracas da feira do Barreiro situada em torno do canal do galo. 

 

Figuras 06- Barraca da feira com muitas moscas e urubus devido  

a grande quantidade de lixo acumulada atrás das barracas. 
 

Figura 7 – mostra a entrada da rua que fica em torno do canal do galo. Todo lixo 

acumulado é jogado pelos próprios moradores e não há um lugar certo, cada um morador joga 

em frente de sua moradia, sendo assim, além do lixo ser jogado dentro do canal a quantidade 

em torno assusta, pois em cada canto da  rua há uma montanha de lixo. 

 

Figura 07 – Crianças brincando em torno do canal. 
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Figura 08 – Um caminhão da prefeitura fazendo o recolhimento do lixo. 

 

 

5. CONCLUSÃO  

 

Como se pôde verificar ao longo deste artigo, o conjunto de dados gerados a partir dos 

diagnósticos traz informações relevantes da falta de educação ambiental nas áreas de 

abrangência que envolve o canal do galo. O que se observa é que a situação dos Recursos 

Hídricos de Belém tende a se agravar cada vez mais, uma vez que, dos 68 canais que cortam a 

cidade, é visivelmente percebido que todos estão poluídos e/ou contaminados, seja por ‘lixo’ 

doméstico, como eletrodoméstico e eletrônico, resíduos sanitários e efluentes industriais.  

Percebe-se então, que não são mais vistos como os igarapés de algumas décadas atrás, 

outrora, considerados ambientes agradáveis para lazer, como a pesca, encontro de amigos e 

vizinhos. Atualmente, visualmente são considerados impróprios para o banho, lazer e ao 

consumo humano. Uma primeira análise comparativa dos dados parece reiterar, na esfera da 

educação ambiental, algumas diferenças e desigualdades sociais, no que tange a falta de 

escolaridade, em que grande partes dos entrevistados possui apenas o ensino fundamental e 

sua renda per capta é de 201,00 reais a 400,00 reais.  

Portanto, fazem-se necessárias ações de políticas públicas que privilegiem as esferas 

sociais e ambientais. Para tanto, a atuação do Estado deve se dá por meio de ações 

conjunturais e emergenciais, sendo necessário, intervir de modo organizado na estruturação 

dessas políticas de forma democráticas e de cunho popular. Haja vista os moradores e os 

feirante que fazem da rua o seu local de trabalho, sente-se desprovidos dos conhecimentos 

necessários para atuarem na área e afirmam de não terem participado de nenhuma orientação 
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de educação ambiental. Buscamos, assim, debater a relação entre meio ambiente e educação 

tendo como fio condutor uma análise crítica das propostas educacionais voltadas ao ambiente 

da comunidade. 

Logo, com o intuito de reduzir a complexidade do impacto na questão ambiental e 

através da constatação dos fatos por meio da pesquisa científica temos como objetivo 

favorecer as concepções e práticas de educação ambiental através de oficinas e informações 

repassadas por meio de encontros semanais com uma parcela dos trabalhadores feirantes, 

frequentadores e consumidores do local. Contribuindo assim, para a conscientização 

ambiental. Promovendo mudanças efetivas que garantem a qualidade de vida e uma relação 

de equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. 
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RESUMO 
 

Considerando que as exposições radiológicas médicas, no Brasil, constituem ainda hoje a principal 

fonte de exposição às radiações ionizantes artificiais (raios X), nesse sentido, foi realizado um 

levantamento dos estabelecimentos de saúde que ofertam serviços radiográficos no município de 

Abaetetuba, Pará, no qual foi realizado um estudo das condições de trabalho dessas ocupações. 

