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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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RESUMO  

 

As praias são ambientes caracterizados por acidentes geográficos bastante instáveis, onde por conta 

das correntes oceânicas, cargas de sedimentos, ação das ondas e do nível dos mares, ocorrem 

mudanças na sua forma ao longo do tempo. Tais ambientes estão sofrendo severas pressões de origem 

antrópica, como urbanização, industrialização e produção agrícola. Por conta da crescente necessidade 

de uso sustentável de ambientes costeiros, torna-se necessário que para utilização dessas áreas sejam 

adotadas medidas de educação e informação ambiental, qualidade de água e balneabilidade, segurança 

dos usuários e gestão ambiental. A partir desse pressuposto, o objetivo do trabalho foi caracterizar os 

impactos causados pelas ações antrópicas nas praias Atalaia e Ajuruteua, assim como, planejar ações a 

fim de minimizar os impactos ambientais existentes na região. O presente estudo foi realizado através 

de levantamento das informações, no qual foi feito in loco e se baseou em uma análise interpretativa e 

observacional baseada na realidade da área de estudo, com o auxílio de uma câmera fotográfica. Pôde-

se observar que tanto Atalaia quanto Ajuruteua encontram-se com nível de ocupação preocupante e 

que as praias estão sendo fortemente danificadas pela ação antrópica, o que acaba consequentemente 

alterando o balanço de nutrientes e matéria orgânica nas águas costeiras, modificando as estruturas das 

comunidades bióticas e causando mudanças na dinâmica dos ecossistemas costeiros. Logo, essas 

praias precisam com urgência de um plano de reestruturação de uso desse ambiente que seja capaz de 

não somente tomar ações pontuais, mas que as ações que venham a ser feitas na praia prossigam por 

um bom espaço de tempo. 

 

Palavras-chave: Urbanização. Impacto ambiental. Zonas costeiras. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

  A zona costeira pode ser definida como um ambiente de transição, que tenha contato 

imediato entre a terra e o mar, recebendo processos terrestres e aquáticos, sendo, dessa forma, 

a borda marítima, estuarina ou lagunar da zona costeira. O Brasil possui uma linha de costa 
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de, aproximadamente, 8.500 km de extensão, onde estão inseridos diversos ambientes como 

praias, manguezais, deltas, dunas, etc. (PROJETO ORLA, 2004). 

A praia é área com formação sedimentar dinâmica podendo existir na costa de rios, 

estuários, lagos, além de outros locais com massas de água. Geralmente apresentam depósitos 

de areias e cascalhos formados pelas ondas, ventos, correntes marinhas e/ou fluviais. A praia é 

um ambiente natural frágil, que é utilizado por banhistas e por quem pratica esporte além de 

outras atividades, apresentando um alto valor ambiental, econômico e social (NORMA 

ESPAÑOLA, 2008). 

As zonas costeiras, em especial as praias, são ambientes caracterizados por acidentes 

geográficos bastante instáveis, onde, por conta das correntes oceânicas, cargas de sedimentos, 

ação das ondas e do nível dos mares, ocorrem mudanças na sua forma ao longo do tempo 

(LANDRY et al., 2010). 

Tais ambientes estão sofrendo severas pressões de origem antrópica, como 

urbanização, industrialização e produção agrícola. Tais influências levam a alterações no 

balanço de nutrientes e matéria orgânica nas águas costeiras, modificações nas estruturas das 

comunidades bióticas e mudanças na dinâmica dos ecossistemas costeiros (NICOLODI et al., 

2009). Por conta dessa crescente necessidade de uso sustentável de ambientes costeiros, torna-

se necessário que para utilização de tais áreas sejam adotadas medidas de educação e 

informação ambiental, qualidade de água e balneabilidade, segurança dos usuários e gestão 

ambiental (PROGRAMA BANDEIRA AZUL, 2010). 

A praia de Atalaia está localizada no município de Salinópolis, no extremo Nordeste 

do Estado do Pará, apresenta 10 km de extensão, sendo uma região turística principalmente 

pelas formações de dunas, grandes piscinas de água salgada, além de lagoas de água doce que 

são grandes atrativos (PEREIRA et al., 2006). Contudo, é uma área com grande contaminação 

bacteriológica resultante do esgoto despejado diretamente na praia, afetando a qualidade da 

água, além de outros problemas sérios (PINTO et al., 2011). 

A praia de Ajuruteua está localizada no Nordeste do Pará, distante 40 km de Bragança, 

e apresenta uma extensão de 2,5 km e 0,3 km de largura, (OLIVEIRA et al., 2011; PEREIRA 

et al., 2006). Segundo Oliveira et al. (2011), um plano de gestão eficaz para tal região é de 

grande importância, principalmente para proibir novas construções em áreas de risco (zonas 

intertidal, dunas e manguezais), melhorar instalações de lazer, infraestrutura e monitoramento 

de água. 
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A partir desse pressuposto, o objetivo do trabalho foi descrever os impactos causados 

pelas ações antrópicas nas praias Atalaia e Ajuruteua, assim como, planejar ações a fim de 

minimizar os impactos ambientais existentes na região. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado em Maio de 2013 nas praias Atalaia, que está 

localizada no município de Salinópolis e, Ajuruteua, localizada na península Bragantina 

(Figura1). 

 

 

Figura 1: Mapa de localização da Planície Costeira. 

Fonte: Souza Filho e El-Robrini (1996). 

 

O levantamento das informações foi feito in loco e se baseou em uma análise 

interpretativa e observacional baseado na realidade da área de estudo.  

E para registrar o estado de degradação desse importante ambiente, utilizou-se de 

câmera fotográfica para obtenção de informações como, por exemplo, a presença de fossas, 

saneamento básico entre outros critérios que servirão para diagnosticar o estado de 

conservação das referidas praias.   

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Pôde-se observar que o sul da praia de Atalaia encontra-se fortemente danificado pela 

ação antrópica. A presença de caixas d´água, casas e fossas construídas sobre as dunas era um 

critério visível da desordenada ocupação que esse ambiente vem sofrendo.  
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As fossas encontravam-se bastante danificadas e por vezes abandonadas ao longo da 

praia devido à influência da maré. Apesar de serem construídas em alvenaria e em formato 

cilíndrico as tubulações estavam necrosadas. Os donos de bares têm como praxe durante a 

maré de enchente a abertura das tampas das fossas para promoverem sua lavagem. Outro 

problema de saneamento básico observado foi que o esgoto doméstico é totalmente drenado 

para a praia, assim como, a lavagem das barracas. Os poços artesianos quando não são 

construídos em área de dunas o são próximo às fossas.  

Segundo Pereira et al. (2006), a praia de Atalaia apresentou concentrações de 

coliformes termotolerantes acima de 1100 (ml de NMP) / 100. As concentrações eram mais 

altas em março e setembro, quando as marés equinociais alcançaram o nível das fossas 

construídas nas zonas de banho.  

Notou-se a presença de microalgas em boa parte da praia, principalmente em áreas sob 

influência do esgoto doméstico que é drenado dos hotéis e barracas direto para a praia.  

Para Margem et al. (2003), as praias brasileiras ainda são pouco estudadas mesmo 

existindo grande atividade biológica local. Nestes ecossistemas, populações de microalgas 

abastecem numerosas cadeias alimentares e comumente são acumuladas na superfície 

formando manchas (TALBOT et al., 1990). E as investigações sobre o fitoplâncton da zona de 

arrebentação de praias arenosas se concentraram no Sul do Brasil, sendo que a maioria 

investiga os processos formadores das acumulações (ODEBRECHT et al., 1995; REZENDE; 

BRANDINI, 1997; RÖRIG; GARCIA, 2003). 

Atualmente a praia de Atalaia está funcionando como um depósito de lixo orgânico e 

inorgânico, no qual a presença de aves, como urubus, é constante ao longo da praia 

principalmente sobre caixas d’águas descobertas, e em áreas com a presença de lixo. 

 Serviços de telefonia não funcionam, pois boa parte dos telefones públicos encontra-se 

danificados. Também se pode dizer que esta praia não possui infraestrutura adequada para 

atender aos veranistas apesar da grande quantidade de barracas.  

Conforme afirma Assunção et al. (2012), é evidente a falta de uma rede de 

abastecimento de água adequada, coleta de esgoto e de lixo. Além disso, é perceptível a 

presença de vários pontos de esgoto saindo das barracas em direção à praia. 

 Os postes de energia elétrica percorriam boa parte da praia, sendo que eles estavam 

afixados sobre áreas de dunas. Todavia, devido a força da maré alguns deles foram 

derrubados e se encontravam jogados ao longo da praia. Não se observou a presença de luzes 
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para a iluminação pública. E, notou-se também a construção de alguns conjuntos 

habitacionais sobre as dunas, e estaqueamento para a construção de novas barracas. 

Como a alta energia hidrodinâmica exerce forte influência sobre as praias, observou-se 

a presença de mineral pesado, indicando a presença de erosão, o que se deve provavelmente 

aos efeitos das marés equinociais. Alguns donos de barracas tentando minimizar os efeitos das 

marés colocaram pedras na frente de suas propriedades, fato este que não sanou o problema. 

Também se visualizou pouca matéria orgânica, apenas tronco de árvores e sementes de 

plantas de mangue, muito provavelmente devido à chuva e a forte energia hidrodinâmica, o 

que faz com que haja uma rapidez no processo de diluição da matéria orgânica. 

 No lado norte da praia de Atalaia os maiores problemas observados são de causas 

naturais, pois as marés exercem forte influência sobre essa área. Notou-se a presença de 

muitas estruturas de contenção como pedras e estacas a frente das casas de classe média, que 

devido a força das ondas associada a marés, estão sendo danificadas e erodidas. Esse lado da 

praia apresenta uma formação de barreira natural característica do próprio ambiente. Muitas 

casas mesmo estando danificadas encontram-se a venda ou com placas de aluguel. Observou-

se que não existe nenhuma fiscalização pelos órgãos ambientais, e a construção de casas e 

barracas é feita de forma irregular o que tem trazido muitos prejuízos ambientais. 

No que se refere à praia de Ajuruteua, a maior concentração de casas, pousadas e bares 

está localizada no setor NW, sobre dunas e na região de estirâncio. Este setor apresenta maior 

vulnerabilidade à erosão, devido, entre outros fatores, a incidência de ondas formadas pelos 

fortes ventos alísios de NE (MONTEIRO et al., 2009). 

Uma imagem que chama atenção em Ajuruteua é o desabamento da praça de entrada, 

que foi construída em concreto, e que ao longo dos anos sofreu com a força das ondas e 

marés, danificando por sua vez a estrutura da praça. 

Nos meses de março e abril, a praia é influenciada por uma alta energia hidrodinâmica 

com marés acima de 4 metros que destroem boa parte das estruturas de contenção colocadas 

na praia, uma dessas estruturas de contenção que tem sido colocada à frente das barracas para 

diminuir o impacto das marés são pneus de carros, pedras e sacos com areia, que pouco 

contribuem para amenizar a força dessas correntes.  Outro efeito da alta energia 

hidrodinâmica observado na praia foi o “fatiamento” das áreas de dunas, como se fosse um 

bolo repartido e a presença de muita matéria orgânica oriunda das áreas de manguezal e 

escombros de antigas residências. 
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Quanto à infraestrutura disponível na praia, apenas a rua principal é asfaltada, não tem 

postes de iluminação pública na parte de areia. Os telefones públicos não funcionam e poucas 

são as pousadas que o tem. 

Segundo Oliveira et al. (2011), existem apenas treze ruas iluminadas para toda a 

extensão da praia, não há o fornecimento de água pública para as casas e bares, os serviços de 

saúde e de telefonia pública inexistem.  A coleta de lixo não é realizada pela prefeitura e 

quando ocorre é feita somente na rua intermitente.  

As fossas das barracas da praia de Ajuruteua em relação à de Atalaia não são tão 

visíveis e a construção é feita nos fundos das propriedades e em um número menor, contudo 

algumas fossas se apresentam danificadas. O esgoto doméstico em grande parte é drenado 

para outra área que não a praia, devido à perda de sedimentos que poderia ocorrer, caso ele 

fosse drenado para a praia.  

Segundo Oliveira et al. (2011), a falta de um sistema de serviço de saúde pública em 

Ajuruteua, combinado diretamente com a descarga de esgoto doméstico sobre a praia e a 

presença de fossas nas zonas de banho são fatores primários que determinam a qualidade 

bacteriológica inadequada da água local. A contaminação é mitigada, em função da alta 

renovação das águas promovida pelas marés que contribuem para a eficiente renovação das 

águas marinhas. 

Em termos de uso recreativo e características topográficas, a praia de Ajuruteua foi 

dividida em três zonas: Zona 1. Área ocupada por casas de hospedagem, barracas e 

restaurantes. Estes edifícios ficam situados nas dunas e na zona intertidal que são usadas para 

consumo de comida e bebida. Zona 2. O uso desta área depende de condições relativas à maré 

(Alta/baixa). Durante a maré baixa, esta zona é usada principalmente para atividades 

recreativas, como jogos esportivos (futebol americano e voleibol) e para tomar banho e pegar 

sol, além do consumo de comida e bebidas, as mesas providas pelos donos das barracas e casa 

de hospedagem, além de automóveis ficam nessa zona da praia. Zona 3. Esta é a zona de 

rebentação que é completamente imerso na água, e é usado por banhistas para recreação e 

outras atividades como surfar, jet-skiing e outros esportes (PESSOA et al., 2013). 

Contudo, se observou que não há placas indicando as áreas perigosas para os 

banhistas, com risco de afogamento; e, a existência de muitos bares, que entre outros serviços 

durante o veraneio, funcionam como pousadas e restaurantes. E que, assim como na praia de 
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Atalaia, a praia de Ajuruteua fica praticamente abandonada durante todo o ano, e o pico de 

turistas ocorrem somente no mês de julho.  

 A praia de Ajuruteua encontra-se com nível de ocupação preocupante, uma vez que as 

casas são feitas com madeira do próprio mangue ou por vezes em alvenaria e sobre áreas de 

dunas, ainda que existam placas indicando que se trata de uma reserva extrativista marinha e 

que é proibido esse tipo de ocupação desse ambiente. Na parte mais habitada, existem postes 

de iluminação pública e muitas casas com placa de aluga-se. Também foi observada a 

presença de uma escola de ensino fundamental e três antenas de telefonia móvel. Não existe 

coleta de lixo e o mesmo é jogado sobre as dunas ou na área de banho. 

Monteiro et al. (2009) afirmam que a ocupação das casas ocorreu de forma rápida e 

desordenada, nos primeiros 700 m do continente, em cinco ruas, incluindo a beira mar. A 

maioria das construções é de madeira tipo palafita (85%) e a ocupação vem ocorrendo de 

forma desordenada sobre dunas, marisma e manguezal. 

Outra ocupação desordenada na Zona Costeira ocorre na vila dos pescadores ela foi 

construída sem planejamento, sobre áreas de dunas e manguezal e em decorrência da alta 

energia hidrodinâmica, na última década, várias casas foram destruídas (PEREIRA et al., 

2006b; PEREIRA et al., 2007). Atualmente, a praia possui um balanço anual estável a 

acrescivo, possivelmente em decorrência da formação de barras que vem favorecendo o 

depósito na área estudada. 

 As praias do Nordeste Paraense, entre elas, Ajuruteua e Atalaia, vêm sofrendo com os 

abusos da interferência humana. A soma dos fatores naturais e antrópicos coloca em risco o 

futuro dessas praias. “A situação reflete dois fatores principais: por uma lado sabemos que as 

mudanças climáticas estão provocando a aceleração de algumas dinâmicas, tais como a 

ocupação das áreas de manguezal pelas areias das praias e o aumento da erosão. Por outro 

lado, a demanda apresentada para esses territórios vem agravando situações recorrentes em 

todas elas, como lixo, ocupações irregulares em áreas de risco, esgoto sem tratamento, 

conflitos fundiários, entre outros. Aliado a esses dois fatores, está a ineficiência da gestão 

pública’’ (PINTO, 2011). 
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4. CONCLUSÕES 

Tanto a praia de Ajuruteua quanto Atalaia, vem sofrendo com a desordenada ocupação 

de seus ambientes, sendo que as construções de casas, barracas e fossas sobre áreas de dunas 

tem trazido sérios impactos para esses locais.  

O aumento do número de pessoas no período de veraneio gera um volume 

considerável de lixo que é depositado nas áreas de dunas e que não são coletados pelas 

prefeituras. Além do mais, a oferta de serviços nesses períodos é ineficiente e também nesse 

alto pico de uso da praia é que foram verificados altos níveis de contaminação por coliformes 

totais.  

Dessa forma, essas praias precisam com urgência de um plano de reestruturação de 

uso desse ambiente, que seja capaz de não somente tomar ações pontuais, mas que as ações 

que venham a ser feitas nas praias prossigam por um bom espaço de tempo. 
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RESUMO 

 
O potencial da flora aromática da Amazônia apresenta-se como uma fonte renovável apropriada à 

produção de essências aromáticas e alternativa econômica para o desenvolvimento sustentável da 

região, com real perspectiva de geração de riqueza. Os óleos essenciais apresentam largo emprego na 

medicina popular, cosméticos, farmacologia, perfumaria dentre outras aplicabilidades. Neste sentido, é 

necessário promover o seu inventário visando o aumento da fonte de novas matérias primas, de 

preferência àquelas de ciclo vegetativo rápido. Como parte do inventário das plantas aromáticas com 

ocorrência no Pará o presente trabalho tem por base avaliar a composição química do óleo essencial da 

espécie Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera (Asteraceae), coletada no Município de Abaetetuba, Pará. O 

óleo foi obtido por hidrodestilação utilizando 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 0,79%.  Os constituintes majoritários 

identificados no óleo essencial foram os sesquiterpenos δ-cadineno (38,04%), 10-epi-γ-eudesmol 

(5%), β-cariofileno (4,84%), α-copaeno (4,34%) e epi-α-muurolol (4,14%) os quais caracterizam o 

perfil químico do espécime de P. sagittalis coletado em Abaetetuba, Pará. 

 

 

Palavras-chave: Pluchea sagittalis. Óleo essencial. δ-cadineno. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A família Asteraceae compreende ca. de 1100 gêneros, com aproximadamente 25.000 

espécies de ampla distribuição e de expressiva ocorrência em regiões tropicais, subtropicais e 

temperadas (BARROSO, 1976). Caracterizam-se por apresentarem o hábito muito variado, 

ervas, subarbustos, trepadeiras e excepcionalmente árvores. No Brasil, principalmente na 

Amazônia está representada por ca. de 180 gêneros, cuja maioria é constituída por espécies de 
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pequeno porte. Várias espécies do gênero Pluchea são amplamente utilizadas como plantas 

medicinais, por apresentarem importantes propriedades medicinais. Dentre as várias 

atividades cientificamente comprovadas das espécies desse gênero, grande parte delas tem 

demonstrado potencial antimicrobiano (SOUZA et al., 2004), antioxidante (FERNANDES & 

TORRES, 2006) e antiinflamatório (PÉREZ-GARCÍA et al., 2005). 

P. sagittalis, vulgarmente conhecida por quitoco, é uma planta da Família Asteraceae 

que possui como sinonímia os nomes: Gnaphalium suaveolens, Pluchea quitoc, comum da 

região tropical, sendo facilmente encontrada em vários países da América latina, inclusive no 

Brasil (BARROS et al., 2006). Folhas e ramos são muito utilizados na forma de chá para 

tratamento de dores corporais, inflamações e alguns distúrbios nervosos (COELHO de 

SOUZA, 2004). O presente trabalho teve como objetivo extrair e analisar o óleo essencial das 

folhas e ramos de um espécime de Pluchea sagittalis (Asteraceae) coletado em Abaetetuba, 

Pará. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Material vegetal 

Folhas e ramos finos de Pluchea sagittalis (figura 01) foram coletadas no Município 

de Abaetetuba, 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 (MAIA & ANDRADE, 2009). 

Figura 01. Fotografia de Pluchea sagittalis 

 
Fonte: Eloisa Andrade (2010) 
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2.2 Obtenção do óleo essencial 

As partes aéreas (folhas e ramos finos) foram secas em estufa com ventilação (34oC), 

durante quatro dias, moídas e submetidas a hidrodestilação durante 3h, usando um sistema de 

vidro tipo Clevenger modificado. 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 Gehaka, com 

infravermelho, no momento da extração. 

2.4 Análise química 

A composição química dos óleos essenciais foi analisada através de Cromatografia de 

fase gasosa/Espectrometria de Massas em sistema Themo DSQ-II equipado com coluna 

capilar de sílica DB-5MS (30m x 0,25 mm; 0,25 mde espessura do filme) nas seguintes 

condições operacionais: programa de temperatura: 60C-250C (3C/min); temperatura do 

injetor: 250C; gás de arraste: hélio (velocidade linear de 32 cm/s, medida a 100C); injeção: 

tipo "splitless" (0,1 L de uma sol. 2:1000 de n-hexano); espectros de massas: por impacto 

eletrônico a 70 eV; temperatura da fonte de íons: 200C. A identificação dos componentes 

voláteis foi baseada no índice de retenção linear (Índice Kováts), 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 autênticas 

existentes nas bibliotecas do sistema de dados e da literatura (ADAMS, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O rendimento do óleo volátil (mL/100g) obtido foi 0,79%. As porcentagens de cada 

constituinte identificado e seus respectivos índices de retenção encontram-se relacionados na 

Tabela 1. Foram identificados 40 constituintes representando 94% do conteúdo total do óleo 

essencial. Os constituintes principais identificados foram δ-cadineno (38,04%), 10-epi-γ- 

eudesmol, β-cariofileno (4,84%), α-copaeno (4,34%) e epi-α-muurolol (4,14%). Dois 

exemplares de P. quitoc foram estudados no Rio Grande do Sul e apresentaram 

sesquilavandulol (8,2-24,3%), acetato de sesquilavadulol (7,6-24,1%) e α-gurjuneno (20,0-

20,5%) como constituintes majoritários (SIMIONATTO et al., 2007). δ-cadineno (25,3%) e 
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1,8-cineol (17,3%) foram os constituintes principais encontrados num espécime analisado por 

Arriaga et al. (2006). 

 

Tabela 01. Constituintes voláteis das folhas/ramos finos de P. sagittalis 

 

IR Constituintes % 

1026 1,8-cineol 0,8 

1197 acetato de (2Z)-octenol 0,9 

1232 metiltimol éter 0,05 

1289 timol 0,12 

1335  δ-elemeno 0,44 

1345 α-cubebeno 0,1 

1373 α-ilangeno 1,29 

1374 α-copaeno 4,34 

1382 modheph-2-eno 0,4 

1389 β-elemeno 2,15 

1398 cipereno 0,37 

1407 β-isocomeno 0,1 

1424 2,5-dimetoxi-para-cimeno 1,43 

1417 β-cariofileno 4,84 

1430 β-copaeno 0,56 

1452 α-humuleno 0,79 

1458 allo-romadendreno 1,4 

1478 γ-muuroleno 0,45 

1487 aristolocheno 2,27 

1496 valenceno 0,25 

1496 viridifloreno 0,91 

1500 biciclogermacreno 1,62 

1500  α-muuroleno 0,44 

1514 cubebol 1,35 

1522 δ-cadineno 38,04 

1533 trans-cadina-1,4-dieno 0,4 

1544 α-calacoreno 0,39 

1548 elemol 1,56 

1564 β-calacoreno 0,19 

1577 espatulenol 1,02 

1582 óxido de cariofileno 1,56 

1590 β-copaen-4α-ol 0,46 

1592 viridiflorol 0,37 

1618 Junenol 1,71 

1622 10-epi-γ-eudesmol 5 

1630 muurola-4,10(14)-dien-1β-ol 3,5 

1629 eremoligenol 1,64 

1640 epi-α-muurolol 4,14 

1656 valerianol 2,46 

1665 intermedeol 4,19 

 

Total                  94,0 % 
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Figura 02. Íon-cromatograma do óleo essencial das folhas/ramos de Pluchea sagittalis obtido 

por CG/EM. 

 

 
 

4. CONCLUSÃO 

 

O óleo analisado neste trabalho pertence à classe sesquiterpênica, sendo que 

aproximadamente 62% foram de hidrocarbonetos sesquiterpênicos, cujo constituinte δ-

cadineno, caracterizou-se como tipo químico do espécime de P. sagittalis coletado em 

Abaetetuba, Pará. 
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RESUMO  

 
Observa-se hoje uma grande concentração populacional e forte industrialização nas cidades 

juntamente com as mudanças no padrão de consumo. Estes fatores levam a um aumento na geração de 

resíduos sólidos que vem a causar grandes danos ao meio ambiente e prejudicar a qualidade de vida 

nos sistemas urbanos. Uma das principais causas deste problema é o padrão de produção e consumo 

adotado nas cidades do mundo que se apresenta como inadequado e despreocupado com a 

sustentabilidade. O objetivo deste trabalho é mostrar a relação entre o consumo e a geração de 

resíduos sólidos dentro dos sistemas urbanos, propondo medidas para mudar o modelo não sustentável 

de consumo e produção, objetivando a não geração e minimização dos resíduos sólidos urbanos. 

 

Palavras-chave: Resíduos sólidos. Produção. Consumo. 

 
 

1. INTRODUÇÃO  
 

A preocupação contínua com a preservação do meio ambiente, associada à evolução 

tecnológica, tem feito com que profissionais busquem alternativas capazes de amenizar os 

problemas causados pelo lixo. Toda essa quantidade de resíduos traz sérios prejuízos 

ambientais, que acabam por atingir não só o meio ambiente, mas a todos nós. O lixo é 

responsável por um dos maiores problemas ambiental que todo o mundo vem enfrentando. O 

descarte em locais impróprios causa visivelmente uma degradação da paisagem, seja ela 

urbana ou rural. Os depósitos a céu aberto produzem gases poluidores, influenciadores do tão 

temido efeito estufa, e mau-cheiro. Favorecem também a presença de animais e vetores de 

doenças. 

De acordo com Roberto langanke, por definição, resíduo é tudo aquilo não aproveitado 

nas atividades humanas, Como resíduos encontramos o lixo, produzido de diversas formas, a 

dois tipos de resíduos: os sólidos e líquidos. 

Os resíduos sólidos constituem hoje uma das grandes preocupações ambientais do 

mundo moderno. As sociedades de consumo avançam destruindo os recursos naturais e os 

bens, os quais em geral têm vida útil limitada e são transformados em resíduos, com 

quantidades crescentes, gerando impactos diretos na qualidade de vida e na saúde humana. 
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 De acordo com Mariga (2006, p.180), a geração de resíduos sólidos “é proveniente da 

apropriação privada dos recursos naturais guiados pela lógica capitalista e seus ritmos 

produtivos, que acarretam o esgotamento dos recursos e aumento da quantidade dos resíduos 

sólidos gerados na produção e consumo”. Desta forma, o modelo de consumo e de produção 

deve ser baseado nos modelos sustentáveis conciliando desenvolvimento com proteção ao 

meio ambiente.  

Diante desta problemática, o objetivo deste trabalho é relatar a relação existente entre 

o sistema de produção e consumo com a grande geração de resíduos sólidos e mostrar como 

algumas mudanças comportamentais da sociedade podem alterar a situação, evitando danos  

ao sistema urbano.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi iniciado a partir de uma revisão bibliográfica, a fim de se obter 

conceitos e informações relevantes à análise que envolve a problemática do consumo 

relacionado à geração de resíduos sólidos dentro dos sistemas urbanos. Dessa forma, podem-

se analisar os padrões de consumo e foram levantados alguns conceitos como o de resíduos 

sólidos e sistemas urbanos. Baseado neste estudo tentou-se mostrar qual a importância da 

mudança nos padrões de produção e consumo atuais, com o intuito de atingir os objetivos de 

não geração, minimização, reuso e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Segundo Santa Catarina (2010), os resíduos sólidos constituem aquilo que 

genericamente se chama lixo, ou seja, materiais sólidos considerados sem utilidade, 

supérfluos ou perigosos, gerados pela atividade humana, e que devem ser descartados, 

eliminados ou reaproveitados. 

Do ponto de vista ambiental, os mesmos autores afirmam que o problema principal 

com os resíduos está relacionado à sua deposição irregular e aos grandes volumes produzidos. 

Esses resíduos depositados irregularmente causam enchentes, proliferação de vetores nocivos 

à saúde, interdição parcial de vias e degradação do ambiente urbano. 

Sendo assim, um cenário crítico que se apresenta atualmente se desenvolve 

economicamente uma sociedade, aumentando o seu padrão de vida e consequentemente de 
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consumo, mais prejudicado fica o meio no qual vive esta sociedade em virtude da elevada 

geração de resíduos.  

Para alcançar uma solução, é necessário que as ações se iniciem com a prevenção. A 

redução na fonte e a minimização de resíduos, com o reuso e a reciclagem de materiais, 

compõem este sistema de prevenção que pode ser adotado tanto pelas indústrias e comércio 

como pelo cidadão em geral dentro do sistema urbano. As indústrias e o comércio podem 

alterar seus materiais, processos, tecnologias e práticas operacionais. Já o cidadão pode fazer 

valer o seu papel de consumidor consciente e mudar padrões e hábitos de consumo. Em 

conjunto a estas ações deve estar uma gestão integrada dos resíduos, incentivada e organizada 

por órgãos competentes e responsáveis a fim de valorizar a não geração, a minimização e a, se 

inevitável, disposição final adequada. 

Um dos maiores desafios do ensino de Química é construir uma ponte entre o 

conhecimento acadêmico e o mundo cotidiano dos alunos. Frequentemente, a ausência deste 

vínculo é responsável por apatia e distanciamento entre alunos e professores (Valadares, 

2001). 

Assim, tem se como proposta facilitar o estudo da Química utilizando a problemática 

ambiental com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a sociedade para agir de maneira 

mais adequada com relação aos resíduos sólidos e consequentemente aos padrões ideais de 

consumo  a serem adotados, por outro lado pode-se estudar as reações químicas envolvidas no 

contexto estudado, bem como os componentes e substâncias químicas envolvidas . Desta 

forma, realizaram-se atividades práticas com o objetivo de contribuir na preservação do meio 

ambiente, reutilizando os resíduos sólidos, observando que o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará possui como um dos objetivos desenvolver a educação 

profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de 

soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Nos últimos tempos, a urbanização aliada ao consumo de produtos não duráveis e 

descartáveis tem acarretado um grande aumento do volume e da variedade de resíduos sólidos 

gerados nos sistemas urbanos. Desta forma, a questão dos resíduos sólidos tem sido colocada 

em discussão, fazendo com que a busca por soluções para o problema dos resíduos sólidos 
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urbanos constitua-se de um grande desafio aos gestores e à sociedade como um todo, 

principalmente no que concerne à poluição do meio ambiente.  

Segundo Rosa (2001), a rápida urbanização aliada à industrialização, juntamente com 

as políticas públicas de saneamento desvinculadas, tornam-se elementos incapazes de evitar 

problemas que afetam a qualidade da vida humana e do meio ambiente, e o setor dos resíduos 

sólidos é considerado um dos mais críticos, pois, os aterros sanitários, em muitas vezes, 

encontram-se em locais inadequados, contribuindo para a degradação ambiental e proliferação 

de doenças.  

Uma destas causas é o sistema de produção e consumo atual que se apresenta 

despreocupado com os padrões de sustentabilidade, desconsiderando o meio ambiente, os 

interesses coletivos e a qualidade de vida. Este sistema precisa ser alterado, repensando o 

modelo de gestão dos resíduos que não pode mais se limitar apenas ao depósito ou simples 

aproveitamento, mas sim deve buscar a não geração, a minimização e a reutilização dos 

resíduos sólidos urbanos.  

Para Castilhos Júnior (2003), o gerenciamento dos resíduos sólidos deve ser feito de 

maneira integrada e compatível com os demais sistemas de saneamento ambiental, com a real 

participação da iniciativa privada, governo e sociedade em geral. Os gestores urbanos, tanto 

públicos como privados, devem implementar programas que visem à redução de resíduos, 

sensibilizando a população, da qual se espera consciência desde a aquisição de produtos até o 

seu descarte, buscando, assim, um crescimento sustentável com a garantia de qualidade de 

vida das gerações futuras.  

Porém, sabe-se que este trabalho não é tão fácil. A sensibilização por meio da 

educação ambiental não é algo imediato, principalmente, em uma sociedade com padrões 

culturais e comportamentais já definidos. Esperar que surgissem iniciativas dos órgãos 

públicos e privados também requer certo tempo, visto que, em muitos casos, apenas interesses 

individuais e pessoais estão envolvidos.  

Mas, ainda assim, devem-se buscar mudanças e soluções o mais breve possível para 

que a situação da elevada geração de resíduos sólidos não se torne catastrófica e mais difícil 

de ser resolvida.  

 

 

 



 

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

ISSN 2316-7637 

35 

 

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

 

REFERÊNCIAS  

 

CASTELLS, M. A questão urbana. Tradução de Arlene Caetano. São Paulo: Paz e 

Terra, 2000. 

 

CASTILHOS JR, A. B. et. al. Resíduos Sólidos Urbanos: Aterro Sustentável para 

Municípios de Pequeno Porte. Rio de Janeiro: PROSAB- Programa de Saneamento Básico, 

2003. 

 

CONSUMO CONSCIENTE: Instituto Akatu pelo consumo consciente. Disponível em: 

<http:/www.akatu.org.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=9> Acesso em:02 Agosto 2007. 

 

D ́ALMEIDA, M. L. O., VILHENA, A. Lixo Municipal: manual de gerenciamento integrado. 

2.ed. São Paulo: IPT/ CEMPRE, 2000. 

 

DIAS, G. F. Educação Ambiental: princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Gaia,2000. 

 

EFING, A. C. Consumo Solidário, Consciente e Sustentável. Grupo de Pesquisa de Direito do 

Consumo, Econômico e Tecnologia. Curitiba: PUC-PR, 2007. 

 

JACOBI, C. M. Ecologia Urbana: bases ecológicas para o desenvolvimento sustentável. 2002. 

Disponível em: <http://ufmg.br/icb.htm>. Acesso em: 31Julho 2007. 

 

MARIGA, J. T. Resíduos Sólidos e Meio Ambiente Urbano. Revista Varia Scientica, v.05, 

n.10, p.177-187, 2006. Disponível em: <http://e-

revista.unioeste.br/index.php/variascientia/article/viewfile/255/184> Acesso em:30 Julho 

2007. 

 

MATTOS, J. C. P. Poluição ambiental por resíduos sólidos em ecossistemas urbanos: estudo 

de caso do aterro controlado de Rio Branco - AC. Dissertação de Mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Ecologia e Manejo de Recursos Naturais – UFAC. Acre, 2006. Disponível 

em:<http://www.ufac.br/ensino/mestrado/mest_ecologia/dissertacao/juliocesarpinheiromattos.

pdf>Acesso em: 30 Julho 2007. 

 

SANTOS, J. P; BARBOSA, W. O lixo pode ser um tesouro. Rio de Janeiro: Centro Cultural 

Rio Cine, 1992. Livro 3.SISTEMA URBANO: WIKIPÉDIA, A enciclopédia livre. 

Disponível em:<http:/pt.wikipedia.org/wiki/sistemaurbano> Acesso em: 02 Agosto 2007. 

 

ZANETI, I. C. B. B. et. al. A educação ambiental como instrumento de mudança na 

concepção da gestão de resíduos sólidos domiciliares e na preservação do meio ambiente. In: 

ANPAS, 2002. Disponível em:<http://www.anpas.org.br>. Acesso em: 30 Julho 2007. 

 

 

 

 

 



 

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

ISSN 2316-7637 

36 

 

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

 

CRESCIMENTO INICIAL DE CASTANHEIRA (Bertholletia excelsa 

Bonpl) E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DE SOLOS EM DUAS 

COMUNIDADES LOCALIZADAS EM MOJU/PA 

 
Walmer Bruno Rocha Martins1, Mayara Martins da Silva2, Ana Paula Ribeiro Medeiros 2, 

Fernanda Pantoja Souza3, Gabriela Marques Rodrigues3, Rodrigo Silva do Vale4  
 

1 Mestrando em Ciências Florestais. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

E-mail: walmerbruno@yahoo.com.br;  
2 Mestrandos em Ciências Florestais. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

2Graduandas em Engenharia Florestal. Universidade Federal Rural da Amazônia. 
3 Doutor em ciências Agrárias, Docente da Universidade Federal Rural da Amazônia. 

 

 

RESUMO 

A castanheira é uma das espécies mais valiosas da floresta amazônica de terra firme, mas vem 

sofrendo intensas pressões antrópicas, sendo importante o seu plantio, principalmente em áreas 

degradadas ou em solos caracterizados como pobres em nutrientes e sujeitos a erosões. Com isso, 

objetivou-se neste trabalho analisar as características químicas de solos e o desenvolvimento inicial de 

plantas de castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl) localizados nas comunidades Ribeira e Santo 

Cristo, pertencentes ao município de Moju/PA. As áreas de plantio da pesquisa estão cobertas por uma 

floresta sucessional (capoeira), com idade aproximadamente de 12 anos para a comunidade Ribeira e 6 

anos para a comunidade Santo Cristo.  Para caracterização dos solos foram analisados os elementos 

químicos P, K, Ca, Mg, Al, C orgânico, e os atributos pH em água, H + Al (Acidez potencial), M.O 

(Matéria orgânica), SB (Soma de bases), T (Capacidade de troca de cátions a pH 7), V (Saturação por 

bases) e m (Saturação por alumínio) nas profundidades 0,0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,4 m. Para estimativa 

das características dendrométricas diâmetro a altura do colo (DAC) e altura total das mudas (H) 

utilizou-se paquímetro digital e régua centimetrada, respectivamente. Os resultados das características 

químicas de solos mostraram que o P, K, Ca, Mg, SB, T, para as duas comunidades são considerados 

baixos, quando comparados a níveis considerados adequados descritos na literatura, entretanto, as 

características químicas do solo localizado no plantio da comunidade Santo Cristo são melhores, 

sobretudo o pH, M.O (%) e V (%) os quais estão em níveis médio a alto. No que se refere ao 

desenvolvimento inicial das mudas de castanheira, encontrou-se os melhores resultados na 

comunidade Santo Cristo. Portanto as características químicas e o crescimento em diâmetro e altura 

das castanheiras são melhores na comunidade Santo Cristo.  

 

Palavras-chave: Castanha-do-brasil. Plantio de mudas. Áreas degradadas.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Aproximadamente 41 milhões de hectares de florestas localizadas na Amazônia 

brasileira foram desmatadas até o ano de 2013 (INPE, 2014), colocando o Brasil na liderança 

de países que mais desmatam no mundo (FAO, 2010). No ano de 2013, somente no Estado do 

Pará foram desmatados 234 mil hectares, cerca de 40% do desmatamento na Amazônia Legal. 

Apesar disso, esses números vêm diminuindo nas últimas décadas (BARRETO & ARAÚJO, 

2012). 
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Os efeitos do desmatamento são incalculáveis, causando desequilíbrios ambientais em 

escala global, além das perdas de biodiversidade. Dentre essas espécies ameaçadas de 

desaparecimento destacamos aquelas árvores importantes para as comunidades locais e que 

sofrem intensas pressões antrópicas. A castanheira ou castanha-do-pará (Bertholletia excelsa 

Bonpl) pertencente à família Lecythidaceae é uma delas, pois é uma das espécies mais 

valiosas da floresta amazônica de terra firme (COSTA et al., 2009) principalmente devido a 

sua rusticidade, adequadas características de madeira e geração de alimento e renda com suas 

sementes (SALOMÃO, 2009). 

Segundo Stoian (2004), essa espécie cobre uma superfície de aproximadamente 325 

milhões de hectares ao longo da América do Sul, mas predomina densamente no Brasil 

(LORENZI, 2014), por isso, também é conhecida dentre outras denominações de castanha-do-

brasil. O fruto é o segundo mais manejado pelas comunidades tradicionais na Amazônia 

brasileira, ficando atrás apenas do açaí (Euterpe Oleraceae Mart.) (PINTO et al., 2011). 

Conforme o IBGE (2011), no ano de 2011 foram coletadas mais de 40 mil toneladas de 

amêndoas de castanha em toda região nacional, um aumento de 4,4% em relação ao ano 

anterior. 

A castanheira também vem sendo recomendada para a recuperação de áreas 

degradadas ou alteradas, isso porque, adapta-se bem em solos pobres em nutrientes, com pH 

ácido, alta saturação por alumínio e elevada compactação (LOCATELLI et al., 2003). 

Partindo-se desse pressuposto, objetivou-se neste trabalho descrever o estado nutricional do 

solo e o desenvolvimento inicial de castanheiras em duas comunidades localizadas no 

município de Moju/PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Caracterização da área de estudo 

 A pesquisa foi realizada na comunidade Ribeira e Santo Cristo, ambas localizadas no 

município de Moju (01º 50' 15" S e 48º 29' 40,2" W), o qual pertencente a mesorregião 

nordeste do Estado paraense. A vegetação é do tipo Floresta Tropical de Terra Firme ou 

Floresta Ombrófila Densa (VELOSO et al., 1991), com espécies arbóreas de grande porte, 

altura do dossel variando de 25 a 30 m. 

 O clima segundo a classificação de Köppen é do tipo Ami (quente e úmido) com 

temperaturas oscilando entre 25 a 27 °C, com umidade relativa do ar em torno de 85% e 
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precipitação anual de 2000 a 3000 mm, com período mais chuvoso de janeiro a junho. Os 

dados meteorológicas de precipitação (mm) foram coletados na Estação Climatológica da 

ANA (Agência Nacional de Águas) localizada em Acará, nas proximidades do Município de 

Moju/PA (Gráfico 1) durante os anos de 2009 a 2011. O solo predominante é o Latossolo 

amarelo com relevo plano e pequenos desnivelamentos variando de 0 % a 3 % (SANTOS et 

al., 1985) 

 

 

Gráfico 1. Precipitação mensal média entre 2009 e 2011 do município de Acará/PA, próximo 

ao município de Moju/PA. 

 

2.2.  Comunidades e área experimental 

A área experimental é constituída por um plantio de castanheiras implantadas no início 

do ano 2008, localizadas nas áreas de produção agrícola dos familiares da comunidade 

Ribeira e Santo Cristo. Essas áreas estão cobertas por uma floresta sucessional, com idade 

aproximadamente de 12 anos para a comunidade Ribeira e 6 anos para a comunidade Santo 

Cristo, caracterizadas por ações antrópicas inerentes à agricultura familiar, com fases de 

derruba da floresta, queima, enriquecimento agrícola e pousio. 

Com isso, a área de estudo é de aproximadamente meio hectare (5.000 m²) por 

comunidade, onde cada área de uma comunidade foi dividida em cinco parcelas de 576 m², 

contendo nove mudas de Bertholletia excelsa Bonpl., plantadas em espaçamento de 8 x 8 m e 

dispostas em faixas roçadas de 1,5 m de largura.  

 



 

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

ISSN 2316-7637 

39 

 

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

 

2.3. Coleta e análise química de solos 

Para amostragem de solos foram realizadas quatro coletas simples em “zigue-zague”, 

entre as linhas de plantio para formação de uma amostra composta. A coleta foi realizada nas 

profundidas 0-0,1, 0,1-0,2 e 0,2-0,4 m utilizando-se um “trado holandês”. As amostras de solo 

foram acondicionados em sacos plásticos e encaminhados para o Laboratório de análise 

química de solos da Universidade Federal Rural da Amazônia/PA, onde foram obtidos os 

valores dos nutrientes P, K, Ca, Mg, Al, C orgânico, e os atributos pH em água, H + Al 

(Acidez potencial), M.O (Matéria orgânica), SB (Soma de bases), T (Capacidade de troca de 

cátions a pH 7), V (Saturação por bases) e m (Saturação por alumínio), conforme a 

metodologia da Embrapa (1997). 

 

2.4. Desenvolvimento inicial das mudas 

 Estimou-se as variáveis dendrométricas altura total (H) e diâmetro da altura do colo 

(DAC) utilizando para isso uma régua centimetrada de alumínio e paquímetro digital (150 

mm), respectivamente. Essas medidas foram mensuradas no início do ano de 2012, ou seja, 

quatro após o plantio. 

 

2.5. Análise dos dados  

 Os dados foram tabulados em planilha eletrônica, utilizando o programa Microsoft 

Excel 2010 para realização da estatística descritiva, com isso foram descritos os teores de 

macro nutrientes do solo, além do crescimento em altura e diâmetro das mudas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Alguns autores como Silveira et al., (1998; 1999) e Malavolta et al., (1997) 

classificam os parâmetros químicos do solo em baixos, médios e altos. Normalmente os solos 

da Amazônia são ditos como de baixa fertilidade natural, onde a serapilheira é a principal via 

de entrada e saída de nutrientes do solo para árvores. Os resultados não diferiram da 

normalidade nas duas comunidades estudas, mas percebeu-se que as características químicas 

dos solos da comunidade Santo Cristo são melhores quando comparadas as da comunidade 

Ribeira (Tabela 1). 
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Tabela 1. Análise química de solos nas comunidades Ribeira e Santo Cristo no município de 

Moju/PA 

Comunidade Ribeira 

Profundidade (m) 
pH Corg M.O P K Ca Mg Al H+Al SB T V M 

(H2O)    (g Kg-1)  (mg dm-3) (cmolc dm-3)  (%) 

0,0-0,1 4,86 30,35 52,33 3,70 0,08 0,80 0,57 2,51 10,84 1,41 11,92 11,98 77,49 

0,1-0,2 4,64 25,51 43,97 2,12 0,06 0,47 0,47 2,27 8,82 0,96 9,56 10,33 79,09 

0,2-0,4 4,98 16,03 27,63 0,99 0,05 0,87 0,26 2,06 6,77 1,11 6,96 20,43 94,91 

Comunidade Santo Cristo 

Profundidade (m) 
pH Corg M.O P K Ca Mg Al H+Al SB T V M 

(H2O)     (g Kg-1) (mg dm-3) (cmolc dm-3)  (%) 

0,0-0,1 5,52 21,35 36,81 3,00 0,09 1,71 0,97 0,34 5,06 2,78 7,84 35,35 11,51 

0,1-0,2 5,40 22,52 38,82 2,20 0,08 0,95 0,69 0,61 4,82 1,71 6,53 26,21 26,27 

0,2-0,4 5,35 12,00 20,69 1,04 0,04 0,50 0,44 0,92 4,12 0,98 5,10 19,56 48,49 

 

Quando comparada as concentrações padrão de Silveira et al., (1999), os valores de P, 

K, Ca, Mg, SB, T, para as duas comunidades são considerados baixos, já o pH, M.O, V 

apresentaram níveis médio a alto, sobretudo na comunidade Santo Cristo, onde encontra-se 

capoeira de aproximadamente seis anos de idade. 

Observa-se na Tabela 1, que os valores de pH e saturação por bases são bem melhores 

na comunidade Santo Cristo, isso pode estar relacionado as práticas de corte e em algumas 

situações de queima da vegetação, afetando diretamente a fertilidade do solo, deixando-o 

menos ácido e disponibilizando também elementos como o Ca e Mg pela formação de cinzas 

(REDIN et al., 2011; VASCONCELOS et al., 2013). 

Em contrapartida, as concentrações de matéria orgânica na comunidade Ribeiro são 

maiores do que na comunidade Santo Cristo. Esses resultados eram esperados, pois a capoeira 

no plantio localizado na comunidade Ribeira é mais antiga, estando por isso, mais estável 

quanto à ciclagem de nutriente, sobretudo advindos da serapilheira.   

 Os resultados do desenvolvimento inicial das mudas plantadas nas comunidades Santo 

Cristo e Ribeira estão expressos na Tabela 2. Observou-se que as melhores médias de 

crescimento tanto em diâmetro do colo quanto em altura foi encontrado na comunidade Santo 

Cristo, onde o plantio encontrava-se adjacente a capoeira de 6 anos, área mais aberta quando 

comparada a área da comunidade Ribeira. Soares et al. (2004), estudando o desenvolvimento 

da castanheira no município de Manacapuru-AM, encontrou melhor crescimento em plantios 

desprovidos de capoeira nas proximidades. 
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Tabela 2. Estimativas do diâmetro a altura do colo (DAC) e altura total (H) das mudas, quatro 

anos após o plantio, localizado nas comunidades Santo Cristo e Ribeira, Moju – PA. 

Comunidade Santo Cristo  

 

N° plantas 
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

DAC H DAC H DAC H DAC H DAC H 

 (cm) 

1 7,12 44 7,32 60 8,29 56 7,82 63 8,19 65 

2 7,50 59 8,10 55 7,48 61 7,83 55 7,37 48 

3 7,95 63 7,34 54 7,12 57 7,95 49 8,25 62 

4 7,15 58 8,20 61 8,26 50 7,13 48 7,59 60 

5 8,36 44 7,38 49 7,63 67 7,99 53 8,27 62 

6 7,20 50 7,40 52 7,19 55 8,01 51 7,46 53 

7 7,22 55 7,42 44 7,66 50 7,63 64 7,43 60 

8 7,22 64 8,3 63 7,67 50 8,12 68 8,32 65 

9 8,15 55 7,43 57 7,81 49 7,30 68 7,32 54 

Média 7,5 54,7 7,7 55,0 7,7 55,0 7,8 57,7 7,8 58,8 

CV (%) 6,5 13,5 5,4 11,1 5,3 11,1 4,4 14,0 6,0 21,0 

Comunidade Santo Cristo 

 

N° plantas 
Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

DAC  H  DAC H DAC H DAC H DAC H 

 (cm) 

1 8,9 53 9,1 79 9,5 76 9,7 67 10,0 73 

2 10,1 70 9,5 94 9,5 65 9,7 51 9,0 65 

3 9,0 63 9,3 47 9,2 61 9,7 61 10,1 53 

4 9,0 67 9,3 31 9,5 19 9,7 79 9,4 78 

5 9,8 64 9,3 56 9,6 76 9,0 20 10,1 87 

6 9,0 75 10,1 77 9,6 70 9,8 76 10,1 50 

7 9,1 59 9,4 67 9,6 73 10,5 79 9,7 60 

8 10,3 55 9,4 31 9,6 18 9,9 74 9,1 19 

9 9,1 65 9,4 78 10,2 82 9,9 33 9,9 96 

Média 9,4 63,4 9,4 62,2 9,6 60,0 9,8 60,0 9,7 64,6 

CV (%) 6,0 11,0 3,0 36,0 3,0 41,0 4,0 36,0 5,0 35,0 

 

 Scoles et al., (2011) encontraram melhores resultados de crescimento e sobrevivência 

de mudas em áreas abertas, demostrando que a castanheira é uma espécie heliófila, 

desenvolvendo-se bem em áreas com alta incidência solar, isso explica o porque as mudas 

plantadas na comunidade Santo Cristo apresentaram melhores médias, pois recebem mais luz.  

 Em algumas observações durante visitas às comunidades e aos plantios, percebeu-se 

que a espécie Bertholletia excelsa Bonpl rebrota com facilidade, não se sabe ao certo do por 

que isso ocorre, entretanto, Soares e seus colaboradores (2004) encontraram maiores 

bifurcações em plantios abertos, mostrando que essas deformações nas plantas podem ser 

ocasionadas pela incidência solar. 
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4. CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que as características químicas do solo localizado sob os 

plantios de castanheira, localizado na comunidade Santo Cristo, são melhores, ou seja, são 

mais férteis quando comparados às características do solo da comunidade Ribeira. 

O desenvolvimento inicial das plantas é melhor na comunidade Santo Cristo, o que 

pode estar relacionado à alta incidência solar. 
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RESUMO 

 
O uso de recurso hídrico no município de Belém é uma questão heterogênea, onde diversas formas de 

uso e gestão sobre o recurso hídrico. De tal forma, em que há lugares como a ilha de Cotijuba que faz 

parte do Município de Belém, a qual passa processo de ocupação constante, possui um forte 

movimento de pessoas em determinados períodos do ano, visto que, que é um ponto de turismos e 

fuga para quem mora na área urbana, caracterizando um espaço de consumo, principalmente, quando 

há esse movimento de turistas em massa nas ditas “férias”. Desta maneira, o consumo do recurso 

hídrico aumenta provocando implicações, entre ela a questões do abastecimento e distribuição para a 

demanda da população e dos turistas, assim como a questões da capitação se acontece de forma 

adequada e se água subterrânea pode ser atingida pelo uso do recurso e ocupação do espaço. 