Visando analisar as condições de utilização dos raios X e as respectivas medidas de controle das 

radiações, foram desenvolvidas duas abordagens: estudo de uma amostra dos serviços de radiologia e 

avaliação de condições de risco e medidas de controle de radiação (raios X) do serviço de radiologia 

de um hospital público do município de Abaetetuba. Para a coleta de informações, se entrevistou o 

técnico de radiologia; informações colhidas através de fontes secundárias e observação dos ambientes 

de trabalho. O estudo apresenta as condições do ambiente de trabalho, as situações reais de exposição 

à radiação e a percepção do trabalhador em relação ao risco de exposição. Conclui-se que a realidade 

das condições de trabalho dos serviços de radiologia depende da filosofia administrativa do serviço e 

do conhecimento de proteção radiológica dos profissionais responsáveis, dos técnicos de radiologia e 

de outros profissionais que exercem atividades junto aos equipamentos de raios X.  

 

Palavras-chave: Raios X. Radiação ionizante. EPIs. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A partir de sua descoberta, os raios X foram utilizados sem nenhum cuidado, pois era 

desconhecido seu poder nocivo. Devido a isto muitos dos primeiros estudiosos desenvolveram 

problemas em decorrência de sua exposição prolongada a estes raios. Segundo Bellintani & 

Gili (2002), com a associação de problemas de saúde passou-se a ter um maior cuidado com a 

utilização dos raios X, com o intuito de diminuir a exposição a estes. Em 1928 foi criada uma 

comissão que estabeleceu limites de doses seguras e outros cuidados na utilização de 

radiações. A partir desta época vem sendo adotadas atitudes que minimizem os danos 

causados por estas radiações. 

Os raios X fazem parte de uma categoria de radiação denominada “radiações 

ionizantes” por possuírem energias maiores que as que mantêm os elétrons presos ao átomo, 

podendo então arrancá-los de sua posição (NOUAILHETAS, 2007). 



 

III Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2014.  

ISSN 2316-7637 

                                                                                                                                                                               537 

 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2014. 

Esta radiação ao interagir com a matéria transfere energia para os componentes desta 

causando vários efeitos, como geração de calor, excitação e ionização. Estas mudanças 

quando ocorrem em tecidos vivos será a responsável pelos danos biológicos das radiações. 

O DNA também pode sofrer alterações devido à ação direta ou indireta das radiações. 

As bases nitrogenadas são altamente sensíveis aos radicais livres, assim as radiações podem 

causar alterações das bases ou quebras na cadeia do DNA (XAVIER et al., 2006).  

Um grande número de células são afetadas no momento em que o tecido é irradiado, 

mas grande parte delas serão consertadas pelos mecanismos de reparo que possuem, e assim 

não há dano biológico (TAUHATA et al., 2003). Quando não ocorre o reparo, ou ele acontece 

de forma errônea algumas células sofrerão modificações que causará sua morte, e outras 

sofrerão mutações que será passada para suas células filhas. 

De acordo com Tauhata et al. (2003), quando a célula irradiada produz descendentes 

que carregam seu defeito poderá ocorrer o câncer rádio induzido, onde as células defeituosas 

se multiplicam aceleradamente sem preocupação aos tecidos vizinhos.  

Segundo Malaguti et al. (2008), o equipamento de proteção individual (EPIs) é 

ferramenta fundamental para a prevenção de acidentes, no entanto, a resistência do 

profissional em utilizá-lo e o seu uso incorreto são as principais barreiras para prevenir a 

exposição ao material biológico. 

Com o intuito de minimizar danos e evitar acidentes devido à utilização destes raios, 

se faz necessário a criações de extensa literatura que permitam aos operadores compreende-

las e assim saber utilizá-las com mais segurança. Diante disso, torna-se necessário a 

adequação estrutural, e de equipamentos, juntamente com o respeito e o cumprimento das leis 

que regulam os procedimentos de radiodiagnósticos.  