Realizamos este trabalho a sim de compreender como ocorrem os processos de captação e distribuição 

da água na Ilha de Cotijuba. Identificando os diferentes usos da água na região. Analisando as políticas 

públicas que administram recursos hídricos da Ilha, elucidando os seus possíveis problemas e 

impactos. Por a execução deste vista que há necessidade de entender a gestão do recurso hídrico. Para 

isso, realizamos levantamos bibliográficos, trabalho de campo, processamento de dados cartográficos 

e documentos digitais de órgãos públicos. A partir disso, identificarmos ocorrência de falta de 

abastecimento por parte do órgão responsável, abastecimento alternativo e péssima qualidade da água. 

Entendemos que tais implicações são fruto do processo de ocupação da ilha e a mau uso do recurso 

somados a pouco ou ausência de políticas públicas. 

 

Palavra-chave: Consumo. Gestão da Água. Políticas Públicas. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A partir da década de 1990 a ilha de Cotijuba se insere no seio de transformações 

marcadas pela exploração imobiliária e do seu meio natural. Essas explorações possuem 

vínculo com o início do turismo principalmente de pessoas que vivem no centro de Belém que 

veem na ilha uma opção de lazer (CODEM, 1995).  

Até a década de 1990, a maioria dos visitantes da ilha era composta de ex moradores 

que faziam parte de alguma família que ainda morava no lugar e visitavam-nos com certa 

frequência. Não existem documentos de pesquisa a cerca da origem de visitantes na ilha, 
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porém, os moradores mais antigos apontam que a presença de visitantes que não eram 

oriundos da parte continental de Belém era praticamente nula (CODEM, 1995).  

O aumento populacional/turístico na ilha foi impulsionado a partir de 1994 com a 

implantação da linha fluvial Icoaraci/Cotijuba (CTBEL) que posteriormente foi determinante 

para a elaboração do plano diretor visando o desenvolvimento da ilha sem gerar impactos 

consideráveis ao meio natural e ao uso e apropriação da natureza. 

Desta maneira, o recurso hídrico, como considera Pereira Júnior (2004), é entendido 

com a porção de água doce do globo terrestre de possível acesso pelo homem para seu 

consumo, podendo ser águas subterrâneas como recurso principal, pois essas possuem função 

de reabastecimento de rios durante as estiagens e que possui recarga natural. 

 O uso de recurso implica em varias questões, tais como, consumo maior que a recarga 

das águas subterrâneas, contaminação e abastecimento para população. Contudo, neste 

trabalho destacaram-se as implicações relacionadas ao processo de abastecimento que ocorre 

na ilha de Cotijuba, de tal forma que se questiona o modo de capitação, tratamento e 

distribuição tanto por parte do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Belém (Saaeb) e da 

população. 

Buscamos aqui compreender como ocorrem os processos de captação e distribuição da 

água na Ilha de Cotijuba. Identificando os diferentes usos da água na região. Analisando as 

políticas públicas que administram recursos hídricos da Ilha, elucidando os seus possíveis 

problemas e impactos. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Ilha de Cotijuba é gestado pelo Distrito Administrativo de Outeiro (DAOUT)1, e é a 

terceira maior da região insular de Belém com 1.600 hectares. Para entender a área de atuação 

de estação de capitação da Saaeb na ilha formulação um mapa (figura 01) a partir de base 

                                                           
1 De acordo com a Lei Municipal nº 7.682 de 1994, o município de Belém, está dividido em oito distritos 

administrativos: Distrito Administrativo de Belém (DABEL), Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), 

Distrito Administrativo da Sacramenta (DASAC), Distrito Administrativo do Benguí (DABEN), Distrito 

Administrativo de Icoaraci (DAICO), Distrito Administrativo de Outeiro (DAOUT), e Distrito Administrativo de 

Mosqueiro (DAMOS). O DAOUT é composto pelas Ilhas Caratateua (Outeiro), Santa Cruz, Tatuoca, Cotijuba, 

Sem Nome, Coroinha Nova, Jutuba, Urubuoca, Paquetá, Paquetá-Açu, sem Nome, Sem Nome, 

Papagaios/Urubuocas/Jararaca, Barra dos Patos/Jararaquinha, Sem Nome, Sem Nome, Redonda/Jararaca/Longa, 

Do Fortim da Barra, Do cruzador, Do Fortinho, Patos, Cintra/Maracujá, Marineira/Combu, Murutura/Murutucu, 

Paulo da Cunha Grande, Poticarvônia/Ilhinha,Patos/Nova/Mirim,e Negra. É importante ressaltar que até 1948 a 

ilha estava ligada ao Distrito Administrativo de Mosqueiro, e que, apesar de, hoje em dia, fazer parte do 

DAOUT, a ilha sempre teve maiores relações com o DAICO. 
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cartográfica do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Estado do 

Pará (IDESP) junto com dados adquiridos no campo e por meio do site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) através do software ArcGis, ou melhor seu editor ArcMaps. 

No mapa da figura 01 podemos observar da área de abastecimento da Saaeb e a área 

que possui maior concentração de ocupação. Deve ser lembrado que os dados apresentados no 

mapa não apresenta total exatidão, pois a área de abastecimento é fruto do trabalho do campo, 

o qual não atingiu total área da ilha por conta do acesso, com dados do IBGE e o mesmo para 

área de concentração.  O ponto onde localiza-se a estação do capitação da Saaeb erro de 10 a 

20 metros, pois foi coletado com GPS de navegação Garmin. 

Figura 01 – Mapa da área de abastecimento e concentração demográfica 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Aumento populacional e a relação com a água para o consumo 

Ao passar do tempo a população da ilha foi aumentando e as manutenções necessárias 

para essa demanda populacional não acompanharam seu crescimento. Atualmente a ilha 

possui cerca de 6.500 habitantes segundo a Prefeitura Municipal de Belém e esse antigo 
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abastecimento de água atende também a ilhas vizinhas, ultrapassando muito a sua capacidade 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM). 

Dentro desse quadro de incapacidade de oferta de serviços à demanda turística e 

sobretudo de residentes na ilha em 2013 a SAAEB iniciou o cadastramento dos usuários de 

água fornecida pelo serviço de abastecimento com o objetivo de regularizar e organizar o 

serviço de distribuição da água. Com vistas à melhoria do atendimento á população o serviço 

autônomo de água e esgoto de Belém se direciona para a construção de um poço de 270 

metros de profundidade para a condução da água até a unidade de tratamento e posteriormente 

para um reservatório com capacidade de 660 mil litros segundo a Prefeitura de Belém.  

O Programa “Cuida Belém, Cuide Também” mobilizou projetos com a finalidade de 

coletar informações sobre esse novo sistema de abastecimento de água na ilha. O atendimento 

visa principalmente pessoas de baixa renda que ainda não possuem sistema de abastecimento 

e distribuição da água na ilha, onde em algumas áreas o serviço é precário e/ou não existe.  

Uma das discussões acerca da água na ilha depois desse programa, que mobilizou 

técnicos do serviço público e pesquisadores da UFPA, mostrou uma nova possibilidade de 

consumo de água potável para a população através do projeto “Água limpa em casa e 

saudável” que consiste em um modelo de água potável baseado no armazenamento da água da 

chuva.  

3.1.1. Políticas públicas votadas ao turismo 

Nos últimos anos percebe-se uma série de programas e projetos, dentre outros que aqui 

não serão citados, visando melhor atendimento de serviço público às populações da região 

insular de Belém. É necessário essa visão integrada das políticas públicas afim de propiciar 

uma igual distribuição nas regiões continental e insular de Belém das políticas públicas. 

Porém, o que se percebe é que os serviços prestados à parte insular de Belém se distribuem de 

forma heterogênea, pois: 

“As abordagens sobre gestão dos municípios, sejam eles grandes ou pequenos, 

tendem a valorizar a intervenção do poder público em obras nas áreas de 

concentração de população, sendo esta variável determinante das ações 

governamentais” (GUERRA, 2006). 

O que foi evidenciado no trabalho de campo é que muitas áreas da ilha de Cotijuba 

ainda não são atendidas com serviços básicos de abastecimento, tratamento e distribuição de 

água potável. Esses serviços são concentrados, sobretudo nas principais e mais antigas 
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ruas/áreas como Jarbas Passarinho que é a via que dá acesso às praias e as localidades ao 

redor do trapiche da Faveira2.  

Diferentemente do que ocorre nas áreas de maior concentração populacional, em que 

os critérios de intervenção nem sempre são econômicos, o que explica a ação 

governamental nas áreas rurais ou periféricas é a supervalorização dos aspectos 

econômicos que possam justificar seus investimentos (GUERRA, 2006). 

O crescimento turístico na ilha de Cotijuba se caracteriza entre lazer, por aqueles que 

de fato veem na ilha um local para se afastar do tumulto da cidade, e condição para a gestão 

materializar o rural como extensão do urbano através de políticas públicas que atendem a 

demanda turística dando uma ideia de continuidade, pois os espaços ocupados um número 

menor de população recebem investimento secundariamente e de forma dispersa. Desse 

modo, podemos conceber que há uma desigual distribuição desse recurso hídrico, vital para a 

vida humana, que é voltada aos diferentes usos e necessidades na ilha. 

3.2 Sistema de distribuição 

Nesse contexto, contatou-se em campo que atualmente na ilha, existem apenas duas 

caixas d’água para o abastecimento dos moradores, uma que esta localizada logo no início da 

Ilha e está voltada para a área de comércio e turismo; e outra localizada no centro do núcleo 

urbano, esta funcionando e atende apenas aos moradores da área central. No primeiro caso, 

trata-se de um poço artesiano perfurado logo no início da cidade, próximo ao trapiche, e 

funciona acerca de 14 anos. Segundo relatos de Dona Lucéia, que trabalha na praça do 

trapiche com a comercialização de alimentos, após a perfuração do poço naquela localidade, a 

qualidade da água melhorou bastante, além de que os problemas de falta de água que outrora 

eram um problema para aquela área de comércio e fluxo turístico elevado, deixaram de se 

fazer presente. Já no segundo caso, temos o poço de captação da COSANPA, inaugurado em 

1995 pela SAEB, que é responsável pela captação e distribuição desse recurso.  

O sistema de distribuição de água presente na Ilha de Cotijuba é limitado, ou seja, não 

atende a parcela total da população. A distribuição vai do centro até aproximadamente o ponto 

de geração de energia da SOENERGY (antiga CELPA), que fica na estrada do Vai-Quem-

Quer.  

                                                           
2 O trapiche principal recebe o nome de Faveira devido às arvores desse tipo que haviam na proximidade. 
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Muito disso, podemos atribuir a própria limitação observada no processo de captação, 

onde constatamos que toda a água que é distribuída para as famílias na Ilha é retirada de 

apenas um poço através de uma bomba de sucção, uma vez que o segundo poço que também 

era utilizado com o mesmo propósito está assoreado devido aos impactos e falta de 

manutenção adequada. 

 

Figura 3 e 4: A primeira corresponde ao poço de captação em funcionamento e a segunda ao que está 
assoreado. 

Em conversa com o técnico responsável pela manutenção do espaço e operador dos 

equipamentos, constatamos que a manutenção dos poços é feita de 3 em 3 meses e que, no 

momento, as duas caixas d’água responsáveis pelo armazenamento estavam desativadas, ou 

seja, a água que é distribuída às famílias é provém diretamente da captação, sem nenhum tipo 

de tratamento. E a distribuição ocorre diariamente no horário de 4 da manhã até 23:59. 

  Em conversa com moradores, foi muito frequente o relato de problemas de 

abastecimento durante o período de férias, que consequentemente é o período de maior fluxo 

populacional na Ilha, entretanto os problemas de vazamentos e quebra de tubulações são 

apontados pelos técnicos como os principais responsáveis. 

3.3 Saneamento: conjunto de sistemas necessário 

O saneamento básico desejável é aquele que apresenta Sistema de Abastecimento de 

Água Potável, Sistema de Coleta e Tratamento de Águas Residuárias, Sistema de Limpeza 

Pública e Sistema de Drenagem Urbana.  

Dessa forma, no trabalho de campo realizado, foi possível constatar que a ilha 

Cotijuba é muito carente dessas infraestruturas, uma vez que não possui sistema público de 

esgotamento sanitário e muitas casas possuem fossa séptica que não é o meio adequado para o 

armazenamento dos resíduos domésticos em solos arenosos e de lençóis freáticos 

considerados rasos. Esse fato pode levar a poluição das águas subterrâneas de boa qualidade. 
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Figura 2 e 2: Banheiros localizados próximos ao rio e igarapé 

Como podemos visualizar na imagem, é muito comum a presença de banheiros com 

evacuação dos resíduos próximas, ou diretamente em contato – como no caso da primeira 

imagem – com os rios e igarapés, sem se preocupar com os impactos que este tipo de 

construção e/ou depósito gera ao meio. 

 

4. CONCLUSÕES 

 Assim, podemos inferir nesse trabalho que apesar da tentativa da prefeitura de criar 

programas que resolvam os problemas de captação e abastecimento de água na Ilha, não 

foram notadas políticas públicas eficazes para melhorar a qualidade de vida dos moradores 

locais, apenas políticas imediatistas. Assim, sendo necessária a implantação de um completo 

sistema de tratamento de resíduos e de esgoto, bem como para o tratamento da água que é 

distribuída à população. Além disso, a falta de conscientização da maioria dos moradores é 

agravada pelo manuseio incorreto dos lixos, e do uso e ocupação do solo desordenado, entre 

outros. Fica a critério do poder público local a transformação dessa realidade. 
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RESUMO 

 

Diante da expansão da indústria de biscoitos e pelo apelo nutricional no desenvolvimento de novos 

produtos o presente trabalho tem como objetivo aumentar o potencial nutricional do biscoito tipo 

cookie, através da utilização da castanha-do-brasil e castanha-de-caju, pois ambas são consideradas 

importantes fontes de nutrientes (lipídeos, carboidratos, fibras, vitaminas E e aminoácidos essenciais), 

diversificando assim os produtos desta linha existentes no mercado, contribuindo para o 

enriquecimento da dieta para pessoas com carência  destes nutrientes; além do aprofundamento dos 

estudos acadêmicos para outros pesquisadores que queiram continuar a investigação acerca do 

produto. Desta forma, desenvolveram-se os cookies seguindo as Boas Práticas de Fabricação e 

realizaram-se análises microbiológicas e físico-químicas a níveis aceitáveis pela legislação vigente, 

assim como análise sensorial disposta por uma equipe de 60 provadores não treinados no Laboratório 

de Alimentos do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da UEPA. Os biscoitos tipo cookie 

apresentaram valores de umidade iguais a 1,17%, 3,56% de cinzas, 28,20% de lipídeos, 15,7% de 

fibras, 44,47% de carboidratos e proteínas iguais a 6,4%. Os valores centesimais e microbiológicos 

avaliados estiveram dentro dos padrões exigidos pela legislação. O produto obteve excelente 

aceitabilidade relacionada aos atributos cor, sabor, odor, impressão global; além de ótima intenção de 

compra.  

 

 

Palavras-chave: Fibras. Biscoito. Castanhas.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A indústria de biscoito vem afirmando-se como um grande mercado em expansão, 

sendo o Brasil, responsável pôr um faturamento de cerca de R$ 3 bilhões anuais (BELLUCO, 

2008), e como consequência é o segundo maior produtor mundial de biscoitos. Produziu em 

2013, 1.271 milhões de toneladas, 2% a mais que o ano anterior. Em termos de faturamento, o 
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setor cresceu mais de 12% em 2013 comparado a 2012, fechando o ano com faturamento de 

R$ 7,91 Bilhões (ANIB, 2014).  

A resolução RDC n° 263 de 22 de setembro de 2005 da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária define: biscoitos ou bolachas são os produtos obtidos pela mistura de 

farinha(s), amido(s) e/ou fécula(s) com outros ingredientes, submetidos a processos de 

amassamento e cocção, fermentados ou não. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e 

textura diversos (BRASIL 2005). 

Atualmente biscoitos são produtos que podem ser obtidos após diversos processos, e 

constituem um dos alimentos mais populares e de maior consumo em todo mundo (ZUNIGA, 

2011). 

Os biscoitos tipo cookies apresentam grande consumo, longa vida de prateleira e boa 

aceitação, sobretudo entre as crianças (FASOLIN, 2007). Recentemente, os biscoitos do tipo 

cookie têm sido formulados com a intenção de implementar sua fortificação com fibras ou 

proteínas, devido ao forte apelo nutricional que existe hoje em dia em relação aos alimentos 

consumidos (CALLEGARI, 2010).  

Os cookies podem apresentar melhor qualidade nutricional a partir da sua otimização, 

pela adição de ingredientes fontes de fibra, além de outras substâncias benéficas ao organismo 

humano (MARIANI, 2010).  

Desta forma a amêndoa da Castanha-do-Brasil pode ser utilizada, pois possui elevado 

valor nutricional, constituindo-se de 60-70% de lipídio, 15-20% de proteína e elevado valor 

de metionina (aminoácido essencial deficiente em muitas proteínas de origem vegetal) 

(SANTOS et al., 2011). Apresenta fonte de importantes constituintes de ação antioxidante 

destacando-se o elevado teor de vitamina E, selênio, importante antioxidante que vem sendo 

relacionado à redução de alguns tipos de câncer (SEIFRIED et al, 2007). Seu percentual em α, 

β e γ- tocoferol está diretamente relacionado aos compostos fenólicos, que vêm sendo citados 

como constituintes funcionais, além de carotenóides, e a presença considerável em fitosteróis 

totais, elementos de estrutura semelhante ao colesterol que potencializa a função imune 

(PHILIPS; RUGGIO; ASHRAF-KHORASSANI, 2005). 

Assim coma a amêndoa da castanha-de-caju que se destaca pela riqueza em proteínas, 

em média de 25%, gordura 46% e carboidratos 25%. Na sua composição encontram-se nove 

dentre os dez aminoácidos essenciais. As gorduras são compostas de ácidos graxos 
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predominantemente monoinsaturados, a exemplo do ácido oleico, cujo consumo pode 

influenciar na redução do teor de colesterol no sangue (LIMA, 2009). 

Diante da demanda das indústrias alimentícias pelo melhoramento dos biscoitos que 

apresentem elevado valor nutricional e/ou benefícios para a saúde desenvolveu-se este 

presente trabalho que teve como objetivo desenvolver biscoitos tipo cookie de castanha-do-

brasil e castanha-de-caju, visando o melhoramento nutricional do biscoito, e a realização da 

sua caracterização microbiológica, centesimal, sensorial além da avaliação de sua intenção de 

compra perante um grupo de provadores. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  
 

Os ensaios deste trabalho foram conduzidos no Laboratório de Alimentos, no Centro 

de Ciências Naturais e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará (UEPA), no dia 22 de 

Abril de 2014 no período matutino para o desenvolvimento do biscoito tipo cookie de 

castanha-do-brasil e castanha-de-caju com gotas de chocolate e os ensaios microbiológicos 

foram realizados no Laboratório de Análise Físico-Química do Centro Universitário do Pará 

(CESUPA). 

 

2.1. Aquisição dos Ingredientes 

 

Obtiveram-se a castanha-do-brasil (Bertholletia excelsa H.B.K) e a castanha-de-caju 

(Anacardium occidentale L.) a partir da Feira do Ver-o-Peso na cidade de Belém no Estado do 

Pará e os outros materiais como: trigo, manteiga derretida, açúcar refinado, essência de 

baunilha, bicarbonato de sódio, ovos, sal refinado e chocolate em gotas foram obtidos em um 

supermercado localizado no bairro do Marco, para serem submetidos como parte do 

processamento dos biscoitos tipo cookies.  

 Os materiais utilizados na formulação dos biscoitos, além das castanhas, foram: trigo, 

manteiga derretida, açúcar refinado, essência de baunilha, bicarbonato de sódio, ovos, sal 

refinado e chocolate em gotas. A formulação é expressa na tabela 1. 
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Tabela 1- Formulação dos biscoitos tipo cookie. 
 

Ingredientes Quantidade 

Trigo 1000 g 

Manteiga derretida 555,55 g 

Açúcar refinado 500 g 

Essência de baunilha 41,67 g 

Bicarbonato de sódio 41,67 g 

Ovos 2 

Sal refinado 5 g 

Chocolate em gotas 100 g 

Castanha-do-brasil 160 g 

Castanha-de-caju 80 g 

 

2.2. Processamento 

 

2.2.1. Obtenção das farinhas de castanha-do-brasil e castanha-de-caju 

 

Escolheram-se as castanhas-de-caju beneficiadas, isto é, segundo (BRASIL, 2009) são 

castanhas maduras, limpas e sãs, que por processos tecnológicos adequados tiveram suas 

cascas e películas retiradas. Foram escolhidas as castanhas-do-brasil pré-processadas, cujas 

cascas foram previamente retiradas, exceto suas películas. A figura 1 mostra as castanhas-do-

brasil descascadas e a castanhas-de-caju beneficiada. 

 
    Figura 1: (a) Castanha-do-brasil descascadas; (b) Castanha-de-caju beneficiada 

    Fonte: Arquivo pessoal (2014) 

 

A partir da recepção das castanhas-do-brasil previamente descascadas e selecionadas, 

deu-se início à 1º lavagem e sanitização por imersão da castanha-do-brasil em água 

hipoclorada a 8 ppm, durante 15 minutos e, em seguida, lavada novamente com água corrente 

para retirar a água hipoclorada. Já a castanha-de-caju, após recepção e seleção, foi direcionada 

para a secagem em estufa a 105º C, durante 1 (uma) hora e depois resfriada à temperatura 

a b 
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ambiente. A castanha-do-brasil foi cortada em pequenos pedaços para diminuir a superfície de 

contato e facilitar a posterior trituração no aparelho eletrônico “Mixer” a 110 V como também 

a castanha-de-caju para a obtenção de ambas as farinhas. A figura 2 expõe o processo de 

trituração que as castanhas são submetidas se juntar à formulação do biscoito tipo cookie. 

 

 

      Figura 2: (a) Trituração da castanha-do-brasil; (b) Trituração da castanha-de-caju 

    Fonte: Arquivo pessoal (2014) 

 

2.2.2. Elaboração do biscoito tipo cookie 

 

Os biscoitos tipo cookies foram elaborados a partir da implementação das farinhas das 

castanhas. O processamento se obteve com um creme homogêneo de açúcar refinado, 

manteiga derretida e ovos. Em seguida, os ingredientes restantes (farinha de trigo, farinha das 

castanhas, bicarbonato de sódio e sal refinado), foram então misturados até a obtenção de uma 

massa consistente, que ao ser moldada e acrescida por chocolate em gotas, originaram os 

biscoitos. 

A figura 3 demonstra a homogeneização do creme assim como a posterior moldagem 

dos biscoitos. 

 

 
             Figura 3: (a) Homogeneização do creme; (b) Moldagem do biscoito 

           Fonte: Arquivo pessoal (2014) 

 

a b 

a b 
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Sucedeu que estes foram coccionados em forno industrial a, aproximadamente, 

95°C por cerca de 27 a 30 minutos. Resfriaram-se os cookies à temperatura ambiente e os 

armazenaram em recipientes plásticos vedados de modo que estejam preparados para as 

análises físico-químicas e sensoriais. Abaixo se encontra a figura 4 explicitando o 

aquecimento destinado aos cookies como também o resultado final destes. 

 

 
Figura 4: Cookies 

Fonte: Arquivo pessoal (2014) 

 

2.3. Análise Microbiológica 

 

Realizaram-se no Laboratório de Análise Físico-Química do Centro Universitário do 

Pará (CESUPA), as análises microbiológicas para os biscoitos tipo cookie de castanha-do-

brasil e castanha-de-caju, no qual foram avaliados os níveis de Salmonella sp ,Coliformes 

45°C/g e Estafilococos coagulase positiva que seguiram as metodologias citadas por APHA 

(2001). 

 

2.4. Análises Físico-químicas 

 

Os biscoitos tipo cookies foram submetidos às análises físico-químicas (umidade, 

cinzas, proteínas, carboidratos e lipídeos) de acordo com o Instituto Adolfo Lutz (2008) no 

Laboratório de Análise Físico-Química do Centro Universitário do Pará (CESUPA) e o teor 

de fibras pela tabela TACO (2011). 
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2.5. Análise Sensorial 

 

O teste de aceitação sensorial foi conduzido com diretrizes do Instituto Adolfo Lutz 

(2008) relacionado aos aspectos de cor, sabor, impressão global e odor que ocorreram no 

Laboratório de Alimentos do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da Uepa (CCNT). Os 

testes foram realizados com uma amostra codificada de biscoito tipo cookie em pratos 

plásticos disposta para uma equipe de 60 provadores não treinados, foi entregue um copo com 

água de 40 mL para neutralizar o palato, seguidamente se avaliou a amostra de acordo com os 

aspectos sensoriais. Neste trabalho foram utilizadas fichas com escalas hedônicas de nove 

pontos, que variam de “desgostei extremamente” (1) a “gostei extremamente” (9), que foram 

utilizadas no teste de aceitação conforme Stone e Sidel (1993). A figura 5 demonstra como o 

teste sensorial de aceitação foi empregado.  

 

 
Figura 5 - Teste sensorial 

Fonte: Arquivo pessoal (2014) 

 

A aceitabilidade foi calculada através da Equação 1: 

 

    Equação [1] 

                       

A aceitabilidade é considerada com boa repercussão sensorial quando seu valor é 

maior ou igual a 70%, tendo como base as notas médias obtidas no teste de aceitação em 

razão da nota máxima dada ao produto (GAMERO; LOCH; ROMAN, 2010). 

Para o produto foi utilizado também teste de escala hedônica e inserida também na 

ficha de avaliação, a intenção de compra onde a escala de 5 pontos varia de “certamente não 
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compraria” (1) a “certamente compraria” (5). A intenção de compra foi avaliada utilizando 

histograma com as faixas estudadas e a Equação 2: 

 

      Equação [2] 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1. Análise Microbiológica 

 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados obtidos das análises microbiológicas 

realizadas nos biscoitos tipo cookie de castanha-do-brasil e castanha-de-caju. 

 

Tabela 2 - Resultados das análises microbiológicas dos biscoitos tipo cookie. 

 

Análise Amostra Padrão (BRASIL, 2001) 

 
Cookie de castanha-do-

brasil e castanha-de-

caju 

Coliformes 45°C 

*NMP/g 

<3  10 (máx) 

Estafilococos 

coagulase positiva 

**UFC/g 

< 10  5x102 (máx) 

Salmonella sp/25g Ausência Ausência 

*NMP/g número mais provável por grama 

**UFC/g unidade formadora de colônia por grama. 

 

Nos biscoitos tipo cookies elaborados, foram pesquisados os níveis de Salmonella sp 

em 25g, Coliformes 45°C NMP/g e Estafilococos coagulase positiva recomendados pela RDC 

n° 12, de 2 de janeiro de 2001 (BRASIL, 2001), conforme pode-se observar na Tabela 1. 

Todos os patógenos apresentaram teores inferiores ao recomendado por esta resolução. 

Portanto os biscoitos foram aptos para as posteriores análises físico-químicas e sensoriais. 

 

3.1. Caracterização Físico-química 

 

Na tabela 3, encontram-se os resultados das análises físico-químicas das amostras de 

biscoitos tipo cookies quanto à umidade, cinzas, proteínas e lipídeos em porcentagem. 
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Tabela 3 – Parâmetros Físico-Químicos do biscoito tipo cookie 
 

                             

De acordo com BRASIL (2005), os valores específicos máximos para a biscoitos e 

bolachas em relação à umidade são de 15,0 % (g /100 g). Sendo assim, o resultado encontrado 

no cookie de castanha-do-brasil e castanha-de-caju foi de 1,17%, valor dentro do máximo 

permitido pela Legislação da ANVISA. 

 

3.3. Análise Sensorial 

 

3.3.1. Aceitação do produto 

 

O Gráfico 1 abaixo representa a aceitação biscoito tipo cookie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Aceitação do biscoito tipo cookie em relação aos atributos cor, odor, sabor e impressão global. 

 
Verifica-se no Gráfico 1 que para todos os atributos, analisados sensorialmente, a 

aceitação esteve superior a 70%, isto é, os atributos cor, odor, sabor e impressão global 

Análise Porcentagem (%) 

Carboidratos 44,47 

Lipídeos 28,40 

Fibras 15,7 

Proteínas 6,4 

Cinzas 3,56 

Umidade 1,17 
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obtiveram de boa a ótima aceitação, ressaltando que os atributos com maior aceitação foram: 

sabor (93,15%)e impressão global (92,04%); ao passo que odor e cor obtiveram índices de 

aceitação menores iguais a 89,25% e 88,15%, respectivamente. 

 
3.3.2. Intenção de compra do produto 

 

O Gráfico 2 abaixo exprime a percentagem do atributo intenção de compra em relação 

aos valores da escala hedônica de cinco pontos, para o biscoito tipo cookie. 

 

Gráfico 2 – Percentagem do atributo intenção de compra do biscoito tipo cookie, em relação aos 

valores da escala hedônica de cinco pontos. 

 

A partir dos dados dispostos sobre a escala hedônica estruturada de cinco pontos para 

o atributo intenção de compra, notaram-se que, aproximadamente, 48% dos julgadores 

totalizaram nota 5 (Compraria sempre) e que cerca de 49% aferiram nota 4 (Provavelmente 

compraria). Há também 3% que estimaram nota 3 (Talvez comprasse). Outros valores para a 

escala hedônica não foram atribuídos, ou seja, não houve rejeição do produto. A intenção de 

compra foi de 89%, um excelente valor. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

É notório que o desenvolvimento do biscoito tipo cookie a partir da farinha de 

castanha-do-brasil e castanha-de-caju foi bastante aceito pela equipe de julgadores não 

treinados. A elaboração do biscoito despertou o desejo de compra do produto pelos 

provadores, considerando que os materiais necessários à formulação do produto são de fácil 

aquisição na cidade de Belém. Os valores centesimais e microbiológicos avaliados estão 
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dentro dos padrões exigidos pela legislação. Também, pôde-se observar que o produto é 

grande fonte de nutrientes, tais como as fibras.  
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RESUMO  

 

Proposta de um novo compósito, a partir da reutilização dos resíduos sólidos de mármores deixados 

pelas marmorarias e construções da cidade de Paragominas, aplicando os conhecimentos da disciplina 

de Materiais e Processos Produtivos III. Para o alcance de tal objetivo utilizou-se quatro etapas 

metodológicas que consistem em: Levantamento Bibliográfico, Coleta de Dados, Experimentação e 

Análise dos Resultados, além da metodologia de Bruno Munari (2008), como fundamento para 

desenvolver o produto. Mediante aos métodos utilizados na pesquisa, pode-se analisar a situação de 

reaproveitamento desse material para que possa ganhar forma e função através de criação de produtos 

que visa estimular a consciência sustentável e amenizar os impactos ambientais causados pelo descarte 

incorreto. Durante os estudos feitos as duas primeiras etapas foram selecionadas algumas substâncias 

para compor na unificação desse material na qual seria: cola branca, cola de isopor, cola permanente e 

a cola que molda e fixa, porém não foi obtido um resultado eficiente. Perante a nova análise feita foi 

possível chegar ao silicone, pois isola e veda vários tipos de materiais e mantem duráveis suas 

propriedades. O processo de utilização do material foi aplicado na produção de um prato decorativo, 

na qual foi utilizado resina para o acabamento. A proposta do novo compósito desenvolvido é uma boa 

opção para minimizar o descarte incorreto desses resíduos de tal modo evitando os impactos causados 

por eles. Portanto, dessa forma pretende-se criar vários produtos para casa e escritório através do 

possível compósito gerado pelo principal reaproveitamento do mármore com a junção do silicone e 

resina, de acordo com resultados parciais obtidos nesta etapa será de grande auxílio para chega em um 

material sustentável, rústico e inovador. 

 

Palavras-chave: Compósitos. Desenvolvimento Sustentável. Mármore. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O desenvolvimento sustentável esta presente no mercado em todas as áreas e no 

design não seria diferente quando se busca desenvolver produtos a partir de materiais 

considerados como lixos e entulhos até mesmo aproveitar resíduos da natureza, tudo para 

tentar amenizar os impactos causados pelo homem ao planeta. 

Dante eles termos o compósito, podem ser um bom exemplo para a fabricação de 

produtos sustentáveis, por utilizar, desde os produtos simples do nosso dia a dia até os mais 
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complexos industrializados, pois uni dois ou mais elementos formando uma única estrutura 

sendo um dos elementos considerado reforço e a outra matriz. 

Diante deste conceito constituiu a oportunidade de trabalhar com mármore, por 

observar que na cidade de Paragominas as marmorarias, possuem grande descartes e não tem 

um reaproveitamento deles.  

O mármore que se caracteriza como matriz cerâmica, reforçado com partículas, 

orientado de modo aleatório que é exposto à alta temperatura e pressão para se chegar numa 

peça resistente, são usadas na construção civil, produtos para banheiro e cozinha entre outros 

produtos no qual gera muito sobra de pedaço sem utilidade. Nesta visão, a reciclagem de 

resíduos é fundamental para uma sociedade apoiada no desenvolvimento sustentável (ENBRI, 

1994). 

A proposta é reaproveitar as sobras do mármore como a matriz principal e agregando o 

silicone para unificar e forma um novo material na confecção de produtos decorativos, que 

serão destinados a pessoas que se preocupam com o meio ambiente, que procuram objetos 

com materiais recicláveis, que trabalham e gostam de decoração, que apreciam produtos 

artesanais e que possa atingir todas as classes sociais. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Para o alcance de tal objetivo utilizou-se quatro etapas metodológicas que consistem 

em: levantamento bibliográfico, coleta de dados, experimentação e análise dos resultados. 

Além da metodologia de Bruno Munari (2008), como embasamento para desenvolver o 

produto. 

Posteriormente o levantamento e análise do material fornecido pelas marmorarias para 

o desenvolvimento do projeto, foram dados inicio algum teste. Primeiramente foram lavadas 

as peças para serem quebradas inicialmente com uma marreta e pra deixa-la com pedaços 

minúsculos utilizamos o martelo como podemos ver na figura 1.  
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Figura 1 – Materiais e Ferramentas  

Fonte: Rodrigo Cavalcante (2014). 

O primeiro teste foi com cola branca, mas não foi bem sucedido, pois não possui uma 

alta resistência, em seguida foi feita com cola de isopor, não dando resistência e desgrudando 

da superfície do molde, já a cola permanente possui uma alta elasticidade e aconteceu uma 

reação química ocasionando a alteração por determinado tempo conforme a figura 2, a cola 

que molda e fixa não teve uma mistura agradável.  

 

Figura 2 – Teste com Mármore Spring Rose e Nero Marquina Respectivamente 

Fonte: Michele Silva (2014). 

Diante desses resultados negativos, deu-se início a uma nova pesquisa que consistiu na 

descoberta de um material que é resistente e como uma boa elasticidade, o silicone acético. 

Deste modo foi feito um novo teste a mistura do silicone com os pedaços de mármore para ser 

colocado no molde untado com óleo de cozinha para facilitar na hora de desgrudar o molde. 

Ao secar e desgrudar do molde percebeu-se que ficou mais flexível que o desejado, portanto 

ao finalizar foi aplicado uma camada de resina para deixa-la mais consistente e diminuir a 

elasticidade do material. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No Brasil, a quantidade estimada de geração conjunta do resíduo de corte de 

mármore e granito é de 240.000 toneladas/ano (Gonçalves e Moura, 2002). 

Ao ser observado as marmorarias da cidade de Paragominas notou-se um grande 

desperdício de pequenos pedaços que sobram de blocos de mármores e de peças com 

pequenos defeitos que ficam entulhados, poluindo visualmente o local, atrapalhando o fluxo 

dos pedestres, ocupando calçadas, esquinas, frente de estabelecimento e construções, 

conforme podemos observar na figura 3. Analisando esta situação foi visado o 

reaproveitamento desse material de maneira que possa ganhar forma e função através de 

criação de produtos que visa estimular a consciência sustentável e amenizar os impactos 

ambientais. 

 

Figura 3- Mármore Entulhado na Calçada 

Fonte: Rodrigo Cavalcante (2014). 
Para se chegar a um resultado, foram utilizados vários tipos de reforço, porém não foi 

obtido o resultado desejado, conforme observamos na figura 4. Parente a nova análise feita 

chegou ao silicone acético, por se um material flexível e resistente para o produto determinado, 

porém é mais flexível que o necessário e para não prejudicar o produto, foi aplicado resina 

para o acabamento. 

 

Figura 4 – Teste para Unir o mármore 

Fonte: Rodrigo Cavalcante (2014). 
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Diante destes conceitos foi dado inicio uma nova etapa, a da imaginação, em relação a 

que produto seria feito e qual seria sua aplicação foi definido o público alvo e a partir desta 

análise foi possível visualizar e aperfeiçoar a ideia inicial, visando sua utilização em 

decorações para casas e ambientes. 

Pensando no conceito inicial e diante dos resultados obtidos, obteve um resultado 

promissor, porém não definitivo para o produto final para larga escala, pois o objetivo do 

projeto seria desenvolver produtos decorativos e funcionais para cozinhas, como exemplo de 

teste foi produzido um prato decorativo com material sustentável, rustico e inovador, conforme 

a figura 5. 

 

Figura 5 – Aplicação Resina no Prato. 

  Fonte: Larissa Moraes (2014). 
 

4. CONCLUSÕES  

 

Portanto os resultados obtidos com a pesquisa foram proeminentes para a criação de 

um novo compósito, depois de passado por várias etapas para o desenvolvimento do material, 

foram necessários que acontecessem vários testes, alguns deles não tiveram um resultado 

desejado, porém com o último experimento, onde foi aplicado o silicone, alcançando-se uma 

boa resistência que ainda não era o adequado, assim para finalizar foi acrescentada a resina 

para obter a resistência onde não foi obtida uma eficiência desejada do material.     

O novo compósito desenvolvido é uma boa opção para minimizar o descarte de 

mármores da cidade de Paragominas, podendo dessa forma criar vários produtos para casa, 

escritório. Nesse projeto foi proposta uma fruteira para experimento que ficou resistente e 

com uma aparência de material polimérico.  

A pesquisa sobre esse compósito tendo como e elemento principal ainda não está 

aprofundado sobre o ciclo de vida do material entre outras coisas, para analisar as 
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possibilidades de aplicação em outros produtos e para a fabricação, para que este material 

possa proporcionar benefícios devido a grande preocupação com a consciência sustentável. 
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RESUMO  

 
O objetivo deste trabalho foi a elaboração de catchup, em diferentes concentrações de ºBrix, a fim de 

avaliar o comportamento físico do produto bem como a sua a aceitabilidade final. Os tomates 

utilizados foram adquiridos no mercado local de Redenção-PA, e encaminhadas ao Laboratório de 

Alimentos da UEPA, Campus XV, localizado no Município de Redenção-PA, onde foram 

selecionados. Os frutos foram sanitizados.  Realizadas estas etapas, os tomates passaram pelo 

branqueamento e despolpamento A formulação foi preparada misturando-se a 100 g polpa de tomate, 

50 g de açúcar, 5 g de sal, 0,5 g de cebola, 0,6 g de pimenta calabresa e 30 ml de vinagre. Partindo 

dessa formulação básica foram obtidas três distintas formulações diferenciando entre si em relação a 

sua concentração de SST dado em °brix, com as concentrações de 40, 50 e 60°brix. As análises físico-

químicas foram determinadas segundo as normas analíticas do instituto Adolf Lutz (2008), sendo elas, 

pH e SST. A análise foi realizada com três amostras codificadas com 50 provadores não treinados, em 

relação aos atributos sensoriais. De uma maneira geral, houve uma boa aceitação por parte dos 

avaliadores os quais deram notas iguais ou superiores a sete em quase todos os atributos avaliados. Em 

relação à SST, também verificou-se diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% de 

probabilidade sendo que este ocorrido é dado por dois fatores principais sendo eles a introdução de 

açúcar nas formulações e a etapa de concentração. O grau de concentração influencia diretamente na 

aceitabilidade de catchup tendo como ponto principal as modificações na textura e aparência 

mostrando que um produto mais concentrado mostra-se melhor aceito devido ser mais firme o que 

com concentrações baixas mostra-se muito liquida. 

 

Palavras-chave: Brix. Tomate. Organoléptico. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 A cadeia produtiva do tomate é uma das mais importantes da indústria alimentícia, 

sendo a produção um dos seus elos iniciais. Segundo estudo sobre “Desenvolvimento do 

Sistema Agroindustrial do Tomate”, devido às características intrínsecas na produção, 

beneficiamento, processamento e comercialização, os cultivos de tomate são destinados ao 

consumo in natura e ao abastecimento industrial constituindo-se em duas cadeias produtivas 

distintas desde as variedades utilizadas, formas de cultivo até o consumo final (CAMARGO 

et al., 2006). 

mailto:adrianesmendonca@hotmail.com
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 Segundo a RDC Nº. 276, de 22 de setembro de 2005, catchup é o produto elaborado a 

partir da polpa de frutos maduros do tomateiro (Lycopersicum esculentum L.), podendo ser 

adicionado de outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. Segundo a 

mesma resolução, ambas as designações ketchup e catchup podem ser utilizadas para 

denominar o produto. Os aditivos alimentares permitidos pela legislação brasileira para a 

categoria de molhos e condimentos, bem como suas funções e limites máximos de uso, foram 

estabelecidos pela Resolução Nº. 382, de 05 de agosto de 1999. 

Os tomates podem ser consumidos frescos ou, em função de sua natureza perecível, na 

forma de conservas. Podem também ser processados, originando suco de tomate, suco 

concentrado de tomate, purês e polpas de tomate. Os purês e polpas, por sua vez, podem ser 

comercializados como tal ou serem utilizados como ingredientes em outros produtos de 

tomate, como catchup, molhos e sopas (BANNWART, 2006). 

Catchup é um molho condimentado normalmente utilizado como acompanhamento ou 

complemento para outros alimentos ou como ingrediente em preparações culinárias, por 

conferir sabor e/ou realçar o sabor de outros alimentos. Segundo Bannwart (2006), o início da 

produção de catchup, que pode também ser denominado ketchup, em escala comercial, se deu 

por volta de 1890. 

 Tendo por base o alto consumo de catchup no Brasil, o presente trabalho teve por 

objetivo a elaboração de catchup, em diferentes concentrações de ºbrix, a fim de avaliar o 

comportamento físico do produto bem como a sua a aceitabilidade final. 

 

2. METODOLOGIA  

2.1 Material  

 As amostras de tomate (Lycopersicum esculentum L.) utilizadas eram maduras, porém 

firmes, as quais foram adquiridas no mercado local de Redenção-PA, e encaminhadas ao 

Laboratório de Alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV, 

pertencente ao Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), localizado no Município de 

Redenção-PA, onde foram selecionadas de acordo com aparência, integridade física e grau de 

maturação. 
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2.2 Processamento 

 Ao chegar no laboratório, os frutos foram pré-refrigerados por meio da imersão em 

água a 5ºC até o processamento. Ao iniciar o processamento, os frutos foram selecionados 

pela aparência, integridade e  grau  de maturação, lavados  com  água  corrente  para  a  

eliminação  de  sujidades.  Após esta etapa, os frutos foram sanitizados em água clorada por 

10 minutos, e em seguida foi feito o enxágue em água corrente.  Realizadas estas etapas, os 

tomates passaram pelo branqueamento, onde foram colocados em água fervente e deixados 

por 2 minutos para a inativação das enzimas e desprendimento da casca para facilitar o 

descascamento e resfriados em água fria para se frear o cozimento. 

 O despolpamento foi manual, com o auxílio de uma faca, os tomates foram cortados 

ao meio e suas polpas foram retiradas com o auxílio de uma colher e as cascas manualmente. 

 

2.2 Preparação das formulações 

 A formulação foi preparada misturando-se a 100 g polpa de tomate, 50 g de açúcar, 5 

g de sal, 0,5 g de cebola, 0,6 g de pimenta calabresa e 30 ml de vinagre. Todos os ingredientes 

da formulação foram triturados e homogeneizados em triturador de facas rotativas por 

aproximadamente 2 minutos salvo o vinagre que só foi acrescentado durante a etapa de 

concentração.  

Após triturada, a formulação foi refinada em peneiras domésticas. O material retido 

nas peneiras foi descartado.  Partindo dessa formulação básica, foram obtidas três distintas 

formulações diferenciando entre si em relação a sua concentração de SST, dado em °brix. 

Sendo denominadas como formação KAT, KET e KEP com as concentrações de 40, 50, e 

60°brix, respectivamente. 

Para a concentração, o material refinado foi colocado em uma panela e 

submetido ao aquecimento em fogão industrial para retirada da água livre até atingir a 

concentração desejada em °brix. 

 

2.3 Caracterização físico-química 

 

 As análises físico-químicas foram determinadas segundo as normas analíticas do 

instituto Adolf Lutz (2008), sendo elas, pH e SST. 
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2.4 Análise sensorial  

 

A análise foi realizada com três amostras codificadas, KAT, KET e KEP com as 

concentrações de 40, 50, e 60°brix, respectivamente, onde realizou-se a análise sensorial com 50 

provadores não treinados, em relação aos atributos aparência, sabor, textura, aroma e impressão 

global, utilizando escala hedônica estruturada de nove pontos, variando de 1 (desgostei extremamente) 

a 9 (gostei extremamente).  

 

2.5 Análise Estatística 

 

Os resultados das variáveis estudadas foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA)  e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade, através do 

software Assistat 7.7 Beta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A formulação de catchup mais concentrada KEP, com 60°brix, teve uma maior 

aceitação em relação às outras avaliadas como pode ser observado nos dados apresentados na 

Tabela 01.  

Tabela 01 – Médias atribuídas aos quesitos sensoriais. 

Amostras Aparência Sabor Aroma Textura I. Global 

KAT 6,78 ± 1,34 b 7,50 ± 1,17 a 7,08 ± 1,21 a 7,00 ± 1,44 b 7,14 ± 1,29 a 

KET 8,14 ± 0,93 a 7,28 ± 1,21 a 7,19 ± 1,13 a 7,86 ± 1,08 a 7,43 ± 1,19 a 

KEP 8,28 ± 0,94 a 7,32 ± 1,84 a 7,21 ± 1,26 a 8,00 ± 1,15 a 7,57 ± 1,23 a 

Médias seguidas de letras iguais não diferem entre si no teste de Tukey (p>0,05). ± corresponde a desvio padrão. 

 

 De uma maneira geral, houve uma boa aceitação por parte dos avaliadores os quais 

deram notas iguais ou superiores a sete (“gostei moderadamente”), em quase todos os 

atributos avaliados. Avaliações notas ≥ 7 são tidas como um indicativo de aceitação de um 

produto sendo relacionado à nota sete a mais de 77% de aceitação do produto. O único 
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atributo com nota inferior a sete foi a aparência da amostra com concentração de 40°brix 

(KAT).  

 Os atributos aparência  e  textura  apresentaram  diferença  significativa  ao  nível  de  

p > 0,05, mostrando uma superioridade das amostras mais concentradas. Essa diferença é pelo 

fato que a textura é o atributo mais ligado à concentração do catchup tendo em vista que 

quanto mais concentrado melhor sua textura mostrando-se mais firme e atrativo aos olhos dos 

consumidores. Consequentemente, influencia em sua aparência, pois de acordo com o painel 

avaliador a textura está ligada diretamente à aparência de catchup, molhos entre outros 

produtos semissólidos. 

 O aroma, o sabor e a impressão global não apresentaram diferença significativa ao 

nível de p > 0,05. Porém, a formulação com 60°brix mostrou-se com as melhores notas. O 

Gráfico 01 mostra melhor o comparativo entre os tratamentos.           

 
Gráfico 01 – Médias das notas atribuídas na análise sensorial para catchup com diferentes concentrações.  

 

De acordo com os resultados expostos na Tabela 02, verificou-se que o  pH  

apresentou  diferença estatisticamente significativa ao nível de 5% de probabilidade pelo teste 

de Tukey. Essa diferença é vista em relação ao pH da polpa de tomate em relação as 

formulações de catchup. Essa diferença é dada pelo acréscimo do ácido acético durante o 
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processamento do catchup sendo que a diminuição do pH é necessária para que se promova 

um ambiente adverso para a habitação de microrganismos.  

Tabela 02 – Resultado das analises físico-químicas  

Amostras SST ( °BRIX) pH 

Polpa de tomate  12 ± 0,04 d 4,21 ± 0,07 a 

KAT 30 ± 0,02 c 3,71 ± 0,01 b 

KET 40 ± 0,01 b 3,73 ± 0,01b 

KEP 50 ± 0,02 a 3,75 ± 0,01 b 

SST: Sólidos Solúveis Totais, expressos em °brix; ± corresponde a desvio padrão; Médias seguidas de letras 

iguais não diferem entre si no teste de Tukey (p>0,05). 

 

 Em relação à SST, também verificou-se diferença estatisticamente significativa ao 

nível de 5% de probabilidade sendo que este ocorrido é dado por dois fatores principais sendo 

eles a introdução de açúcar nas formulações sendo  a principal explicação da grande diferença 

entre os valores da polpa e os valores encontrados no produto já elaborado  a diferencia entre 

as formulações foi dado  devido a etapa de concentração onde é possível controlar através da 

temperatura e o tempo que o catchup é submetido nessa etapa tendo como principio a 

remoção da água livre do produto  aumentando assim o teor de sólidos  solúveis. Soares  et  

al.  (2001)  notaram  comportamento  semelhante de desidratação da polpa  de  acerola  onde 

os mesmos relatam um aumento de quase  dez  vezes  mais de  SST  na  polpa  de  acerola  

concentrada  após  o  tratamento térmico, de 70°C por 90 minutos, em relação ao teor inicial 

da polpa de acerola. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

 O grau de concentração influencia diretamente na aceitabilidade de catchup tendo 

como ponto principal as modificações na textura e aparência mostrando que um produto mais 

concentrado mostra-se melhor aceito devido ser mais firme, o que com concentrações baixas 

mostra-se muito líquido. 
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RESUMO 
 

O Estado do Pará possui 55% do seu território destinado a preservação da diversidade de ecossistemas 

naturais. A criação destas áreas é um importante instrumento para o ordenamento fundiário na 

Amazônia e consequente combate ao desmatamento ilegal. Conservar as florestas é garantia da 

manutenção dos serviços ambientais que incluem a regulação do clima e a preservação da diversidade 

biológica e das espécies ameaçadas. Portanto, evitar o desmatamento destas áreas é uma questão 

estratégica para o Desenvolvimento Sustentável do estado, onde a manutenção dessas áras também é 

uma forma de gerar emprego e renda para a população tradicional. Desta forma, o objetivo deste 

trabalho é analisar o desmatamento e suas causas em Unidades de Conservação no Estado do Pará nos 

anos de 2012 e 2013. O Estado possui 69 Unidades de Conservação implantadas, sendo 37 de Uso 

Sustentável Federal, 14 de Uso Sustentável Estadual, 11 de Proteção Integral Federal e 7 de Proteção 

Integral Estadual. Ao analisarmos os dados do desmatamento nos anos de 2012 e 2013, percebe-se a 

perda de cobertura vegetal em áreas consideradas estratégicas para os governos federal e estadual. 

Como possíveis forçantes do desmatamento, tem-se obras de infraestrutura tais como aberturas de 

estradas, construção de portos e hidrelétrica, além das atividades das atividades de pecuária, 

agricultura e mineração já exercidas no Estado, atividades estas ocorridas majoritariamente nas regiões 

do Tapajós e Xingu. 

Palavras-chave: Desmatamento. Unidades de Conservação. Áreas Protegidas. 