Portanto, a verificação destes e outros cuidados são de extrema importância. Com base 

nessas informações, este trabalho preocupou-se em levantar os estabelecimentos de saúde 

públicos e privados do município de Abaetetuba que realizam as técnicas radiográficas, para 

assim saber quais destes estavam adequados às normas, quanto à estrutura, entendimento e 

funcionamento do aparelho de raios X. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Localização 
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Foi realizado um levantamento dos hospitais e clínicas existentes no município de 

Abaetetuba, no período de 07 a 09 de janeiro de 2013, que utilizavam técnicas radiográficas. 

O estabelecimento que contribuiu para a realização desta pesquisa foi um Hospital de rede 

pública de esfera municipal cujo nome será preservado. 

A referida cidade apresenta aproximadamente 140.000 habitantes incluindo aqueles 

que vivem nas localidades das “regiões das ilhas” e das estradas do município e ainda do 

distrito de Beja (IBGE, 2010). 

O hospital em Abaetetuba possui atualmente 14 especialidades e atende também 

pacientes provenientes tanto de Abaetetuba, quanto de municípios próximos como Moju, 

Barcarena, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajurú e Muaná. Entretanto, não é suficiente para 

atender todos, por este motivo são procurados outros estabelecimentos, sendo estes 

particulares. 

 

3.2 Caracterização 

 

O hospital em Abaetetuba possui diversos setores para o atendimento a comunidade. A 

área a qual era destinada para realização dos procedimentos radiológicos no hospital, 

antigamente funcionava dentro do próprio hospital próximo a salas de pacientes, exames e/ou 

consultas. Porém, recentemente por conta de medidas de otimização e segurança, esses 

procedimentos passaram a ser realizados em um anexo externo. 

Entre os tipos de equipamentos existentes no hospital para o atendimento podem ser 

citadas as emissoras de raios X tipo convencional (vertical) na qual o paciente fica de pé 

durante o processo, e a outra horizontal que possibilita a obtenção de radiografias na qual o 

paciente ficara deitado. Além disso, a processadora, a câmara escura, o biombo e os 

equipamentos individuais de proteção (EPI’s) constituem o laboratório de radiodiagnóstico. 

 

3.3 Coleta de dados  

 
As coletas dos dados referentes a este estudo foram realizadas no hospital em 

Abaetetuba, no período de 08 a 10 de Janeiro de 2013, junto a um informante. A identificação 

das normas e recomendações existentes sobre proteção radiológica, bem como os mecanismos 

e sistemas de proteção ao trabalhador e ao público de maneira geral, foi feita através da 

aplicação de um formulário durante entrevista semiestruturada. 
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Além disso, no decorrer da pesquisa procurou-se fazer a caracterização dos espaços 

constituintes do local, e também o registro de pessoas, materiais e equipamentos utilizados 

durante as seções de raios X. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Dados gerais 

Neste estudo foram visitados cinco estabelecimentos de saúde, que realizam técnicas 

radiográficas no município de Abaetetuba, sendo estes hospitais e clínicas dos quais apenas 

um pertencente à rede pública, e os demais a redes particulares e/ou conveniados. Destes 

apenas um aceitou colaborar com a referida pesquisa e por conta disso, houve apenas um 

informante que colaborou de forma significativa para a realização desta investigação. 

Desta forma, os outros quatro estabelecimentos não aceitaram participar, sendo que 

nestes fomos inicialmente recebidos e ao adentrarmos no interior dos estabelecimentos, foram 

explanados os objetivos e a finalidade da pesquisa para o responsável da recepção, em seguida 

foi entregue o formulário e depois da análise do conteúdo existente no mesmo, simplesmente 

houve a recusa em participar, talvez esta recusa pudesse estar ligada a algumas das perguntas 

que compõe o formulário podendo aferir a integralidade e o funcionamento do 

estabelecimento, ou talvez pudesse haver alguma irregularidade gravíssima a qual poderia 

comprometer o prestígio que estes estabelecimentos possuem no município. 