1. INTRODUÇÃO 

A proposta de criação de áreas protegidas por legislação federal, estadual ou 

municipal, é sugerida como alternativa para a preservação e conservação de espaços 

destinados a diversas atividades produtivas ou não, tais como: o extrativismo, o lazer, a 

educação e interpretação ambiental, o turismo, entre outras. Neste contexto, surgem as 

unidades de conservação da natureza (UC’s), com seus múltiplos objetivos destinados a 

utilização direta ou indireta dos recursos naturais. A Amazônia possui 43,9% de seu bioma 

sob áreas protegidas, divididos entre UC’s (22,2%) e Terras Indígenas (21,7%). O Estado do 

Pará possui 55% do seu território destinado à preservação da diversidade de ecossistemas 

naturais e a cultura tradicional.  

mailto:mariahpb@gmail.com
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A função desses espaços é manter amostras significativas de diferentes populações, 

ambientes e ecossistemas. Além da função de preservação de espaços, a implementação de 

UC assegura às populações tradicionais a utilização dos recursos de forma sustentável 

propiciando o desenvolvimento de políticas aplicadas às atividades econômicas sustentáveis. 

Estas áreas estão sujeitas a normas e regras especiais, e são legalmente criadas pelos governos 

federais, estaduais e municipais, após a realização de estudos técnicos dos espaços propostos 

e, quando necessário, consulta à população. 

A criação dessas áreas é um importante instrumento contra o aumento do 

desmatamento ilegal associado a grilagem de terras e auxilia o ordenamento territorial 

fundiário da Amazônia. Porém, as causas da destruição dos sistemas naturais ocorrem de 

incentivos realizados pelo o próprio governo, tratados como provedores de empregos e renda. 

Empreendimentos de grandes impactos ambientais como a mineração, criação de gado, 

abertura de estradas, o desenvolvimento das cidades e consequentemente aumento da 

exploração dos recursos naturais na região refletem no aumento do desmatamento nas áreas 

em entorno as unidades de conversação. O objetivo deste trabalho é analisar o desmatamento 

e suas causas em unidades de conservação no Estado do Pará nos anos de 2012 e 2013. 

2. A PRESSÃO DO DESMATAMENTO EM ÁREAS PROTEGIDAS  

As florestas tropicais são consideradas o maior repositório da biodiversidade no 

mundo, com altos índices de endemismos, e onde seu equilíbrio depende da qualidade do 

clima, da água, do solo, a reciclagem de nutrientes e demais serviços ambientais. Segundo 

Miller (2008), as florestais tropicais já cobriram uma área duas vezes do que a de hoje, com 

grande parte da destruição ocorrendo desde 1950. Grande parte deste desmatamento ocorre na 

América do Sul (em especial no Brasil), na África e na Ásia.  

 O desmatamento de áreas protegidas contribui para a perda de espécies no bioma e o 

desequilíbrio dos ecossistemas anteriormente preservados. Causas do desmatamento incluem: 

crescimento populacional, pobreza, subsídios governamentais que prejudicam o meio 

ambiente e falha na valorização dos serviços ecológicos. Em países asiáticos e em 

desenvolvimento há o incentivo da população mais desprovida para ocupação do solo 

florestal, como forma de inibição da pobreza. Práticas insustentáveis praticadas sem o auxílio 

técnico ocasionam o cultivo e a erosão do solo que tem por característica ser pobre em 

nutrientes. 
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Áreas protegidas são instrumentos eficazes para resguardar a integridade dos 

ecossistemas, a biodiversidade e os serviços ambientais associados. Porém, a criação destas 

áreas não é a garantia que a floresta será preservada. Os madeireiros aproveitam da fragilidade 

na apuração dos crimes em áreas protegidas, decorrente tanto da demora na detecção dos 

desmatamentos ilegais e da falta de provas materiais para caracterizar o crime, como da 

dificuldade em localizar os infratores (HAYASHI, SOUZA JR & PEREIRA, 2009). As 

pressões exercidas sobre as florestas envolvem o desmatamento, a exploração madeireira, a 

construção de estradas e atividades como mineração. Um aspecto relevante é a construção de 

estradas realizadas pelo poder público e também das estradas não oficiais, muitas vezes em 

terras públicas para escoamento de produtos ilegais. Essas vias facilitam a grilagem, o 

desmatamento, as queimadas e a exploração predatória de madeira, além de ampliar os 

conflitos pela posse de terra (SOUZA et al., 2005).   

Estudos comprovam que a redução de áreas protegidas para resolução de questões 

fundiárias e as grandes obras de infraestrutura aumentam o desmatamento nestas áreas. 

Portanto, há a necessidade de ordenamento territorial destas áreas para combater o 

desmatamento ilegal associado a grilagem de terra e a urgência em proteger regiões com valor 

ecológico significativo. A Amazônia precisa de um modelo de desenvolvimento que seja 

capaz de conciliar crescimento econômico, qualidade de vida e conservação dos recursos 

naturais (VERÍSSIMO et al., 2011) visando a regulação climática e a proteção da diversidade 

ecológica. 

3. O SNUC E A GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC foi instituído através da lei 

nº 9.985 de 18 de julho de 2000 e estabelece critérios e normas para a criação, implantação, 

gestão e manutenção das Unidades de Conservação. Atua como uma ferramenta para 

potencializar atividades que contribuem para geração de emprego e renda, aumento da 

qualidade de vida e o desenvolvimento sem prejuízo para a conservação ambiental. Foi criado 

como um instrumento que não apenas incorporou de uma única vez parte das áreas protegidas 

prevista pela legislação brasileira até então, como abriu espaço para que novas categorias 

fossem criadas ou incorporadas a partir de experiências originais desenvolvidas no país 

(MEDEIROS, 2006). Deve ser entendido como uma ferramenta para o ordenamento 

territorial, possibilitando vários usos do solo e dos recursos naturais que potencializam 
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atividades que contribuem com a geração de emprego e renda e aumento da qualidade de vida 

das pessoas.  

Segundo o MMA (2009), o SNUC é composto pelo conjunto de unidades de 

conservação federais, estaduais, municipais e particulares, distribuídas em doze categorias de 

manejo. Cada uma dessas categorias se diferencia quanto à forma de proteção e usos 

permitidos. Há unidades de proteção integral, que precisam de maiores cuidados por sua 

fragilidade e particularidades ambientais, compreendem as seguintes categorias: Estação 

Ecológica (ESEC), Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA), Monumento 

Natural (MN) e Refúgio de Vida Silvestre (REVIS). As unidades de uso sustentável, cujos 

recursos naturais podem ser utilizados de forma direta e sustentável e, ao mesmo tempo, 

serem conservados, constituem as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental (APA), 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional (FLONA), Reserva 

Extrativista (RESEX), Reserva de Fauna (REFAU), Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RDS) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 

3.1 Criação, Implementação e Gestão de Unidades de Conservação na Amazônia  

 No período de 2003 a 2006 houve um aumento considerável em criações de Unidades 

de Conservação, onde as UC’s surgiram como estratégia de controle do desmatamento e 

auxiliar a regularização fundiária em áreas críticas da Amazônia. Até 2014 foram criadas 111 

unidades de conservação no bioma Amazônia, gerida pelo o Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio), segundo a tabela 1. Destas 111 unidades de 

conservação, 37 são de proteção integral, distribuídas por 27.879.764,17 hectares, a maioria 

destinados a Parques Nacionais. Já de Uso Sustentável correspondem pelo as outras 74 UC’s 

em sua maioria distribuídas em Florestas Nacionais.  

A gestão de uma UC pressupõe recursos humanos e financeiros adequados, estrutura 

básica, tais como sede, vigilância, equipamento de emergência e comunicação, e locais 

delimitados para pesquisa, visitação, uso comunitário e produtivo (VEDOVETO, FUTADA 

& RIBEIRO, 2011). Porém, na Amazônia 50% das unidades de conservação não possuem 

plano de manejo e 45% não tem conselho gestor implantado. 
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Tabela 1 – Área total das Unidades de Conservação na Amazônia 

Tipo de Unidades de Conservação Área (hectare) 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 5.379.438,89 

Parque Nacional 16.852.222,36 

Reserva Biológica 3.648.102,92 

Total 27.879.764,17 

  

Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental 2.083.617,48 

Área de Relevante Interesse Ecológico 18.931,00 

Floresta Nacional 18.675.216,04 

Reserva Extrativista 11.472.990,17 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 64.441,29 

Total 32.315.196,00 

      Fonte: ICMBio, 2014. 

O planejamento das atividades das unidades de conservação deve seguir orientação 

dos instrumentos de gestão propostos pelo o SNUC, dentre esses instrumentos temos o plano 

de manejo, que se constitui no documento técnico de grande importância, pois, estabelece o 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso das áreas e o manejo dos recursos naturais. 

O plano deve orientar o uso das parcelas do solo, assim como as atividades a serem 

implementadas na UC. Auxiliando o órgão gestor, o conselho consultivo ou deliberativo, 

constituído por instituições públicas e entidades da sociedade civil, atua como instrumento 

que visa tornar mais eficaz a gestão.  

4. MUDANÇAS DO USO DA TERRA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO 

ESTADO DO PARÁ 

No Estado do Pará a principal mudança do uso da terra foi para o desenvolvimento 

territorial e a expansão madeireira e agropecuária. Essas mudanças provocam alterações 

climáticas e a perda de importantes áreas de interesse ecológico. Atualmente o estado 

encontra-se num importante elo na cadeia logística nacional com os portos de Belém e Vila do 

Conde, além da abertura de estradas como a rodovia Santarém-Cuiabá e a Transamazônica, 

sendo estes o principal vetor do desmatamento na Amazônia desde 1970.  

4.1. Contexto e dados Gerais  

 O Estado do Pará possui 54% do seu território em áreas protegidas, surgiu da 

necessidade do governo estadual em proteger essas áreas e a promoção do uso sustentável da 

floresta. Apesar das criações desses espaços, segundo Vedoveto et al (2014), 38% das UC’s 
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do estado apresentam baixo índice de implementação, os principais motivos são os baixos 

investimentos financeiros, a falta do monitoramento da biodiversidade, escassez de pessoal 

lotado, uso público incipiente, baixa articulação com as comunidades locais e a baixa 

efetividade na fiscalização ambiental. Das 69 unidades de conversação implantadas no 

Estado, 37 são de Uso Sustentável Federal, 14 de Uso Sustentável Estadual, 11 de Proteção 

Integral Federal e 7 de Proteção Integral Estadual. 

 A conservação das florestas é garantia da manutenção dos serviços ambientais, 

regulação do clima e preservação da diversidade biológica, de espécies ameaçadas, evitar o 

desmatamento destas áreas é uma forma de manutenção para atividades que geram emprego e 

renda para a população tradicional e o desenvolvimento sustentável na região.  

4.2. Localização e Quantificação das áreas desmatadas  

Para este trabalho foram usados os dados do Programa de Monitoramento do 

Desmatamento na Amazônia Brasileira através de Satélite (PRODES), para o desmatamento 

em Unidades de Conservação nos anos de 2012 e 2013, conforme a tabela 1. 

Tabela 1 – Dados do desmatamento em Unidades de Conservação no Estado do Pará 

2012-2013 
Unidades de Conservação  Desmatamento 

 Área Total 2012 2013 

FEDERAL    

APA 2.083.617,48 0 5.984,72 

ARIE 18.931,00 0 0 

ESEC 5.379.438,89 404,36 62,17 

FLONA 18.675.216,04 9.700,66 10.437,01 

PARNA 16.852.222,36 117,58 1.492,77 

RDS 64.441,29 0 0,00 

REBIO 3.648.102,92 0 44,13 

RESEX 11.720.053,63 1.344,63 712,02 

    

ESTADUAL    

APA 7.180.348 8.405 10.052 

ESEC 22.520 18 0 

FLORESTA ESTADUAL 7.826.380 552 232 

PARQUE ESTADUAL 31.990 0 0 

RDS 51.770 18 10 

REBIO 11.731,60 0 0 

Fonte: PRODES, 2014. 
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 Verificou-se um aumento no desmatamento nas unidades de conservação geridas pelo 

o ICMBio, exceto por ARIE e RDS que permaneceram com a mesma taxa; e ESEC e RESEX 

que diminuíram as taxas de desmatamento para o período de 2012 e 2013, acompanhando 

uma tendência de desmatamento em todo o Estado. No âmbito estadual, todas as unidades de 

conservação tiveram diminuição das taxas de desmatamento, o caso de APA, ESEC, Floresta 

Estadual e RDS. Os Parques Estaduais e as Reservas Biológicas mantiveram suas taxas 

inalteradas em comparação em 2012/2013. 

 As áreas de proteção ambiental que tiveram os maiores desmatamentos em 2012 foram 

a) de âmbito federal: ESEC Terra do Meio, Floresta Nacional de Altamira, Floresta Nacional 

de Carajás; b) de âmbito estadual: APA Triunfo do Xingu, APA do Lago do Tucuruí e APA 

do Arquipélago do Marajó. Percebe-se a forte tendência da região do Tapajós ao 

desmatamento, devido as obras de infraestrutura que exercem uma forte pressão nas florestas 

(ESEC Terra do Meio, Floresta Nacional de Altamira e APA Triunfo do Xingu), onde 

segundo Coelho et al. (2013), a APA Triunfo do Xingu obteve os maiores valores de 

incremento de desmatamento no Estado, representando 30% do desmatamento do município 

de São Félix do Xingu. No ano de 2013 a tendência continua a mesma, porém as 

maiores taxas vieram das APA Igarapé Gelado, APA Tapajós e ESEC Terra do Meio (todas 

federais), nas UC’s estaduais a APA Triunfo do Xingu continua com o maior incremento de 

desmatamento, seguido da APA do Lago de Tucuruí e Floresta Estadual do Iriri.  

5. ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 Entre os maiores vetores do desmatamento no Estado do Pará estão as obras 

promovidas pelo o governo federal para melhoramento da infraestrutura regional e a ligação 

de estradas para escoamento da produção do Centro-Oeste, onde verifica-se as maiores 

pressões na região do Tapajós e Xingu, principalmente os municípios de Altamira, Novo 

Progresso, Itaituba, São Félix do Xingu e Cumaru do Norte, sendo estes municípios 

responsáveis por 75% do desmatamento no Estado.  

Obras de desenvolvimento e infraestrutura como a Usina Hidrelétrica de Belo Monte e 

Tapajós vem alterando a dinâmica do uso da terra nessas regiões. Pelo contexto histórico do 

desmatamento no Estado, estas obras aumentam o uso indevido de terras públicas, onde os 

chamados “grileiros” avançam sobre a floresta como forma de legitimar a ocupação, criando 

ambiente propício para conflitos fundiários. A esse contexto agregou-se ainda as Estações de 

Transbordo de Carga em instalação no Porto de Miritituba, no município de Itaituba, 
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incentivando o escoamento da produção para essas áreas, pressionando ainda mais o 

desenvolvimento da infraestrutura regional.  

Tradicionalmente, as políticas públicas ambientais têm sido baseadas nos instrumentos 

de comando e controle, os quais estimulam práticas mais sustentáveis. O governo do Estado, 

através do Plano de Preservação, Controle e Alternativas ao Desmatamento (PPCAD), 

estabeleceu um conjunto de ações contra a perda da floresta e consolidação de alternativas 

econômicas sustentáveis, medidas capazes de diminuir as taxas de desmatamento e alavancar 

um novo modelo produtivo adequado ao Estado.   

Paralelamente, em busca de um novo paradigma e visando desvincular o 

desmatamento dos produtos exportados, o governo do Estado buscou parceria para ações de 

comando e controle, como por exemplo a operação Arco de Fogo (2008) e a Operação Boi 

Pirata (2010), onde foram firmados acordos com o Ministério Público Federal (MPF).   

Outro programa governamental auxiliar no combate ao desmatamento é o “Municípios 

Verdes”, desenvolvido em parceria com os municípios afetados, sociedade civil, iniciativa 

privada, IBAMA e MPF, e tem como objetivos fortalecer a produção rural sustentável e 

realizar ações de ordenamento ambiental, fundiário e promover a gestão ambiental 

descentralizada, focando em ações de âmbito local e a na implantação do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR).  

Finalmente, como instrumento econômico de Política ambiental no estado, tem-se o 

ICMS Verde implementado no Estado desde 2012, através da Lei Estadual nº 7.638, a qual 

garante o repasse de até 8% das tributações aos municípios. Além de apoiar a redução do 

desmatamento e a adequação ambiental das propriedades rurais, busca também fortalecer a 

gestão municipal que entre outras atividades ajuda a criação e manutenção das Unidades de 

Conservação. 

Em conjunto, todas essas políticas e programas governamentais reforçam a 

importância da proteção dos ecossistemas naturais, criando oportunidades para melhoria da 

gestão ambiental e combate ao desmatamento. Como as pressões sobre as UCs são em sua 

maioria provenientes de atividades econômicas, seria interessante o desenvolvimento de um 

estudo que pudesse valorar as UCs tanto no seu potencial para uso sustentável, quanto na 

contribuição para a manutenção dos serviços ambientais essenciais para a qualidade de vida 

das populações no entorno. Além disso, estudos sobre custos de oportunidades das atividades 
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econômicas desenvolvidas dentro e fora das UCs, poderiam sinalizar o valor dos 

investimentos necessários para se criar barreiras para o avanço do desmatamento nessas áreas.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisarmos os dados do desmatamento nos anos de 2012 e 2013, percebe-se a 

perda de cobertura vegetal em áreas consideradas estratégicas para os governos federal e 

estadual. Como possíveis forçantes do desmatamento, tem-se obras de infraestrutura tais 

como aberturas de estradas, construção de portos e hidrelétrica, além das atividades das 

atividades de pecuária, agricultura e mineração já desenvolvidas no Estado. 

Não se pode avaliar concretamente qual dessas forçantes tem impacto direto no 

desmatamento ocorrido nas UCs, mas é seguro afirmar que a implementação de diversas 

políticas públicas de comando e controle, leis regulamentando tributações referentes a 

manutenção dos serviços ambientais e ao fortalecimento da gestão ambiental municipal, são 

fatores positivos para o controle das florestas remanescentes. 

Instrumentos econômicos tais como o ICMS verde e futuramente o Pagamento por 

Serviços Ambientais, possuem potencial para fortalecer as UCs pois direciona recursos 

financeiros para sua gestão. Além disso, as UC’s poderão gerar receitas através do turismo, 

embora na Amazônia, os parques ambientais pouco desenvolvem ações de uso público. 

Finalmente, espera-se que com a articulação conjunta dos instrumentos de política e 

gestão ambiental disponíveis e já em ação no Estado do Pará, será possível promover o 

Desenvolvimento Sustentável com mais proteção aos ecossistemas e menos conflitos nos usos 

da terra, resultando em maior bem estar social e qualidade ambiental. 
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RESUMO 

 
Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson é uma espécie florestal brasileira que vem sendo utilizada para 

restauração florestal, extração de madeira, paisagismo e ornamentação em geral. No entanto, as 

informações sobre o teste de germinação para as sementes dessa espécie são escassas, sendo 

necessários estudos adicionais, visando à definição e a padronização de metodologias mais adequadas. 

Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo verificar qual a melhor condição em laboratório 

de substrato, luminosidade e temperatura para a expressão máxima da germinação de sementes de 

Tabebuia serratifolia. Os 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 (LASEVIFLOR) do 

Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília onde foram realizados os testes de 

germinação. Utilizou-se como substrato papel filtro, areia fina, algodão e rolo de papel, além de 

luminosidade (com e sem luz), e temperaturas constante (25ºC) e alternada (20º-30ºC). Os testes de 

germinação foram conduzidos em germinadores B.O.D. NT 708 – AT, Nova Técnica. Avaliou-se o 

percentual de germinação e o índice de velocidade de germinação (IVG). O tratamento Sem luz - 

Substrato papel filtro - Temperatura alternada foi o mais eficiente, pois resultou em maior 

porcentagem de germinação e IVG; sendo, pois, essas condições as mais recomendáveis para a 

realização de testes de germinação de sementes de T. serratifolia, em condições de laboratório. 

 

Palavras-chave: Luminosidade. Substrato. Temperatura. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Com a intensificação da degradação de grandes áreas naturais nos biomas brasileiros, 

seja por causa da expansão agrícola e agropecuária, seja pela demanda de matéria-prima, a 

realização de estudos de espécies florestais em análise de sementes, especialmente sobre a 

germinação, torna-se fundamental, visando à obtenção de informações, atualmente escassas, 

que expressem a qualidade fisiológica das sementes, tanto para sua preservação como para a 

utilização dessas espécies vegetais com os mais variados interesses. 

Segundo Labouriau (1983), outro motivo que torna urgente os estudos sobre 

germinação de sementes florestais é o fato de que estes trabalhos constituem uma providência 

mailto:efl@unb.br
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essencial para proteger muitas espécies ameaçadas de extinção. 

As sementes, em geral, apresentam um desempenho variável quanto à germinação, 

pois cada espécie exige determinadas condições, nas quais as sementes conseguem expressar 

o máximo potencial. Diferentes temperaturas, substratos e a interferência da luz são 

componentes básicos do teste de germinação; assim, o conhecimento da influência desses 

componentes na germinação de sementes é de suma importância, podendo ser determinante 

tanto para a fração de sementes germinadas, quanto para a sua velocidade de germinação. 

A temperatura é considerada ótima para a germinação das sementes quando estas 

expressam maior germinação em menor tempo; havendo prejuízos na germinação quando as 

temperaturas estão acima ou abaixo desse valor ótimo (POPINIGIS, 1985; MAYER e 

POLJAKOFF MAYBER, 1989). O substrato influencia diretamente na germinação, pois, em 

função de sua capacidade de retenção de água, estrutura e aeração, afeta o fornecimento de 

água e de oxigênio para as sementes e oferece suporte físico para o desenvolvimento da 

plântula (FIGLIOLIA et al., 1993). A sensibilidade das sementes à luz é bastante variável, de 

acordo com a espécie, havendo sementes cuja germinação é influenciada positiva ou 

negativamente pela luz, e sementes indiferentes a ela (AGUIAR et al., 1993). 

A espécie Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson é característica da floresta pluvial 

densa e conhecida popularmente como pau-d’arco-amarelo (PA), piúva-amarela, ipê-ovo-de-

macuco (ES), ipê-do-cerrado, ipê-amarelo ou opa. É bastante explorada, pois o uso de sua 

madeira é variado, indo desde a fabricação de tacos e tábuas de assoalho e bengalas, até a 

utilização para postes e dormentes, passando por instrumentos musicais. Além do uso da 

madeira, as árvores desta espécie são também muito empregadas no paisagismo e arborização 

urbana, devido à beleza de sua floração (LORENZI, 1992). 

Frente à carência de informações sobre a germinação das sementes de T. serratifolia 

em condições de laboratório, visando ampliar os conhecimentos acerca da espécie, o objetivo 

deste trabalho foi determinar qual a melhor condição em laboratório de substrato, 

luminosidade e temperatura para a expressão máxima da germinação de sementes de ipê-

amarelo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os frutos de Tabebuia serratifolia foram coletados de matrizes sadias escolhidas 

aleatoriamente, localizadas na APA Gama – Cabeça de Veado, Park Way, Distrito Federal. Os 
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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 e Viveiro Florestais (LASEVIFLOR) do Departamento de Engenharia Florestal da 

Universidade de Brasília, onde foram realizados os testes de germinação. 

As sementes utilizadas nestes testes foram esterilizadas com solução de hipoclorito de 

sódio a uma concentração de 2% por 10 minutos, e, em seguida, lavadas em água corrente por 

mais 15 minutos. Este procedimento foi realizado com o objetivo de minimizar o ataque de 

fungos nas sementes testadas. 

Em todos os tratamentos, foram feitas quatro repetições com 25 sementes cada. 

Realizaram-se os testes em quatro substratos distintos: papel filtro, areia fina, algodão 

e rolo de papel. Para os substratos algodão, areia e papel filtro foram utilizadas caixas 

plásticas transparentes (gerboxes) lavadas e esterilizadas com álcool a 97%. Para o substrato 

rolo de papel, utilizaram-se duas folhas de papel de filtro, dispondo as sementes esparsamente 

entre elas. 

Em relação á luminosidade, avaliaram-se duas condições: presença e ausência de luz. 

Estas foram obtidas através da cobertura ou não dos gerboxes e dos rolos de papel com papel 

alumínio. 

As duas condições de temperatura utilizadas nestes testes foram: constante a 25°C e 

alternada 20 – 30°C, com fotoperíodo de 16 horas a 30°C e 8 horas a 20°C. 

Os testes de germinação foram conduzidos em germinadores B.O.D. NT 708 – AT, 

Nova Técnica. Os substratos foram mantidos umedecidos durante todo o período de 

realização dos testes. 

As avaliações foram realizadas diariamente, por um período de 30 dias. Utilizou-se 

como critério de germinação a emissão de radícula com no mínimo dois milímetros de 

comprimento, conforme Popinigis (1977). Os resultados obtidos foram anotados em uma 

tabela e as sementes consideradas germinadas eram descartadas. 

De posse destes dados, foram avaliados o índice de velocidade de germinação (IVG) 

de acordo com a fórmula descrita por Maguire (1962) e o percentual de germinação (%G) 

para cada tratamento. 

O delineamento estatístico adotado foi o inteiramente casualizado (DIC) com arranjo 

fatorial 2 x 2 x 4 (luz x temperatura x substrato). A análise de variância foi realizada ao nível 

de 5%, conforme Pimentel-Gomes (1987). 
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Utilizou-se o programa Genes (Cruz, 2001) para análise estatística, sendo IVG (Índice 

de Velocidade de Germinação) e germinação (em porcentagem) as duas variáveis estudadas. 

Os dados originais de porcentagem de germinação foram transformados em arco seno 

(porcentagem/100)1/2. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação aos resultados obtidos, o Quadro 1 apresenta os valores encontrados para a 

porcentagem de germinação e IVG. 

 

Quadro 1 – Porcentagem de germinação e IVG para sementes de Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson 

submetidas a diversos tratamentos de substrato, temperatura e luminosidade, em laboratório. 