3.2 Formação técnica do informante 

O único informante desta pesquisa é do sexo masculino e apresenta 50 anos de idade, 

o mesmo exerce a profissão de técnico em radiologia no hospital em Abaetetuba mais ou 

menos uns 25 anos, no qual é concursado, por isso, não exerce atividades em outros hospitais 

ou clínicas do município de Abaetetuba. 

Apesar da idade e do tempo de serviço avançados, o informante alegou que ainda 

participa de cursos e treinamentos relacionados à proteção radiológica. 

 

3.3 Equipamentos e medidas estruturais de proteção radiológica 

 

Devido o longo período que o operador do aparelho de raios X permanece exposto à 

radiação o mesmo pode estar sendo prejudicado aos poucos com o passar do tempo, devido 
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sua ação ionizante. Portanto, em razão da preservação e da redução dos riscos devem ser 

tomadas algumas medidas de segurança, no intuito de preservar a saúde e diminuir os riscos. 

Neste contexto, foram listados pelo respectivo informante alguns dos equipamentos de 

proteção individual (EPI) e também algumas medidas estruturais de proteção utilizadas 

(Tabela 1). Com relação à grande quantidade de equipamentos listados, mostra o profundo 

conhecimento que o radiologista desta pesquisa possui, e além de citá-los explicou a serventia 

e a vantagem da utilização de cada um deles. 

 

Tabela 1 - Equipamentos e medidas estruturais de proteção radiológica em relação à função. 

Equipamentos de 

proteção e medidas 

estruturais 

Função 

Avental de chumbo Tem a função de impedir a penetração na região do tórax, abdômen de raios 

X ionizantes.  

Biombo de proteção 

 

 

 

Proteção adicional constituída de uma parede espessa que impede a 

passagem dos raios ionizantes evitando assim a exposição do operador. 

Além disso, garante a visualização do paciente por uma abertura central. 

Dosímetro É utilizado para o técnico em radiologia para medir a radiação durante a 

jornada de trabalho. 

Luvas de chumbo As luvas de chumbo devem ser utilizadas na obtenção de posicionamento 

adequado do paciente. 

Óculos plumbíferos A utilização dos óculos plumbíferos, tem a função de impedir a penetração 

nos olhos de raios X ionizante. Muito utilizados quando os operadores de 

raios X e/ou acompanhantes necessitem estar próximo ao paciente. 

Protetor de gônadas É utilizado para proteger as gônadas, local onde são produzidos os gametas.  

Protetor de tireoide Proteção da tireóide de técnicos e acompanhantes, utilizados quando a 

região da tireóide não tenha importância no diagnóstico do paciente. 

Fonte: Própria, tabela elaborada a partir do conhecimento do radiologista informante da pesquisa. 

 

Segundo o informante apesar de existir o avental de chumbo no hospital, o mesmo não 

o utiliza com frequência, usa somente em algumas ocasiões. O radiologista afirma que em seu 

caso não há necessidade da utilização do avental, pois a espessura e a proteção oferecida pelo 

biombo é bem maior do que a do avental justificando que a espessura do mesmo é de apenas 

um a dois centímetros em comparação com a do biombo que pode chegar a ter de 20 a 30 cm, 

sendo este revestido de um lado e outro por chumbo. 

O radiologista relatou utilizar frequentemente o avental nos acompanhantes de 

pacientes tais como mães e pais responsáveis por bebês e crianças acidentadas, que precisam 

dos pais próximos para realização do procedimento. Mas, segundo o radiologista, tal 

procedimento deveria ser feito por uma pessoa do sexo masculino que não apresenta idade 

reprodutiva, justamente para não comprometer as gônadas e a produção de células 
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espermáticas defeituosas devido à ação dos raios ionizantes. Como nem sempre este ajudante 

está disponível, pais e mães ou outros responsáveis auxiliam na realização do procedimento. 

O biombo é constituído de uma parede espessa e rígida, que protege o radiologista, e 

possui uma abertura central constituída de um material apropriado e transparente para 

visualização do paciente. 