 

Tratamento 
Germinação 

(%) 

Velocidade  

de  

germinação (IVG) 
Luminosidade Substrato Temperatura 

Com Luz 

Papel  

Filtro 

Alternada 75 8,8442 

Constante 2 0,2019 

Areia  
Alternada 78 8,0150 

Constante 56 5,1609 

Algodão 
Alternada 80 8,2458 

Constante 53 5,7957 

Rolo de  

Papel  

Alternada 74 8,2132 

Constante 72 8,0911 

Sem Luz 

Papel  

Filtro 

Alternada 83 9,6496 

Constante 81 8,8661 

Areia  
Alternada 72 6,9104 

Constante 74 8,2250 

Algodão 
Alternada 80 9,6053 

Constante 74 8,7335 

Rolo de  

Papel  

Alternada 76 6,9923 

Constante 69 6,3907 

 Média geral 68,6875 7,3713 

 

O tratamento que apresentou a maior porcentagem de germinação e o maior IVG foi 

aquele no qual foram utilizadas as variáveis Sem luz – Substrato papel filtro – Temperatura 

alternada, com 83% e 9,6496, respectivamente.  

O início da germinação variou de 4 a 8 dias. Os tratamentos que apresentaram 

germinação mais rápida foram: Com luz - Substrato rolo de papel - Temperatura constante; 

Sem luz - Substrato areia - Temperatura alternada; e Sem luz - Substrato areia - Temperatura 

constante. O tratamento cujo início da germinação ocorreu mais tardiamente foi: Com luz - 

Substrato papel filtro - Temperatura constante. 
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Este último tratamento apresentou porcentagem de germinação muito baixa, apenas 

2%, visivelmente discrepante dos outros resultados conforme Tabela 1, o que pode ter sido 

resultante da combinação das variáveis neste tratamento. O substrato papel filtro apresenta 

baixa retenção de umidade. Quando associado à temperatura constante de 25°C e a exposição 

contínua à luz durante os testes na câmara de germinação, provoca um aumento na 

temperatura, diminuindo ainda mais o grau de umidade no interior do gerbox. Deste modo, 

fragilizadas pela condição apresentada, as sementes tornaram-se inviáveis, o que 

comprometeu o processo de germinação. Marcos Filho et al. (1987) relatam que a 

uniformidade da umidade do substrato durante a condução do teste de germinação é fator 

primordial. 

Em contrapartida, Figliolia et al. (2005), realizando a aferição de testes de germinação 

de sementes florestais nativas, utilizaram como padrão para o teste de germinação das 

sementes de Parapiptadenia rígida (Benth.) Brenan (angico vermelho) a condição sobre 

papel filtro a 25°C. Machado et al. (2002) indicam que, nas condições ideais de temperatura, 

entre 25ºC e 35ºC, o substrato papel é promissor para uso no teste de germinação de sementes 

de Tabebuia serratifolia. 

De acordo com Bocchese et al. (2008), essas contradições observadas na literatura 

demonstram que as sementes de espécies florestais possuem diferentes necessidades de 

substrato, o que evidencia a necessidade de testes para o conhecimento dos melhores 

substratos a serem utilizados para as diferentes espécies. 

Os resultados das análises de variância para porcentagem de germinação e IVG estão 

apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados da análise de variância para IVG e germinação. 

 IVG Germinação 

Fontes de variação G.L. Q.M. F Q.M. F 

Temp 1 56,3329 17,14 * 0,6284 23,15 * 

Subst 3 4,4999 1,37 ns 0,1002 3,69 * 

Luz 1 40,9922 12,47 * 0,6821 25,13 * 

Temp x Subst  3 15,4807 4,71 * 0,1737 6,40 * 

Temp x Luz 1 43,0745 13,11 * 0,3758 13,84 * 

Subst x Luz 3 26,5068 8,07 * 0,2709 9,98 * 

Temp x Subst x Luz 3 12,9284 3,93 * 0,2051 7,56 * 

Resíduo  3,28612  0,2714E-01  

      

Média geral   7,3713  0,968 

Coeficiente de Variação   24,592  17,011 

Temp – Temperatura; Subst – Substrato; G.L. – Graus de Liberdade; Q.M. Quadrado Médio. 

* – significativo a 5% (P < 0,05); ns – não significativo a 5% (P > 0,05). 
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Observa-se, com base na Tabela 1, que a interação tripla foi significativa para IVG e 

germinação. Percebe-se também que somente a variável substrato apresentou valor não 

significativo para o IVG, sendo que todas as outras variáveis e suas interações apresentaram 

valores significativos para IVG e germinação. 

Assim sendo, fixou-se o substrato para o estudo dos efeitos de luz e de temperatura, já 

que estes apresentam elevado interesse quando se considera a produção de mudas por via 

seminal. 

Na análise do substrato papel filtro, percebeu-se que as interações luz x temperatura 

foram significativas, o que indica que um fator influi sobre o outro. Deste modo, fixou-se, 

então, a temperatura para que fosse realizado o estudo do efeito da luminosidade para ambas 

as variáveis. 

Percebeu-se que, quando se considerou o substrato papel de filtro e a temperatura 

alternada 20-30°C, não houve efeito significativo de luz nem sobre o IVG nem sobre a 

porcentagem de germinação. Assim, pode-se realizar o teste de germinação com ou sem luz, 

que não há diferença significativa entre os resultados. 

Já quando se estuda a variável temperatura constante a 25°C no mesmo substrato, vê-

se que há um efeito significativo da luminosidade para as variáveis IVG e porcentagem de 

germinação. Comparando-se as médias de IVG com luz (0,2019) e sem luz (8,8661), e as 

médias de germinação com luz (0,0717%) e sem luz (1,1265%), verifica-se que a presença de 

luz influencia negativamente quando se utiliza o substrato papel filtro e temperatura constante 

em sementes de Tabebuia serratifolia, tanto para a germinação como para o IVG. 

Ao realizar a análise de variância considerando-se o substrato areia, observou-se que 

não há efeito significativo nem da condição de luminosidade, nem da temperatura e tampouco 

da interação entre elas para a porcentagem de germinação. Desta forma, pode-se afirmar que 

para o substrato areia, não há diferença significativa entre as variáveis luz e temperatura, 

sendo possível utilizar qualquer uma delas nos testes de germinação. 

Porém, quando se considera o IVG, observa-se que a interação luz x temperatura no 

substrato areia foi significativa. 

Para a temperatura alternada (20º-30°C), o efeito da luz não é significativo, não 

influindo na velocidade de germinação das sementes de Tabebuia serratifolia, quando 

colocadas para germinar em substrato areia fina. 
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Com relação à temperatura constante (25°C), o efeito de luminosidade é significativo 

para o IVG, ou seja, a luz influi na velocidade de germinação quando se considera o substrato 

areia; assim sendo, para o substrato areia, utilizando-se a temperatura constante, é preferível 

que se mantenha os gerboxes cobertos, sem exposição à luz, pois a velocidade de germinação 

é maior. 

Quanto aos substratos algodão e rolo de papel, a análise de variância mostrou que não 

há efeito significativo nem de luz, nem de temperatura, nem mesmo da interação entre as duas 

variáveis (luz x temperatura) para a porcentagem de germinação e para o índice de velocidade 

de germinação (IVG). Assim sendo, os testes de germinação feitos em laboratório, utilizando-

se estes substratos, podem ser realizados em temperatura alternada ou constante, com ou sem 

luz, para a espécie T. serratifolia, uma vez que, em ambos os substratos a semente apresentou 

fotoblastismo neutro, não sendo influenciada pela condição de luminosidade. 

De acordo com Souza  et  al. (2007), há grande variação do desempenho germinativo 

das sementes em relação aos substratos utilizados em condições de laboratório, tornando 

necessária a definição do ambiente que melhor proporcione a expressão máxima do vigor de 

cada espécie florestal. 

Neste trabalho verifica-se que as condições de ausência de luz associada ao substrato 

papel de filtro e temperatura alternada (20º-30ºC) se destacaram em relação às outras 

condições testadas; sendo, portanto, as mais adequadas e recomendadas para a realização de 

testes de germinação para sementes de Tabebuia serratifolia, em condições de laboratório. 

 

4. CONCLUSÕES 

A condição Sem luz – Substrato papel filtro – Temperatura alternada foi a que obteve 

melhores resultados nas variáveis avaliadas (%G e IVG); sendo, pois, a mais recomendada 

para a realização de testes de germinação de sementes de T. serratifolia em condições de 

laboratório. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo foi, determinar o teor de macronutrientes (N, P, K, Ca e Mg) em solos sob 

fragmento de floresta ripária, localizada as margens do rio Ubá, município de Moju – PA. Foram 

selecionadas três áreas com fragmentos de mata ciliar, em propriedades rurais de agricultores 

familiares. Em cada área foi demarcada uma parcela de 05 x 50m (250m2), onde foram coletadas três 

amostras compostas por parcela, formadas de dez amostras simples, cada uma, nas profundidades de 

0-20 e 20-40 cm. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com 10 repetições para 

cada profundidade, constituindo uma amostra composta. Os resultados demonstraram que os atributos 

dos solos avaliados se encontram em níveis baixos em todos os fragmentos estudados. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Fertilidade. Solo.  
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de desmatamento nos trópicos tem levado à fragmentação das florestas 

nativas, representadas pelos diferentes biomas, causando um aumento significativo dos 

processos de erosão dos solos, com prejuízo à hidrologia regional, evidente redução da 

biodiversidade e a degradação de imensas áreas submetidas a estas ações antrópicas 

(CAMARGO et al., 2011). A fragmentação ocorre quando uma grande extensão de habitats é 

transformada em numerosas manchas menores, com áreas totais pequenas e isoladas uma das 

outras.  

No Estado do Pará, este processo não foi diferente, como é caso do Nordeste do 

Estado, causado principalmente pelo desmatamento ocorrido durante sua colonização, 

associado ao desrespeito à aptidão agrícola dos solos da região, pois boa parte das 

propriedades rurais apresenta algum tipo de uso conflitante da terra (EMBRAPA, 2005). A 

mailto:madsonmdn@hotmail.com
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paisagem original dessa região Estado do Pará, que ao longo das calhas dos rios possuía uma 

vegetação ciliar peculiar foi transformada, sendo reduzida a um mosaico de fragmentos 

ciliares (MARTINS, 2007). 

As matas ciliares funcionam como filtros, retendo defensivos agrícolas, poluentes e 

sedimentos que seriam transportados para os cursos d'água, afetando diretamente a quantidade 

e a qualidade da água e conseqüentemente a fauna aquática e a população humana. São 

importantes também como corredores ecológicos, ligando fragmentos florestais e, portanto, 

facilitando o deslocamento da fauna e o fluxo gênico entre as populações de espécies animais 

e vegetais (SILVA, 2011).  

O objetivo deste estudo foi determinar o teor de macronutrientes contidos em 

fragmentos de floresta ripária, localizada as margens do rio Ubá, município de Moju – PA, 

afim de contribuir para uma melhor compreensão dessas áreas sujeitas a pressões antrópicas.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada na Vila Olho d' Água (2°17’12”S e 48°47’34,6”W), 

município de Moju-PA, às margens do rio Parafuso, que é um tributário do rio Ubá, que 

banha o município. O clima da região é Ami (quente úmido), segundo a classificação de 

Köppen, com a temperatura média anual oscilando entre 25 e 27 ºC. Foram selecionadas três 

áreas com fragmentos de floresta ripária, em cada área foi delimitada uma parcela com 

dimensão de 250 m2 (05 x 50 m), designadas como P1, P2 e P3, para coleta de dados. Foram 

coletadas três amostras compostas, uma por parcela, sendo que cada amostra composta 

equivale a 10 amostras simples. As amostras foram coletadas aleatoriamente, nas 

profundidades de 0-20 e 20-40 cm, utilizando-se um trado tipo “holandês”. Depois de 

identificadas foram conduzidas ao laboratório para o devido processamento.  

Para avaliar os teores de macronutrientes as amostras de solo foram analisadas 

conforme metodologia descrita em Embrapa (1997),o nitrogênio total (N) foi determinado 

pelo método de Kieldah. O fósforo assimilável (P) e o potássio (K+) foram obtidos usando um 

extrator Mehlich 1; cálcio (Ca+2) e magnésio (Mg+2) trocáveis, foram extraídos com KCl 1N. 

Todas as análises foram realizadas no Laboratório de Solos do Museu Paraense Emílio 

Goeldi. Os critérios utilizados para interpretação das análises químicas dos solos foram os 

propostos por Tomé Júnior (1997) e Prezotti et al. (2007).  
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A análise estatística dos dados foi realizada com base nas médias dos elementos, 

usando o software “Statystical Analysis System” (SAS). Realizou-se o procedimento 

ANOVA, aplicando o teste de Duncan a 5% em função da significancia do teste F.  

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados da análise química estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Teores de macronutrientes em amostras de solo sob fragmentos de mata ciliar, 

município de Moju, estado do Pará (média de três repetições). 

Parcela Prof. N P K Ca  Mg 

 

(cm) 
 g kg-1 

mg dm-3 

------------------- cmolcdm-3 -------------

------  

P1 
0 - 20 1,2 1,98 bc 0,03 1,38 a 0,44 a 

20 - 40 0,62 1,17 c 0,01 0,20 b 0,10 b 

P2 
0 - 20 0,95 2,18 bc 0,02 0,03 b 0,07 b 

20 - 40 1,18 1,75 bc 0,03 0,03 b 0,03 b 

P3 
0 - 20 1,29 3,51 ab 0,03 0,04 b 0,09 b 

20 - 40 1,79 2,51 ab 0,01 0,04 b 0,06 b 

Médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de 

Duncan a 5%. 

 

A Tabela 1 mostra que a maior parte do N contido no solo pode estar associada à 

presença da matéria orgânica, justificando suas concentrações na camada superficial, onde 

ocorre a deposição de material orgânico proveniente da vegetação. Considerando-se os 

valores médios, estatisticamente não houve diferença na concentração de N no solo dos 

fragmentos avaliados. 

Com relação ao P assimilável, os solos de todas as parcelas estudadas, apresentaram 

níveis muito baixo (PREZOTTI et al., 2007), com teores decrescendo com a profundidade do 

solo. No entanto, os teores desse elemento no solo não apresentaram diferença estatística 

(p>0,05) nas duas camadas de solos estudadas nos três fragmentos. Ferreira et al. (2007) e 



 

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

ISSN 2316-7637 

98 

 

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

 

Camargo et al. (2011), obtiveram resultado similar quando analisaram a fertilidade química 

em solos de mata ciliar. 

De maneira geral, os teores das bases trocáveis (Ca2+, Mg2+ e K+) foram baixos, 

variando de 0,01 a 1,38 cmolcdm-3 (PREZOTTI et al., 2007). Para o Ca++ e o Mg++, observa-

se que não houve diferença significativa entre eles, quando avaliadas as duas profundidades 

de solo nos três fragmentos de mata ciliar. O solo da parcela P1 foi o que apresentou os 

maiores teores de Ca++ e Mg++, na camada de 0-20 cm. Entretanto, Prezotti et al. (2007) 

recomendam que o valor de Ca e Mg no solo não seja inferior a 1,5 cmolc dm-3 e 0,5 cmolc 

dm-3 , respectivamente. Segundo Pereira et al. (2000), a baixa concentração de Ca2+ e Mg2+ 

pode está relacionada ao baixo nível de MO, pois quanto maior a quantidade desse material 

no solo maior a quantidade de Ca+2 e Mg+2, devido a retenção desses elementos nos 

complexos formados.  

Não foi possível constatar variação significativa para o teor K+ (p>0,05). De acordo 

com os valores descritos por Tomé Junior (1997), os teores de K+ no solo foram classificados 

como baixo (≤ 0,10 cmolcdm-3). Isto, provavelmente, pode estar associado com a alta 

mobilidade desse elemento nas plantas (KOLM; POGGIANI,  2003), bem como, ao seu alto 

potencial de solubilidade no solo, sendo, assim, facilmente lixiviado pela água das chuvas 

(VUONO et al., 1989). Resultado semelhante foi percebido por Silva; Moraes e Buzetti 

(2011). 

Na presente pesquisa o pH do solo variou de extremamente ácido (4,14) a fortemente 

ácido (5,29) nas profundidades analisadas (Embrapa 2006), com os valores de pH 

aumentando em profundidade em todas as parcelas avaliadas (Tabela 1). Esses resultados 

coincidem com os valores descritos por Tomé Junior (1997).  

 

4. CONCLUSÕES 

Os solos avaliados apresentaram baixos teores de macronutrientes em todos os 

fragmentos estudados. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve por objetivo avaliar através de análises físico – químicas em frutas cítricas 

comercializada em Redenção Pará. A citricultura é o ramo que mais se destaca na fruticultura mundial, 

o que faz dos citros as frutas mais produzidas no mundo. As primeiras plantas cítricas foram 

introduzidas no Brasil pelos portugueses, que trouxeram as mudas da Espanha, logo no início da 

colonização, sendo que o objetivo em trazer essas frutas era para criar um abastecimento de vitamina 

C para ser utilizada como antídoto do escorbuto, doença que matava a maior parte das tripulações na  

época. Foram analisadas frutos de carambola, maracujá e abacaxi adquiridos no comércio local do 

município de Redenção-Pará. E destinados ao laboratório de alimentos da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) Campus XV, onde foram lavadas em água corrente e realizadas todas as etapas para 

realização das análises físico químicas. Foram realizadas análises de Ph, acidez (% ácido cítrico) e 

vitamina C (mg/100 ml), sendo as mesmas realizadas em triplicatas e utilizadas as respectivas 

médias.Os resultados obtidos para acidez foram de 1,35; 3,80 e 0,66 % para as frutas de carambola, 

maracujá e abacaxi respectivamente. Os teores de vitamina C encontrados nas frutas foram de 66,24; 

28,21 e 72,81 mg para as frutas de carambola, maracujá e abacaxi respectivamente. Os valores de pH 

foram de 2,20; 2,57 e 3,67 para as frutas de carambola, maracujá e abacaxi respectivamente. De 

acordo com os resultados das análises e comparadas com outros autores, concluímos que o maracujá-

amarelo e o abacaxi-pérola apresentaram valores aproximados de acidez, já em relação ao teor de 

vitamina C, apenas o abacaxi se aproximou e o pH encontrado na carambola e no abacaxi foram 

aproximados com os dados disponíveis na literatura científica. 

 

Palavras-chave: Determinações. Frutas. Citricultura.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A citricultura é o ramo que mais se destaca na fruticultura mundial, o que faz dos 

citros as frutas mais produzidas no mundo.  No Brasil, a produção de frutas cítricas merece 

destaque em termos de produção, geração de emprego e renda.  O cultivo de citros foi 

introduzido no Brasil ainda no período colonial, e desde então passou a ter grande importância 

nos hábitos de consumo de nossa população (USP, 2004). 
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 As primeiras plantas cítricas foram introduzidas no Brasil pelos portugueses, que 

trouxeram as mudas da Espanha, logo no início da colonização, sendo que o objetivo em 

trazer essas frutas era para criar um abastecimento de vitamina C para ser utilizada como 

antídoto do escorbuto, doença que matava a maior parte das tripulações na época (NEVES; 

JANK, 2006).  

 Dentre as inúmeras variedades de frutas cítricas produzidas no Brasil e no mundo 

podemos citar a carambola, abacaxi e o maracujá.  

 A Carambola cujo nome cientifico é Averrhoa carambola pode ser encontrada em 

diversos países tropicais além do Brasil, tais como Taiwan, Malásia e Hong Kong. No Brasil, 

essa fruta é encontrada em todo o território. Pode ser consumida in natura, em sucos e sua 

polpa pode ser utilizados para doces, vinhos, licores e sobremesas. 

 O PassifloraedulisSimsf. Flavicarpa Degener (maracujá-amarelo) é a principal espécie 

da família Passifloraceae cultivada no Brasil, devido às características físico-químicas de suas 

frutas, alta produtividade e grande aceitação do suco no mercado nacional (LIMA, 2002). 

Destina-se tanto para industrialização quanto para consumo in natura. 

 O abacaxi pérola (Ananascomosus) segundo Aquino et al., (2010) é proveniente das 

regiões tropicais e subtropicais e é muito consumido em todo o mundo, tanto ao natural 

quanto na forma de produtos industrializados. O abacaxi tem como ácidos principais os 

cítricos e málico, que contribuem respectivamente como 80 e 20% da acidez total segundo 

Dull (1971).  

 Vista a importância que os citros representam à economia, e a importância de estudos 

em seus componentes, este trabalho teve por objetivo avaliar através de análises físico – 

químicas em frutas cítricas comercializada em Redenção - Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os frutos de carambola, maracujá e abacaxi foram adquiridos no comércio local do 

município de Redenção-Pará e destinados ao laboratório de alimentos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) Campus XV, onde ocorreu a seleção de acordo com a aparência 

global dos frutos.  

As frutas foram lavadas em água corrente e logo após descascadas de forma manual 

com auxílio de facas inoxidável, em seguida foram maceradas separadamente no almofariz 

com pistilo e filtrada sem papel filtro para obtenção dos sucos in natura para realização das 
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análises físico – químicas de acordo a metodologia de frutas e produtos de frutas proposta 

pelo Instituto Adolfo Lutz (2008). Onde todas as determinações foram realizadas em 

duplicatas e utilizadas as respectivas médias. 

 

2.1 Determinações do potencial Hidrogeniônico (pH) 

 

Para determinação do potencial Hidrogeniônico (pH) foi medido em pipeta graduada 5 

ml do filtrado de cada fruta e transferido para um Becker de 125 ml, em seguida diluído em 

50 ml de água destilada e logo depois feito a leitura direta através de pHmetro modelo Mpa - 

210 previamente calibrado com soluções tampão pH 4, 7 e 10 .  

 

2.2 Determinações do teor de ácido ascórbico (Vitamina C) 

 

A determinação do teor de ácido ascórbico foi realizada pelo método de Tillmans 

adaptado do Instituto Adolfo Lutz (2008) onde mediu 10ml de do filtrado de cada fruta, 

transferiu para erlenmeyer de 250ml contendo 50ml de solução de ácido oxálico a 1%, logo 

apósfeita a titulação com DCFI (2,6-Diclorofenol Indofenol) até atingir a coloração rosada 

persistente por 15 a 30 segundos. Os resultados foram expressos em mg de ácido ascórbico 

100 ml-1 de suco. 

 

Cálculo: 

mg.de Ácido Ascórbico= (5 x A x 100) 

 

Onde:  

5: mg de ácido ascórbico no padrão titulado; 

A: Volume de DCFI para amostra 

P: Volume de DCFI para padrão 

 

(P x 10) 
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2.3 Determinações da Acidez Titulável Total (ATT) 

 

A acidez (%em ácido cítrico) foi determinada por meio da acidez titulável em ácido 

orgânico, onde se pesou de 1 a 5 g da amostra. Esta foi transferida para um frasco erlenmeyer 

de 125 ml com o auxílio de 50 ml de água, foi adicionada de 2 a 4 gotas da solução de 

fenolftaleína 1% e titulada com solução de hidróxido de sódio 0,1 M, até coloração rósea. 

Cálculo: 

V x F x M x PM/10 x P x n 

Onde: 

V = volume da solução de hidróxido de sódio gasto na titulação em ml; 

F = fator de correção da solução de hidróxido de sódio; 

M = molaridade da solução de hidróxido de sódio; 

PM = peso molecular do ácido correspondente em g; 

P = massa da amostra em g ou volume pipetado em ml; 

n = número de hidrogênios ionizáveis. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os valores médios de acidez encontrada nas amostras de frutas carambola, maracujá e 

abacaxi foram os seguintes resultados como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Valores médios de acidez (% de ácido cítrico) nas frutas cítricas comercializadas em Redenção-PA. 

Amostras Carambola Maracujá Abacaxi 

Média  1,35 3,80 0,66 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

 Na carambola o resultado médio de 1,35 % de acidez foi superior ao encontrado por 

Oliveira et al., (1989) onde obteve 0,37 % de acidez, porém não especificaram o tipo de fruta 

estudado.  

O resultado da acidez média de maracujá (3,9%) encontrada por Cavichioli et al. 

(2007) se assemelham com os dados da acidez do maracujá do presente trabalho que foi em 

média 3,8 % e sendo superiores aos encontrados por Nascimento et al. (2003) com valor 
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médio de 3,4%. Já em estudos sobre o abacaxi Nunes et al. (2008) encontraram valores de 

0,68 % de acidez, resultados estes que se aproximaram aos encontrados no presente trabalho. 

Podemos explicar essas diferenças, pois segundo Prati; Nogueira; Dias (2002) após a 

colheita, os alimentos estão sujeitos a alterações (biológica, química e física) que podem 

ocorrer no seu manuseio, transporte, processamento e armazenamento.  

Também de acordo com Ulrich (1970) os teores de ácidos orgânicos diminuem com a 

maturação dos frutos e, por serem importantes fontes de energia respiratória, estes ácidos são 

convertidos ou oxidados em açúcares e utilizados nas células.  

Das determinações dos teores de vitamina C (ácido ascórbico) nas frutas analisadas no 

presente trabalho foram obtidos os valores médios de vitamina C que estão expressos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Valores médios de vitamina C (mg/100 g) nas frutas cítricas comercializadas em Redenção-Pará. 

Amostras Carambola Maracujá Abacaxi 

Média 66,24 28,21 72,85 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Segundo Camargo et al. (1984) a temperatura e o contato com o oxigênio atmosférico 

influenciam no teor de vitamina C nos frutos. Fennema (1993), citando diversos autores, 

complementa que o ácido ascórbico é muito sensível a diversas formas de degradação. Entre 

numerosos fatores que podem influir nos mecanismos degradativos cabe citar a temperatura, a 

concentração de sal e açúcar, o pH, o oxigênio, as enzimas, os catalisadores metálicos, a 

concentração inicial do ácido e a relação ácido ascórbico/ácido de hidroascórbico. 

Nas amostras analisadas o teor médio de Vitamina C, relativo ao tipo de carambola 

estudada, mostrou-se bastante superior ao obtido por Oliveira et al. (1989) cujo no seu estudo 

o tipo de carambola não foi especificado (17,16 mg/100 g). O maracujá apresentou teor 

acentuado em relação do encontrado por Gomeset al. (2006) que varia entre 11,28 e 11,79 

mg/100g com a média de 11,53 mg/100g.O abacaxi apresentou a média de vitamina C de 

72,85 mg/100g, apresentando-se aproximado ao valor obtido por Fiorucci (2003) a qual é de 

(73,2 mg/100 g).  

Segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos - TACO (2006) os teores de 

vitamina C para as frutas estudadas são: Carambola (60,9 mg/100g), maracujá (19,8 mg/100g) 
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e abacaxi (34,6 mg/100g). Ao comparar os teores da TACO com as médias neste trabalho 

verificou-se que os resultados não se assemelharam. 

Essas diferenças de valores dos teores de vitamina C nas frutas analisadas no presente 

trabalho com os valores disponíveis na literatura científica pode ser explicada, pois segundo 

Maciel et al. (2010) em estudo com acerola constataram que o teor de vitamina C pode ser 

influenciado por vários fatores como a localização geográfica, práticas de cultivo, regime 

pluvial, exposição à luz do sol, características genéticas e, principalmente, o estádio de 

maturação em que os frutos se encontram 

Das determinações do potencial hidrogeniônico (pH) das frutas analisadas no presente 

trabalho foram obtidos os valores médios de pH que estão expressos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Valores médios de pH das frutas cítricas comercializadas em Redenção-Pará. 

Amostras Carambola Maracujá Abacaxi 

Média 2,20 2,57 3,67 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Para a carambola o valor de pH obtido foi aproximado aos encontrados por Joseph e 

Mendonça (1989) 2,40 para fruta do tipo ácido. Já Oliveira et al. (1989) encontraram valor 

diferente (3,33), porém não especificaram o tipo de fruta analisada. O valor médio de pH 2,20 

do maracujá-amarelo apresentou abaixo do obtido por Coelho et al. (2010) uma vez que esse 

valor encontrado por eles é 2,95 e se aproximou dos obtidos por Hafle et al. (2009), cuja 

média foi de 2,79. O abacaxi-pérola apresentou o pH (3,67), este resultado não se distanciou 

ao indicado pelos autores Gorgatti Netto et al. (1996), ou seja, encontrou pH cuja média foi de 

3,8. 

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). 

3. CONCLUSÃO 

De acordo com os resultados das análises e comparadas com outros autores, observa-

se que o maracujá-amarelo e o abacaxi-pérola apresentaram valores aproximados de acidez, já 

em relação ao teor de vitamina C, apenas o abacaxi se aproximou e o pH encontrado na 

carambola e no abacaxi foram aproximados com os dados disponíveis na literatura científica. 
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RESUMO 

 
O diagnóstico ambiental apresenta grande importância para identificação e análise de características 

existentes em um determinado meio, onde podem ser identificados os problemas ambientais bem 

como propor possíveis soluções para os mesmos. O presente trabalho trata de um diagnóstico 

realizado na praia de Ajuruteua, onde serão enfatizadas três problemáticas que estão relacionadas ao 

meio ambiente: operacionalização do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos na praia de 

Ajuruteua, o quantitativo de moradias existentes e dispostas de modo irregular na faixa de areia da 

praia, bem como o esgotamento sanitário das referidas moradias. Assim, de acordo com cada 

problema, serão apresentadas possíveis soluções para os mesmos. 

 

Palavras-chave: Diagnóstico ambiental. Resíduos sólidos.  Ocupações irregulares. 

  

 

1. INTRODUÇÃO 

A costa do Brasil é banhada pelo Oceano Atlântico, e possui uma extensão de 

aproximadamente 8.500 km. Cerca de 63% dos estados brasileiros são costeiros, onde 

habitam quase um quarto da população brasileira. A zona costeira paraense é de 82.596 km², 

segundo o Plano Nacional de Gestão da Zona Costeira, e pode ser dividida em três setores: 

Setor I - Setor Costa Atlântica do Salgado Paraense; Setor II - Setor Continental Estuarino e 

Setor III - Setor Insular Estuarino (SZLAFSZTEIN, 2005).  

Os espaços litorâneos são ambientes que despertam inúmeros interesses, devido ao seu 

potencial paisagístico, entretanto quando há falta de planejamento são severamente 

susceptíveis a intervenções antrópicas, como: o acúmulo de resíduos sólidos, poluição sonora 

e visual, tráfego de veículos na areia, construções irregulares entre outros fatores que 

degradam a paisagem e o meio. É valido ressaltar que no período de veraneio ocorre um 

aumento no fluxo de turistas e com isso acaba intensificando as problemáticas. 

De acordo com Ferreira et al. (2012), o  município de Bragança está situado na região 

nordeste do estado do Pará, distante 210 km de Belém, capital administrativa do estado. 

Localizada na costa Atlântica, na planície costeira, que se estende da ponta do Maiaú até a foz 
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do rio Caeté. Possuindo uma área de 2.090.23 km², apresentando as seguintes coordenadas 

geográficas: 01º06’13” de latitude S e 46º77’56” de longitude W (IBGE, 2007). 

Bragança apresenta um rico litoral com belas praias, onde a mais procurada é a praia 

de Ajuruteua. Essa praia está inserida na costa Atlântica do Salgado Paraense, onde habitam 

aproximadamente 400 moradores (IBGE, 2007). Sendo uma das três praias mais procuradas 

no estado durante o veraneio (julho), a praia de Ajuruteua chega a receber 90.000 veranistas 

nesse período. Com a construção da PA-458, a partir de 1983, que liga a cidade de Bragança a 

praia de Ajuruteua, deu-se início a migração para a localidade fato que possibilitou/facilitou 

uma desordenada ocupação urbana (PEREIRA et al., 2006).  

O presente trabalho trata de um diagnóstico realizado na praia de Ajuruteua, onde 

serão enfatizadas três problemáticas que estão relacionadas ao meio ambiente,  gerenciamento 

de resíduos sólidos, construções civis irregulares na beira-mar e consequentemente o 

esgotamento sanitário em local inadequado. Posteriormente a cada problema, serão 

apresentadas possíveis soluções.  

  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente estudo é de caráter descritivo e exploratório, o qual para Cervo e Bervian 

(1996) se observa, analisa e correlacionam fatos e fenômenos variáveis sem manipulá-los. 

Este também pode ser caracterizado como uma pesquisa exploratória pelo fato principal de ser 

informal, flexível e criativo, procurando ter um primeiro contato com a situação a ser 

pesquisada (SAMARA e BARROS, 1999). 

Para que a pesquisa de cunho descritivo e exploratório tenha seus objetivos alcançados 

é necessária a adoção de métodos como meio de aquisição de conhecimento como a revisão 

de literatura relacionada com o objeto de estudo, caracterizada por uma pesquisa bibliográfica 

ou de fontes secundárias e estudo de caso in loco. Nesse sentido, foi realizada uma abordagem 

presencial no local da pesquisa, neste caso, a praia do Ajuruteua, localizada na cidade de 

Bragança-Pa, nos dias 15 de novembro de 2013 e 23 de novembro de 2013, tendo como 

instrumentos de coleta de informações: câmeras fotográficas digitais, formulários material que 

serviu de apoio para obtenção de imagens fotográficas, e observação geral da localidade. 

No presente estudo, adotaram-se como fontes de pesquisa, livros acadêmicos e artigos, 

disponíveis em fontes de dados online (SCIELO). No primeiro momento, identificaram-se as 



 

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

ISSN 2316-7637 

110 

 

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

 

problemáticas a serem trabalhadas por meio da análise e diagnóstico situacional e no segundo 

momento foi desenvolvida a análise presencial da localidade a ser estudada, onde foram 

definidas as problemáticas, julgadas mais importantes pelos discentes, que foram: 

gerenciamento de resíduos sólidos, construções a beira-mar e esgotamento sanitário. 

Neste sentido, as atividades desenvolvidas em determinado local ou instituição, 

apresentam o cunho de pesquisa de campo, sendo caracterizada pela investigação empírica 

realizada no local (VERGARA, 2003). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Como resultados, pôde-se observar a dinâmica das problemáticas envolvidas na 

pesquisa, quais sejam: operacionalização do sistema de gerenciamento de resíduos sólidos na 

praia de Ajuruteua, o quantitativo de moradias existentes e dispostas de modo irregular na 

faixa de areia da praia, bem como o esgotamento sanitário das referidas moradias. 

 

3.1 Resíduos sólidos 

Na praia de Ajuruteua, ao longo do ano, em período de baixa temporada (pouca 

movimentação turística), a coleta pública se dá durante 02 (dois) dias por semana, enquanto 

no período de veraneio e festas de fim de ano a coleta acontece todos os dias através de uma 

equipe de coleta que tem seu efetivo elevado para esses períodos do ano. Uma nítida 

estratégia de contenção do acúmulo de lixo na Vila de Ajuruteua durante o grande fluxo de 

veraneio. Esta logística está muito bem estruturada, podendo-se observar a discrepância da 

proporção de lixo gerado em cada período através da tabela abaixo: 

Tabela 1: Relação de lixo em amostras idênticas durante o período de alta e baixa temporada. 

 
Fonte: Lopes (2011). 

 

Segundo Lopes (2011), em decorrência da grande quantidade de resíduos que ficam 

acumulados na praia acontecem danos ambientais à biota devida ingestão de materiais 

nocivos e, principalmente, devido à deterioração estética do ambiente costeiro. Certamente, 
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estes são problemas sérios devido ao histórico de ocupação de Ajuruteua em função das 

demandas turísticas, pois a qualidade do relacionamento dos usuários permanentes e 

temporários com a praia é precária. 

Mesmo com a grande diferença de geração entre épocas do ano, é difícil não encontrar 

momentos onde a praia esteja livre de resíduos antrópicos. De certa forma, a fonte dos 

resíduos acaba sendo um enigma a ser desvendado considerando que a coleta de resíduos é 

intensificada durante o veraneio, mas alguns fatores importantes nesta problemática são a falta 

de infraestrutura local para recolhimento, a pouca disseminação de mentalidade de cuidado 

com a praia e pouco treinamento dos agentes locais de limpeza pública. 

Verificou-se que não existem cestas de lixo espalhadas ao longo das áreas mais 

movimentadas da praia, e nem mesmo containers para o armazenamento dos resíduos 

produzidos constatando que há falhas na organização do poder público referente à zona 

costeira bragantina. Além da falta de equipamentos, também se verificou o baixo grau de 

profissionalismo e poucos trabalhadores na equipe responsável pela limpeza dos logradouros 

nas vilas de Ajuruteua, Bonifácio e dos Pescadores, como mostram as Figuras 1A e 1B. 

 

 
 

          Figura 1: Detalhes sobre resíduos sólidos deixados indevidamente na praia de Ajuruteua. 

 

A prática de coleta seletiva dos materiais ainda não possui grande influência sobre as 

atividades cotidianas de moradores, no entanto cerca de 30% dos reais moradores praticam 

algum tipo de coleta seletiva, mas sem grandes repercussões. Esta situação é alterada durante 

o veraneio, quando uma grande logística se encarrega de limpar e tentar manter a qualidade 

do ambiente perante a pressão exercida pelos turistas, inclusive com iniciativa da cooperativa 

de catadores de materiais recicláveis do município.  

Como recomendações referentes à problemática, sugere-se a implementação de um 

plano de gerenciamento de resíduos sólidos em Ajuruteua, para melhoramento da qualidade 

do meio ambiente, e que sejam colocados também containers de coleta seletiva em locais 

estratégicos da praia, para que possam ser separados os resíduos recicláveis dos não 

B A 
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recicláveis, e a instalação de lixeiras a cada 20 ou 30 metros, nos locais mais movimentados 

da praia. 

Recomenda-se também, um planejamento e intensificação de campanhas de 

conscientização, possibilitando maior sensibilização dos usuários em geral quanto aos 

impactos ambientais gerados por resíduos sólidos inadequadamente dispostos no ambiente. 

Um grande desafio para melhorar a gestão de resíduos sólidos é manter funcionando a mesma 

logística dos períodos de alta temporada e instalar uma infraestrutura de equipamentos para 

acondicionamento dos resíduos. 

 

3.2 Ocupações irregulares 

Quanto às moradias ao longo da faixa de areia da praia de Ajuruteua, foi contabilizado 

em torno de 275 edificações, sendo 20% de moradia fixa de propriedade dos habitantes locais, 

ao passo que 72% pertencem a famílias que frequentam essas edificações apenas nos períodos 

de alta estação. Os Gráficos 1A e 1B detalham os usos.  

 

.               

Gráfico 1: Características do tipo e forma de utilização das edificações construídas na praia. 

 

Durante as coletas de dados, todos os moradores relataram a destruição de edificações 

causada pelo avanço das marés, sendo normal a experiência de ter transferido sua casa para 

área não afetada antes ou mesmo em cima das dunas presentes no local. Toda zona à beira-

mar encontra-se em Área de Preservação Permanente (APP) segundo a legislação brasileira, 

devendo-se resguardar toda faixa de praias, dunas e zona de restinga que delimita a transição 

entre a o bioma característico da região: o mangue. Esta ocupação afeta a resistência natural 

gerada pelas dunas e pequena vegetação que acabam contendo um avanço mais rápido, porém 

não é causa maior da degradação da praia. Como mostra os Gráficos 2A e 2B. 

A B 
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Gráfico 2: Detalhes sobre as edificações presentes na orla de Ajuruteua. 

 

Em grande maioria, exceto por algumas pousadas, as edificações são de baixa 

qualidade e acabam adequando-se à necessidade de mudança de posição. Os impactos 

negativos causados pela movimentação dos residentes não serão significativos, tendo em vista 

que continuarão residindo nos mesmos locais, com os mesmos recursos. Os impactos 

positivos seriam grandes, tendo em vista a grande melhoria qualitativa aos visitantes. A 

dinamização do fluxo turístico com certeza geraria maiores riquezas à população, sendo 

necessário um programa que mantenha a identidade local e aproveite o modo de vida 

extrativista dos moradores. 

 

4.3 Esgotamento sanitário 

Quando se trata de esgotamento sanitário, não foi observado um sistema coletor único, 

promovido pelo sistema público de saneamento básico, mas sim, cada edificação tendo sua 

fossa séptica exclusiva, sendo algumas compartilhadas. Além de não atentarem para o local de 

sua instalação, pôde ser observado que algumas foram instaladas em locais que sofrem 

influência das cheias de maré, ou as proximidades de poços de coleta de água. Segundo os 

levantamentos feitos em campo, constatou-se uma situação preocupante quanto ao 

atendimento das demandas básicas das edificações, pois os serviços são precários ou 

inexistentes. Como idêntica os Gráficos 3A e 3B.                                                                                                                                          

                 
Grafico 3: Dados sobre a fornecimento de sistemas básicos a população. 

 

A B 

A B 
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Embora boa parte da população supra sua demanda por água através de poços, não se 

tem um fornecimento automatizado de água potável. Todos os moradores utilizam água 

engarrafada para o seu consumo devido à grande salinidade da água retirada dos poços. 

Durante as visitas foi possível perceber que 92% das casas não possuem fossa sanitária 

ou apenas armazenam em uma fossa precária quase sempre feita de madeira e cheia de 

ranhuras que extravasam o liquido contaminado para o subsolo. Provavelmente, o subsolo 

acaba contaminado por efluentes concentrados com microrganismos nocivos que contaminam 

a água presente no lençol subterrâneo. 

Quanto à questão do esgotamento sanitário, essa problemática estaria resolvida com o 

próprio remanejamento da grande maioria das edificações ao longo da praia de Ajuruteua. 

Para aquelas que permanecerem, deve-se haver um acompanhamento por parte da Prefeitura 

no sentido de vistoriar as fossas sépticas de todas aquelas que estiverem ao longo da praia ou 

que possam exercer influência sobre a mesma. Após a realização das vistorias, o órgão 

fiscalizador emitiria notificação estabelecendo prazos de cumprimento das pendências. As 

pendências em questão seriam assessoradas pela própria equipe técnica que realizou a 

vistoria, mas com ônus total do proprietário do empreendimento. 

 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Pode-se concluir que o diagnóstico ambiental apresenta grande importância para 

identificação e análise de características existentes em um determinado meio, onde podem ser 

identificados os problemas ambientais bem como propor possíveis soluções para os mesmos.  

Na Praia de Ajuruteua, localizada no município de Bragança-Pará, através de estudos 

realizados, foram constatados problemas relacionados à presença de resíduos sólidos, à falta 

de esgotamento sanitário e ocupações irregulares. 

De acordo com o diagnóstico ambiental realizado na praia, foi possível propor as 

seguintes soluções para os problemas ambientais identificados: Quanto aos Resíduos Sólidos: 

implantação de um plano de gerenciamento de resíduos sólidos na Praia de Ajuruteua; 

Campanhas de conscientização; Quanto às Ocupações Irregulares: Desocupação total da 

praia; Construção de infraestruturas voltadas para o turismo; Quanto ao esgotamento 

sanitário: Desocupação total da praia, devido não haver condições adequadas para 

construções. Sistemas de esgoto planejado para infraestruturas voltadas para o turismo. 
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RESUMO 

 
A agricultura orgânica é entendida como prática sustentável da agricultura, com manejo na produção 

minimamente ofensivo ao meio ambiente, aos consumidores e produtores. Os produtos orgânicos são 

comercializados nas feiras que ocorrem nas Praças Brasil e Batista Campos, podendo ser encontrados 

diversos produtos advindos da agricultura orgânica. Buscou-se neste trabalho efetuar um levantamento 

dos diversos produtos comercializados nas feiras de orgânicos que acontecem em Belém, Pará. Foram 

realizadas visitas no período de setembro a outubro de 2014, em duas feiras de produtos orgânicos, 

localizadas nas Praças de Batista Campos e Brasil, na cidade de Belém, Pará, por meio de 

questionários semi-estruturados. Os feirantes presentes no local tratam-se de um público heterogêneo 

em relação à localização das áreas de origem da produção. Encontrou-se grande variedade de produtos 

sendo ofertados em cada barraca, são comercializadas hortaliças, frutas, cosméticos entre outros, 

cultivados ou produzidos nas próprias comunidades dos agricultores. Os consumidores se beneficiam em 

conhecer mais da origem dos alimentos e o processo na produção dos mesmos, através do contato direto que 

tem com os produtores. 

 

Palavra-chave: Agricultura orgânica. Diversificação. Mercado. 

 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Segundo Campanhola e Valarini (2001) a agricultura orgânica pode ser definida como 

a atividade agrícola pouco ofensiva ao meio ambiente, onde se excluem práticas que utilizem 

agrotóxicos, fertilização ou quaisquer técnicas de manejo artificiais ou sintéticas. A 

agricultura orgânica tem-se destacado como uma das opções de renda para os pequenos 

agricultores, devido à crescente demanda mundial por alimentos mais sadios.  

Comumente se trata de produção de agricultura familiar, o que não deve ser entendido 

como sinônimo, porém corrobora este sentido social da agricultura orgânica, sendo esta 

percepção exposta por Moraes et al. (2013).  
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As áreas de produção de orgânicos tentam obter a diversificação e a integração da 

produção de diferentes espécies de animais e vegetais, visando um ecossistema mais 

equilibrado e trazendo benefícios aos produtores, como a geração de renda em diferente época 

do ano, pois enquanto uma cultura está na entressafra, à outra, está na safra, assim, fazendo 

com que o produtor tenha sempre o que comercializar. (CAMPANHOLA E VALARINI, 

2001). 

De acordo Guerra et al. (2010), os produtos orgânicos são comercializados em Belém, 

desde 09 de Novembro de 2007, as feiras vêm ocorrendo nas praças Brasil e Batista Campos, 

podendo ser encontrados diversos produtos advindos da agricultura orgânica. São 

comercializados e cultivados por agricultores familiares do estado do Pará e produtores da 

Região Metropolitana de Belém.  

Os produtos orgânicos estão ocupando cada vez mais espaço nas prateleiras de 

supermercados e em feiras livres na região metropolitana de Belém e a principal explicação 

para esse desempenho é a preocupação do consumidor com a saúde. Os produtos além de 

possuírem mais qualidade, apresentam mais durabilidade e mais sabor. Um diferencial das 

feiras é o preço dos produtos, que são mais acessíveis aos consumidores. Com os produtos 

sendo vendidos diretamente do produtor ao consumidor, é possível reduzir o preço e estimular 

o consumo (ORGANIC NET, 2014). 

O presente trabalho teve por objetivo efetuar um levantamento dos diversos produtos 

comercializados nas feiras de orgânicos nas Praças Brasil e Batista Campos, em Belém, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A coleta de dados foi realizada no período de setembro a outubro de 2014, em duas 

feiras de produtos organicos, localizadas nas Praças de Batista Campos e Brasil, na cidade de 

Belém, Pará.  

Para coleta dos dados utilizou-se um questionário semiestruturado, referente ao nome 

do produtor; município de origem da produção; tempo de produção; produtos 

comercializados; mão de obra, contratada ou familiar; a geração de renda, somente advinda de 

produtos orgânicos. As informações obtidas foram tabuladas e analisadas através de 

estatísticas descritivas conforme frequências dos dados dos questionários. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ordenados pela Secretaria de Economia (Secon), as feiras de produtos orgânicos ocorrem 

na Praça Batista Campos e na Praça Brasil ao longo do ano.  Como a venda é feita nas calçadas, 

em frente à praça, os produtores precisam da autorização de uso do espaço e contínuas orientações 

para não atrapalhar a área reservada aos pedestres. 

Na tabela 1, encontram-se a relação dos produtores, município e produtos 

comercializados nas feiras orgânicas em Belem-Pará.  

No que se refere aos feirantes presentes no local, pode-se constatar que se trata de um 

público heterogêneo em relação à localização das áreas de origem da produção. Em termos de 

localização de origem da produção ou da moradia dos produtores, são oriundos de diversos 

municípios próximos a Belém (Ananindeua, Santa Bárbara, Marituba, Benevides), fazendo 

parte da Região Metropolitana de Belém, e outros que se encontram mais de 60 km distantes 

da capital (Santa Luzia do Pará, Boa Vista do Acará, São João de Pirabas, Santo Antônio do 

Tauá, São Francisco do Pará) (DISTANCIA CIDADE, 2014). 

Tabela 1. Caracterização dos produtos comercializados nas feiras de produtos orgânicos em 

Belém-Pa.  

Nome do Produtor Município Produtos 

Laércio Miranda Marituba Ovo de galinha, ovos de codorna, polpa 

de frutas, ervas medicinais, ornamentais 

e cosméticos. 

 

Domingos Nascimento Santa Luzia do Pará Farinha, mel, óleo de andiroba, coco, 

carambola, banana, couve, ervas para 

chá. 

 

Emília Lopes Marituba Plantas ornamentais, medicinais, banana, 

acerola, açaí, macaxeira, abóbora. 

 

Ivan do Nascimento Boa Vista do Acará Citros, banana, pupunha, castanha-do-

Pará, priprioca, polpa de bacuri, cupuaçu 

e goiaba. 

 

Orlando Marrom São João de Pirabas Biscoitos de pólen e de fécula de 

mandioca, mel e pães. 

 

 

Jeanira P. Pereira Santo Antônio do Tauá 

 

Alface, couve, cheiro verde, rúcula, 

manjericão, mostarda, salsa, almeirão, 

jambu, cenoura, hortelã, abóbora, 

macaxeira, mamão. 

 

Paulo S. de Oliveira São Francisco do Pará Acerola, mamão, cheiro verde, couve, 

alface, urucum, bolos, macaxeira cozida. 

 

Mário H. Mendes São Francisco do Pará Banana, mamão, manga, carambola, 

abóbora, quiabo, rúcula, cheiro verde, 

alface, couve, batata-doce-branca, 
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maxixe, macaxeira. 

 

Lena Maria G. Monteiro Ananindeua Laranja, banana, mamão, açaí, agrião, 

couve, cheiro verde, rúcula, brócolis, 

beterraba, cenoura, rabanete, tomete 

cereja, berinjela, quiabo, alface, jambu. 

 

Ana Cabral Santa Bárbara Couve, espinafre, escarola, mostarda, 

nabo, rabanete, cheiro verde, salsa, 

rúcula, carirú, cenoura, urucum, molho 

de pimenta, tucupí, feijão verde, pupa de 

graviola, cupuaçu. 

 

Abinael M. Miranda Marituba Mudas de couve, açaí, carambola, 

plantas ornamentais, adubo orgânico. 

 

Izete dos S. Costa Belém Doces, mel e chocolates. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Quanto aos produtos comercializados na feira de orgânicos da capital verificou-se 

ampla variedade sendo ofertados em cada barraca, que vai desde as hortaliças até cosméticos, 

cultivados ou produzidos nas próprias comunidades dos agricultores. 

Entre os produtos comercializados nas feiras orgânicas nas praças estão: hortaliças 

folhosas, óleos naturais, condimentos e temperos, adubos, doces, polpas, mel, farinha, pães, 

salgados e biscoitos integrais, ervas, plantas medicinais e ornamentais, flores tropicais e 

cosméticos orgânicos, além dos mais variados gêneros de frutas. (Figura 1).  

  

  

A B 

C D 
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Figura 1: Produtos comercializados pelos feirantes. A – Plantas medicinais e ornamentais.  B – 

Cosméticos. C – Bolos, temperos e biscoitos de polvilhos. D – Mel, temperos, óleos e frutas. E 

– Ovos, codimentos e cosméticos. F – Hortaliças. 

 

De acordo com Hinterholz e Ribeiro (2011), a produção e comercialização de 

alimentos oriundos da agricultura familiar, além de agregarem maior valor aos produtos rurais 

(commodities), têm como finalidade resgatar a história e a cultura presentes nesses alimentos, 

perdidas com a fabricação e o consumo exacerbado de alimentos industrializados. Relatando 

ainda, que dentro das áreas destinadas aos orgânicos existem alguns produtos que são 

produzidos em maior escala como as frutas, legumes, verduras, derivados do leite e aves, 

contudo, existem os produtos que são produzidos em menor escala como o mel e suínos. 

Um dos benefícios da feira de orgânicos para os consumidores é conhecer um pouco mais 

da origem dos alimentos e o processo de produção através do contato direto com os produtores. 

Segundo Hinterholz e Ribeiro (2011) a produção de alimentos diferenciados, como os 

orgânicos, apresenta-se como uma alternativa para que os pequenos produtores rurais tenham 

melhores condições de vida, de forma a contribuir para o desenvolvimento local e regional.  

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Verificou-se uma diversificação de oferta de produtos orgânicos na maioria das 

barracas que participam da feira orgânica, com maior potencial de comercialização para as 

hortaliças e frutas, sendo necessário maior divulgação da feira para que tenha mais procura 

pelos produtos. 