Devido ao tempo prolongado que o radiologista passa durante várias sessões de raios 

X, torna-se indispensável à utilização de protetores de gônadas, de tireóide e óculos especiais, 

uma vez que previnem o contato direto com a radiação ionizante. No entanto, o informante 

alegou que utiliza estes equipamentos somente de vez em quando, pois como já havia 

afirmado anteriormente que a proteção oferecida pelo biombo, segundo ele: “garante toda a 

proteção necessária, sem necessidade da utilização de protetores e óculos”. 

Portanto, protetores como o próprio nome diz, tem apenas uma única e simples função 

que é proteger. Neste caso percebe-se que as medidas que deveriam ser tomadas de forma 

rotineira, não são aplicadas na realidade. Tais erros poderiam ser aplicados por motivos de 

esquecimento repentino ou por um momento de descuido, mas não. O que acontece é que o 

próprio técnico mesmo com sua grande experiência proveniente de diversos cursos de 

complementação profissional e de 25 anos de serviços prestados a sociedade, mesmo assim, 

sabendo de todos os riscos tanto para ele quanto para os pacientes, este “prefere levar a sua 

profissão ao seu modo”. 

Perguntou-se durante a entrevista se o radiologista acreditava no dosímetro pessoal e 

no registro indicado pelo aparelho, ele foi bastante categórico, dizendo que acreditava sim, no 

dosímetro e no seu registro e que “sua função é essencial, pois é utilizado para medir a 

radiação durante toda jornada de trabalho”. Portanto, a utilização deste aparelho é de extrema 

importância, pois fica ligado desde o início até ao final da jornada de trabalho sendo que o 

dosímetro é posto na parte externa do avental de chumbo, e durante todo este tempo detecta a 

radiação contida no ambiente quantificando em níveis. 

 

3.4 Avaliação da saúde do informante 

 

A exposição à radiação ionizante é um dos grandes agente mutagênicos, ou seja, pode 

ocasionar alterações no código genético, gerando células defeituosas, podendo haver 

formação de células cancerígenas, por conta disso, pode ocasionar em um individuo saudável 

reações metabólicas, caso este seja exposto por um longo período de tempo a essa radiação 
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(XAVIER et al.,2006). Assim sendo, aqueles que podem vir a manifestar alguma anomalia 

são os próprios técnicos em radiologia, pois estes convivem rotineiramente com a radiação. 

O informante desta pesquisa não possui o hábito de fumar e nenhum outro tipo de 

vício, também como é concursado e possui dedicação exclusiva ao hospital em Abaetetuba, 

não possui outro emprego, entretanto não realiza a prática de exercícios físicos, mas só este 

fator não se torna prejudicial à manifestação de alguma anomalia. 

O informante desta pesquisa foi indagado se o mesmo realiza exames médicos por 

conta própria ou por solicitação do hospital e qual a periodicidade desses exames. O 

informante alegou que os exames que realiza, são a pedidos da direção administrativa do 

hospital por solicitação médica e não há uma periodicidade pré-estabelecida quanto à 

realização destes exames. Esta periodicidade, deveria acontecer normalmente a cada 6 meses 

e o exame mais comum realizado é o hemograma. Mais o informante declarou realizar além 

deste outros exames de laboratório e de imagem. 

Estes exames são importantes, pois serve como diagnóstico para perceber se algo esta 

de errado com o organismo. O exame de hemograma é utilizado para saber como estão às 

disponibilidades das diferentes células sanguíneas de um organismo, o exame da tireóide 

identifica se está tudo bem com essa importante glândula.  

 

3.5 Estrutura e segurança 

A legislação prevê que as dependências das salas onde estão localizados os 

equipamentos de raios X, devem manter sinalização visível, contendo o símbolo de radiação, 

e informações de que a área é restrita e a entrada proibida para pessoas não autorizadas. As 

portas das salas de exames devem ser providas de sistemas de sinalização luminosa 

indicadora do acionamento do feixe de raios X (TAUHATA et al., 2003). 

Quanto à questão de sinalização, no momento da realização das entrevistas e dos 

registros de imagens contatou-se que no hospital não se tinha a sinalização identificando a 

sala de raios X, além de outras informações. Segundo o informante este fato deveu-se pela 

recente adaptação feita por conta de obras no hospital, e por conta disso às placas que existem 

ainda não tinham sido colocadas nos locais específicos (Figura 1). 

O informante classifica do seu ponto de vista que seu ambiente de trabalho em relação 

ao nível de segurança oferece bastante risco, mas esses riscos são contornados por medidas de 

proteção radiológicas eficientes aliadas ao bom senso, responsabilidade e profissionalismo. 
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Figura 1- Porta da sala de raios X sem sinalização e placa sinalizadora em meio a diversos outros 

objetos. 

Fonte: Santos & Gonçalves, 2013. 

 

No momento da entrevista percebeu-se que a sala de procedimentos radiológicos, 

estava bastante desarrumada, suja e com uma péssima instalação elétrica com a fiação toda 

exposta (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Equipamentos com fiação da sala de radiodiagnóstico com fiação elétrica exposta. 

Fonte: Santos & Gonçalves, 2013. 

 

Para se ter um bom diagnóstico precisa-se de radiografias bastante nítidas para que o 

médico possa interpretar de forma eficiente uma possível fratura, ou traumatismo. Para tanto, 

o técnico precisa revelar várias vezes a mesma radiografia para obter uma imagem nítida. 

Com isso, se gasta diariamente bastante chapas de raios X, o informante alegou gastar durante 

o dia 30 chapas inutilizadas e já que o serviço de atendimento radiográfico acontece todos os 

da semana, logo no final do mês em media gasta-se aproximadamente 900 chapas, o que é um 

grande desperdício. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Observam-se nos serviços de radiologia do hospital em Abaetetuba várias condições 

de uso da fonte de radiação, relacionadas com os equipamentos de raios X, os locais da sua 

utilização (salas) e os sistemas de proteção individual e coletivos. 

Algumas destas condições encontravam-se inadequadas no momento da realização 

desta pesquisa, apesar do informante ter alegado possuir conhecimento sobre as leis que 

regem todo e qualquer procedimento radiológico. Mas, apesar disso, alguns procedimentos 

tais como: o uso de avental, óculos e protetores de gônadas são utilizados apenas de vez em 

quando pelo mesmo, o que na verdade não deveria acontecer, pois se sabe que estes 

equipamentos são de fundamental auxílio na prevenção da radiação e de seus efeitos nocivos 

ao organismo.  

Além disso, o técnico em radiologia que contribuiu com esta pesquisa afirmou ser o 

único do hospital para atender os pacientes, todos os dias da semana em todos os períodos, 

esta situação em que o mesmo se encontrava é do ponto de vista em relação às normas, 

bastante perigosa, já que se mantém por muito mais tempo à exposição da radiação. Portanto, 

uma maneira de amenizar o perigo a que este indivíduo está exposto é realizando um concurso 

público ou contratando mais técnicos para o hospital. 

Quanto devida adequação estrutural, deve-se aos cumprimentos das normas que 

dependem não somente da boa vontade do técnico de radiologia, mas sim de um esforço 

consonante com administração do hospital e do poder municipal. Medidas contra prevenção 

de acidentes, a importância da utilização de equipamentos individuais e de otimização dos 

espaços devem ser realizados através de seminários oferecidos pela administração do hospital 

a pessoas que lidam com os processos radiodiagnósticos, bem como oferecer capacitação 

continuada a estes, para que exerçam a sua profissão da melhor forma possível já que apesar 

de tudo, em hospitais, se lidam com vidas. 
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