 

 

E F 
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RESUMO 
 

O presente trabalho trata sobre o gerenciamento de resíduos sólidos e a recuperação de valor dos 

materiais descartados na Universidade do Estado do Pará (UEPA). A diversidade e a complexidade 

existentes nas atividades do Ensino Superior têm provocado um crescente consumo e, por 

consequência, o aumento da geração de resíduos sólidos, sendo que o gerenciamento inadequado 

desses contribui severamente para problemas de ordem ambiental e social. Para a concretização da 

pesquisa foi realizada uma análise explanatória, através de visitas e da aplicação de questionário aos 

diretores dos Centros. Com o objetivo de realizar um diagnóstico do programa de coleta seletiva 

executado pela Universidade do Estado do Pará, para que a partir deste possa incentivar ações de 

conscientização acerca dos resíduos sólidos gerados pela instituição, assim como adotar medidas que 

visem a ampliação e melhoria deste tipo de sistema de coleta. Diante dos dados coletados foi 

constatado que não existe nenhum projeto em funcionamento que vise a coleta seletiva, sendo assim 

todos os resíduos produzidos pelos centros não passam por um processo de seleção e acabam tendo 

como destino final os aterros sanitários. Portanto, é imprescindível propor soluções que contribua não 

apenas para amenizar os impactos sobre o ambiente, mas também para formar cidadãos conscientes de 

sua obrigação perante a sociedade, efetivando-se assim uma educação crítica e ambiental de qualidade. 

A existência de projetos que visem o gerenciamento de resíduos sólidos, além de importante, deve ser 

uma obrigação para as instituições da administração pública, pois estas são produtoras de 

grandes quantidades de resíduos que poderiam ser reutilizados. 

 

Palavras-chave: Coleta Seletiva. Sustentabilidade. Resíduos Sólidos. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A diversidade e a complexidade existentes nas atividades do Ensino Superior têm 

provocado um crescente consumo e, por consequência, o aumento da geração de resíduos 

sólidos. O gerenciamento inadequado desses contribui severamente para problemas de ordem 

ambiental e social (BATOOL e CH, 2009). A Política Nacional de resíduos Sólidos – Lei 

12.305 (BRASIL, PNRS, 2010) e o decreto que a regulamenta Lei 7.404 (BRASIL, 2010), 

mailto:dandara_aguiar@hotmail.com
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enfatizam a importância do gerenciamento de resíduos sólidos desde a geração até o destino 

final, e chama a atenção para a etapa da coleta seletiva de resíduos sólidos, priorizando a 

importância da segregação nas fontes geradoras para a eficiência do processo. 

A coleta seletiva de resíduos é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, 

tais como papéis, vidros, metais, alimentos, e plásticos previamente separados pelas fontes 

geradoras. Nesse sentido a etapa de segregação dos resíduos é muito importante e determina a 

eficiência da coleta seletiva, pois ela possibilita a reciclagem dos componentes. É importante 

enfatizar também, que a reciclagem traz inúmeros benefícios, entre eles: a diminuição da 

quantidade de resíduos a ser aterrado; preservação dos recursos naturais; economia de 

energia; diminuição dos impactos ambientais; geração de emprego e renda e qualidade de vida 

sanitária e ambiental. Neste sentido, o sucesso da coleta seletiva está diretamente associado 

aos investimentos feitos para a sensibilização e conscientização da comunidade acadêmica 

como um todo. Assim, quanto maior a participação voluntária desses atores em programas de 

coleta seletiva, menor é o custo da administração (VILHENA, 2010). 

Diversos trabalhos enfatizam a importância do processo educativo na dimensão da 

Educação Ambiental vinculado a programas de coleta seletiva. Entretanto, são percebidos 

limites e fragilidades nas propostas pedagógicas, encaminhando para ações pontuais, as quais 

não contribuem para a transformação dos atores envolvidos, muito menos para a mudança da 

realidade ambiental. A implantação da coleta seletiva deve ir além da instalação de coletores 

adequados, pois se trata de um processo de reeducação em todos os sentidos, principalmente 

da mudança de consciência da importância de serem participantes ativos no processo como 

também mudança de atitude, de valor e de hábitos. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, iremos apresentar as ferramentas da Educação 

Ambiental que será elaborada junto às etapas de cada atividade de coleta seletiva dos resíduos 

sólidos na Universidade do Estado do Pará – UEPA, e assim podermos envolver toda a 

comunidade acadêmica dos Centros da UEPA de Belém para apresentar a prática pedagógica 

que será utilizada para o desenvolvimento do projeto de pesquisa, assim como implantar essa 

prática junto às comunidades do ambiente a qual pertencem. 

A coleta seletiva de resíduos sólidos traz inúmeros benefícios para o ambiente, saúde e 

qualidade de vida. Para tanto, é imprescindível que a etapa de segregação dos resíduos da 

Universidade do Estado do Pará, ocorra com eficiência visando o retorno dos componentes ao 

ciclo de vida útil e minimizando o impacto ambiental. Diante disso, é de fundamental 
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importância que ferramentas de Educação Ambiental sejam vinculadas aos programas de 

coleta seletiva, no sentido de potencializar a participação da comunidade acadêmica para a 

construção da consciência crítica na busca pela qualidade e sustentabilidade do ambiente.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O presente projeto foi realizado nos três (03) Centros da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA), localizados na cidade de Belém: Centro de Ciências Sociais e Educação – 

CCSE; Centro de Ciências Biológicas e da Saúde – CCBS e Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia – CCNT. 

A aplicação do projeto foi desenvolvida em três etapas, primeiramente foi realizado 

um levantamento-diagnóstico sobre o programa de coleta seletiva nos campis citados acima. 

Para isso, foram realizadas visitas aos locais, além de perguntas aos diretores ou profissionais 

responsáveis pelos programas de coleta seletiva nos respectivos centros da universidade, 

através de um questionário contendo perguntas abertas e fechadas. 

As perguntas abordarão os seguintes aspectos: 

 Ano de implantação do projeto. 

 Caracterização e quantificação do material coletado. 

 Armazenamento e triagem dos materiais coletados. 

 Beneficiamento realizado ao resíduo coletado. 

 Participação da comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários). 

 

Após o levantamento de dados, foi realizado uma análise quantitativa através da 

construção de tabelas e gráficos, o que auxiliou para avaliar a participação de cada centro e as 

dificuldades enfrentadas na implantação e desenvolvimento do programa de coleta seletiva, 

tais como: lugar adequado para a realizar o armazenamento e triagem dos materiais, vínculo 

com cooperativas, participação da comunidade, entre outros. 

Por fim, foram elaboradas orientações aos diretores dos centros pesquisados, com o 

objetivo de melhorar ou implantar os programas de coleta seletiva, tais medidas foram 

baseadas nos dados coletados e no Plano Nacional de Resíduos Sólidos de 2011 e o Decreto 

Estadual nº 801 de 2008. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Baseado no levantamento-diagnóstico feito aos diretores dos três Centros da 

Universidade do Estado do Pará-Belém foi constatado que em apenas dois (CCNT e CCBS) 

dos três centros existe projeto de coleta seletiva, sendo que esses projetos visavam apenas o 

recolhimento de papéis, porém não se encontram mais em funcionamento, sendo alegado que 

os principais motivos são a falta de investimento público para a obtenção de contêineres e os 

demais materiais destinados a coleta seletiva, além da ausência de espaços disponíveis para o 

armazenamento e triagem dos materiais coletados e também por apresentarem grande 

dificuldade em associar-se e manter o vínculo com cooperativas de catadores.  

Diante das dificuldades encontradas, foi constatado que todos os resíduos sólidos 

produzidos pelos centros não passam por um processo de seleção e acabam tendo como 

destino final os aterros sanitários.  Como afirmam Macêdo e Pimenta (2010), os resíduos 

sólidos representam, hoje, uma relevante ameaça à qualidade de vida nos centros urbanos 

brasileiros, principalmente no que se refere ao adequado gerenciamento desses refugos, 

decorrente principalmente da escassez de recursos financeiros e humanos para sua efetivação. 

Entretanto, observou-se que todos os diretores compreendem a importância que a 

coleta seletiva possui em relação à sociedade e meio ambiente. De acordo com Corrêa et al. 

(2012), a coleta seletiva de resíduos é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, 

tais como papéis, vidros, metais, e plásticos previamente separados pelas fontes geradoras. 

Nesse sentido a etapa de segregação dos resíduos é muito importante e determina a eficiência 

da coleta seletiva, pois ela possibilita a reciclagem dos componentes.  

 Consequentemente foram recomendadas medidas à instituição acerca da melhoria e 

ampliação do sistema de coleta seletiva. Logo, se implantou um projeto piloto de coleta 

seletiva no Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), em parceria com a Cooperativa 

dos Catadores de Materiais Recicláveis (CONCAVES), que se encontra localizada no bairro 

da Terra Firme na cidade de Belém-PA, esta ficando responsável pelo recolhimento de 

resíduos sólidos produzidos pelo Centro, sendo inicialmente coletados papel, plástico e metal.  

Além disso, foi realizada a conscientização da comunidade acadêmica por meio de 

cartazes e panfletos informativos, fixados e entregues por todo o centro, e também por meio 

de comunicação oral. Ainda foram elaborados coletores com caixa de papelão para serem 

distribuídas nos departamentos acadêmicos, por estes produzirem grandes quantidades de 

papel. Nesse sentido cabe destacar que a educação ambiental assume cada vez mais uma 
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função transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo 

essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento sustentável. 

O seu enfoque deve buscar uma perspectiva holística de ação, que relaciona o homem, a 

natureza e o universo, tendo em conta que os recursos naturais se esgotam e que o principal 

responsável pela sua degradação é o homem (JACOBI, 2003). 

O presente projeto continua em andamento, prezando a continuidade e aprimoramento 

das atividades iniciadas. 

 

4. CONCLUSÃO  

 A existência de projetos que visem o gerenciamento de resíduos sólidos, além de 

importante, deve ser uma obrigação para as instituições da administração pública, pois estas 

são produtoras de grandes quantidades de resíduos que poderiam ser reutilizados. A partir dos 

resultados obtidos no trabalho, é imprescindível propor soluções que contribuam não apenas 

para amenizar os impactos sobre o ambiente, mas também para formar cidadãos conscientes 

de sua obrigação perante a sociedade, efetivando-se assim uma educação crítica e ambiental 

de qualidade. 
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RESUMO  
A dispersão das palmeiras é fundamental para a conservação da biodiversidade vegetal, por esse 

motivo os estudos sobre o tema necessitam ser realizados com mais frequência na Amazônia e 

especificamente no estado do Pará e também abordado para discussão no meio acadêmico e científico. 

O objetivo da pesquisa foi identificar as espécies de palmeiras e os dispersores de frutos e sementes, 

na Área de Proteção Ambiental, Ilha do Combu, Belém-PA. A composição florística das palmeiras foi 

realizada em 15 ha onde foram identificadas em nível de gênero e espécie. As informações sobre 

dispersão foram obtidas através de publicações e tabuladas em planilha Excel contendo nome popular, 

espécie, parte dispersada, dispersor, tipo de dispersão e referência.  Os resultados mostraram 

conjuntamente os frutos/sementes atingiram 74%; 80% das espécies apresentaram dispersão zoocórica 

com os animais representando 39% neste processo. A conservação e a preservação da fauna dispersora 

contribuem e interferem na vida das plantas, portanto, deve ser um parâmetro ambiental considerado 

na elaboração dos planos de manejo florestal e/ou manejo ambiental. 

 

Palavras-chave: Síndromes. Unidade de Conservação. Estado do Pará.  
 

1. INTRODUÇÃO 

A dispersão é um método biológico fundamental para o surgimento de novas plantas 

nos ambientes. Ocorre quando o diásporo se desprende da planta-mãe, e é deslocado para uma 

determinada área. Este deslocamento está diretamente ligado aos vetores-dispersores do tipo 

bióticos e abióticos que influenciam na distância da planta-mãe para a planta-filha. Quanto 

mais distante da planta-mãe, melhor será a possibilidade de sobrevivência da nova plântula, 

pois a competição por recursos e a predação por animais podem dificultar o processo de 

dispersão caso estejam próximas (DEMINICIS et al., 2009; MOREIRA et al., 2009).  

É um processo natural do vegetal para que seus propágulos alcancem os locais onde 

novas gerações possam ser estabelecidas. Quanto mais longe as sementes forem dispersas 

maior é a probabilidade de germinação e sobrevivência (DEMINICIS et al., 2009). É um 

processo demográfico chave que contribui na sobrevivência e no estabelecimento de novas 

plantas (ZIMMERMANN et al., 2012). 
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As relações entre os agentes dispersores e as plantas são de grande importância para a 

conservação da biodiversidade vegetal. Porém, a ausência de um deles poderá ocasionar o 

desequilíbrio no ambiente como p.ex. a remoção da fauna e a extinção de animais. A 

conservação de ambientes antropizados e a contribuição na manutenção da composição 

florística são estratégias ocasionadas pela dispersão. Uma vez que constitui um fator de 

transformações durante a vida da maioria das plantas (SILVA et al., 2013; SARAVY et al., 

2003). 

As palmeiras são fundamentais na formação das florestas devido a sua diversidade e 

ocorrência nos estratos; são monóicas e vasculares, abundantes na região amazônica e servem 

de alimentos para várias espécies da fauna (SOUZA, 2010; ALVES, 2010; ANDREAZZI et 

al., 2009). Contribuem como alimento, matéria prima para construção de casas, produção de 

artesanatos, cosméticos, remédios e utensílios domésticos. Possuem ampla distribuição 

geográfica, importância sociocultural e medicinal (SOARES, 2014). Compõem a dieta 

alimentar da população humana na forma de fruto, palmito, doces e bebidas. Algumas partes 

vegetais são comercializadas em feiras e mercados na forma de artesanato (LIMA et al., 

2003). 

O estudo sobre a dispersão contribui para a elaboração de estratégias visando à 

conservação ambiental na Amazônia tendo vista a carência de informações sobre o tema, 

principalmente para as palmeiras amazônicas. Portanto, esta pesquisa teve como objetivo 

identificar as espécies de palmeiras e os respectivos dispersores de frutos e sementes na Área 

de Proteção Ambiental, Ilha do Combu, Belém-PA, com base em pesquisas bibliográficas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada na floresta de várzea na Área de Proteção Ambiental, Ilha do 

Combu, cuja área atinge 15 km2 localizada sob as coordenadas geográficas 48° 25’ W e 1° 

25’ S e distante 2,5 km via fluvial da cidade de Belém (PA). O clima é do tipo Am, segundo a 

classificação de Koppen com pluviosidade média anual de 2.500 mm e temperatura média de 

27°C. O solo é do tipo Glei Pouco Húmico, com alta percentagem de siltes, argila e baixa 

percentagem de areia, em decorrência de sedimentos transportados pela ação constante das 

águas do Rio Guamá (LAU; JARDIM, 2013). 

A composição florística foi realizada em 15 ha e identificada em gêneros e espécies. A 

família foi atualizada utilizando a classificação adotada pela APG III (2009) e a revisão da 

nomenclatura taxonômica foi de acordo com Lista de plantas da flora do Brasil 
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(http://floradobrasil.jbrj.gov.br) e a Lista de espécies do Missouri Botanical Garden 

(http://tropicos.org). 

As informações sobre dispersão foram obtidas através de periódicos científicos, 

dissertações e livros da biblioteca do Museu Paraense Emilio Goeldi, da Embrapa Amazônia 

Oriental, e de bases de dados da internet. Em seguida foram tabuladas em planilha Excel 

contendo o nome popular, espécie, parte dispersada, dispersor, tipo de dispersão e referência. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram registradas 18 espécies distribuídas em 11 gêneros com Astrocaryum, 

Desmoncus e Geonoma mais representativos em espécies (3), seguido por Bactris com duas 

espécies. Os demais gêneros apresentaram uma espécie cada (Quadro 1). 

As partes dispersadas foram 74% o fruto/semente, 13% frutos e 13% sementes. 

Destacando-se Attalea huebneri (Burret) Zona e Desmoncus polyacanthos Mart. que 

dispersaram somente o fruto e Genoma pauciflora Mart. e Manicaria saccifera Gaertn. 

apenas a semente. As demais espécies dispersaram o fruto e a semente conjuntamente 

(Quadro 1). 

Quanto aos dispersores, os animais corresponderam a 32% (9), mamíferos 29% (8), 

aves 25% (7), água 10% (3) e répteis 4% (1). Neste processo, os frutos e sementes de 

D.polyacanthos  e D.orthacanthos Mart. foram exclusivamente dispersados pelas aves. 

Apresentaram dois tipos de dispersão que foram a Zoocórica e a Hidrocórica. Neste contexto, 

80% das espécies (12 palmeiras) tiveram o tipo zoocórico e 20% (3 palmeiras) os dois tipos 

que foram Euterpe oleracea Mart., Mauritia flexuosa L.f. e Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendell (Quadro 1). 

Astrocaryum murumuru, Euterpe oleracea e Mauritia flexuosa tiveram mais trabalhos 

publicados sobre a dispersão (6), seguida por Maximiliana maripa (5), Astrocaryum tucuma, 

Astrocaryum vulgare, Geonoma pauciflora e Socratea exorrhiza (4), Manicaria saccifera e 

Raphia taedigera (2), e as demais espécies com apenas 1 trabalho cada. Até o momento não 

foram encontradas informações sobre o assunto para Desmoncus mitis Mart., Geonoma 

baculifera e Geonoma macrostachys (Quadro 1). 

A dispersão do fruto e da semente visa favorecer o estabelecimento, sobrevivência e 

preservação da planta, mantendo sua riqueza e distribuição no ambiente 
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Quadro 1 - Espécies de palmeiras e respectivos dispersores de frutos e sementes de palmeiras da Área de Proteção Ambiental, Ilha do Combu. 

PD = parte dispersada (F = fruto, S = semente); D = dispersor; TD = tipo de dispersão (Z = zoocórica, H = hidrocórica); R = Referência. 

 

Nome 

Popular Espécie PD D TD 

 

R 

Murumuru Astrocaryum murumuru Mart. 

F/S 

 

Mamíferos Animais 

 

Z 

 

 

Amaral et al. (2009), Gama et al. (2002), Gascon; Moutinho 

(1998), Silva et al. (1977), Furtado (1997), Vieira et al. (1996) 

Tucumã 

vermelho 

Astrocaryum tucuma Mart. 
F/S 

 

Mamíferos, 

Animais 

Aves 

Z 

 

 

Garcia (2012), Miranda; Rabelo (2009), Shanley; Medina 

(2005), Banco de dados, s/d  

Tucumã Astrocaryum vulgare Mart. F/S Mamíferos,Animais 
Z 

 

 

Amaral et al. (2009), Shanley; Medina (2005), Vieira et al. 

(1996), Miranda; Rabelo (2009) 

Urucuri Attalea huebneri (Burret) Zona F Animais Z Amaral et al. (2009) 

Marajá 

grande Bactris major Jacq. F/S Animais 

Z 

 

 

Amaral et al. (2009) 

Marajá mirim Bactris minor Jacq. F/S Animais Z 

 

Amaral et al. (2009) 

Jacitara fina Desmoncus mitis Mart. 

   

Não foram obtidas informações 

Jacitara 

grossa 

Desmoncus polyacanthos 

Mart 
 

F 

 

Aves 

 

Z 

 

Donatti (2004) 
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Jacitara 

grande 

Desmoncus orthacanthos Mart. 

F/S 

Aves  Z Donatti (2004) 

Açaí Euterpe oleracea Mart. 

F/S 

 

Mamíferos, 

Animais, Aves, 

Água 

 

Z/H 

 

Amaral et al. (2009), Miranda; Rabelo (2009), Nascimento 

(2008), Shanley; Medina (2005), Moegenburg; Jardim (2002), 

Furtado (1997) 

Ubim graúdo 

Geonoma baculifera (Poit)  

Kunth 

   

Não foram obtidas informações 

Ubim miúdo Geonoma macrostachys Mart. 

   

Não foram obtidas informações 

Ubim flexa Geonoma pauciflora Mart. S Mamíferos, Aves 

Z 

Galetti et al. (2011), Andreazzi et al. (2009), Donatti (2004), 

Pizo et al. (2002) 

Buçu Manicaria saccifera Gaertn. S Animais Z Duarte (2011), Amaral et al. (2009),  

Buriti Mauritia flexuosa L.f. F/S Mamíferos, Água Z/H 
Acta (2009), Amaral et al. (2009),  Andreazzi et al. (2009), 

Miranda; Rabelo (2009), Shanley; Medina (2005), Fragoso 

(1997) 

Inajá 
Maximiliana maripa (Aubl.) 

Drude 

F/S 
Mamíferos, Aves, 

Reptéis Z 

Amaral et al. (2009),  Andreazzi et al. (2009),  Miranda; 

Rabelo (2009),  Saravy et al. (2003), Fragoso (1997),   

Jupati Raphia taedigera (Mart.) Mart. F/S 
Animais 

 

Z 

 

Amaral et al. (2009), Furtado (1997) 

Paxiuba 

Socratea exorrhiza (Mart.) 

H.Wendl. F/S 

Mamíferos, Aves, 

Água Z/H 

Amaral et al. (2009), Miranda; Rabelo (2009), Vieira et al. 

(1996), Banco de dados, s/d 
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(STEFANELLO et al., 2009; STEFANELLO et al., 2010). Suas características como 

cor, odor, tamanho, sabor e qualidade nutricional atraem os dispersores para o consumo; 

que espalham as sementes para outras áreas, auxiliando na conservação ambiental. 

(RESENDE et al., 2007). A compreensão da dispersão, aliada ao conhecimento dos 

vegetais é útil para a recuperação e conservação de áreas degradadas (DEMINICIS, 

2009). 

A zoocoria é a principal forma de dispersão em florestas tropicais, nas mais 

úmidas a proporção de espécies dispersadas por animais ultrapassa os 80%, devido a 

maior relação entre animal-planta. A distância na dispersão pode variar, pois alguns 

animais possuem maior raio de disseminação (ZUCARATTO, 2013; CARVALHO, 

2010). Sendo assim, a diversidade das plantas relaciona-se com a distância na 

disseminação, pois quanto mais longe da planta-mãe a semente germinar, melhor será 

sua possibilidade de sobrevivência. 

Os frutos e sementes são dispersos por aves, mamíferos e répteis. O processo de 

dispersão pode ocorrer após a ingestão e com a liberação pelas fezes; transportados 

acidentalmente e quando armazenados intencionalmente. Plantas com dispersão 

zoocórica apresentam características que estimulam e facilitam o consumo de seus 

frutos por animais, potencializando a dispersão de sementes.  O tamanho do fruto pode 

limitar o número de espécies que conseguem obter o alimento (PAISE; VIEIRA, 2005). 

Frutos de cores vistosas, com polpas carnosas e suculentas são atrativos para os 

dispersores, entretanto, frutos secos também são dispersos, pois possuem mecanismos 

especiais, como ganchos ou substâncias que se prendem aos pêlos dos animais 

(STEFANELLO et al., 2010). 

Segundo STAGGEMEIER; GALETTI (2007) a ausência ou o baixo índice de 

animais no ambiente pode afetar o ciclo reprodutivo das plantas.  Com isso afirma-se 

que as plantas dependem da remoção de seus frutos e sementes para manter a 

conservação ambiental. De acordo com ZUCARATTO (2013), as aves e os mamíferos 

de médio e grande porte são os mais afetados pela fragmentação e pela caça nas 

florestas. Desta forma, a baixa disseminação, devido à fragmentação e a caça dos 

dispersores, afetarão na conservação das plantas, haja vista que elas dependem dos 

animais para se estabelecerem no ambiente.  

A dependência entre o vegetal e o dispersor pode causar desequilíbrio no sistema 

ecológico, uma vez que a remoção de um ou outro pode afetar de modo irreversível no 

estado de equilíbrio das populações. Tal interferência em ecossistemas como a remoção 
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local da fauna, pode levar espécies vegetais que dependem destes animais a extinção 

(SARAVY et al., 2003). 

4. CONCLUSÕES 

A dispersão é um método fundamental que ocorre com o deslocamento dos 

propágulos para locais propícios à germinação e crescimento da planta, estabelecendo, 

sobrevivência e conservação de uma espécie. As palmeiras possuem em maior 

frequência à dispersão do tipo zoocórica, tendo como principal dispersor os animais, 

pois seus frutos e sementes apresentam características que os atraem para o consumo. A 

extinção ou a remoção dos animais pode ocasionar o desequilíbrio do ambiente, pois a 

relação de dispersão entre animal-planta mantém a composição florística. Isto mostra à 

sociedade que a conservação e a preservação da fauna interferem na vida do vegetal, 

sendo estratégia de conservação ambiental. 
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RESUMO  

 
O bem-estar da sociedade depende significantemente dos serviços ambientais fornecidos pela 

natureza, os quais em grande parte são proporcionados pelos ecossistemas florestais. Em áreas 

tropicais, os ecossistemas florestais abrigam também populações tradicionais que utilizam a 

floresta para exploração extrativista, ou quando pressionados por atividades econômicas acabam 

desenvolvendo práticas predatórias prejudiciais a manutenção destes ecossistemas. A valoração 

ambiental é uma importante ferramenta para reconhecer os benefícios prestados por estes 

ecossistemas, incorporá-los nos sistemas econômicos convencionais, e proporcionar 

pagamentos ou compensações pela manutenção das áreas florestais em condições mínimas para 

continuidade dos serviços ambientais por elas oferecidos. Neste contexto, tem ganhado destaque 

o instrumento econômico de pagamento por serviços ambientais (PSA) devido ao seu potencial 

de apoiar a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, além de melhorar a qualidade de 

vida de pequenos produtores rurais em áreas de florestas tropicais. Dentre os métodos diretos 

atualmente utilizados para valorar os recursos ambientais e os serviços da natureza, estão a 

Disposição a Pagar (DAP) e a Disposição a Aceitar (DAA), ambos derivados da Avaliação de 

Contingente usada para capturar a preferências individuais, as quais são resultados do contexto 

social, econômico e ambiental local. Este artigo teve como objetivo fornecer os fundamentos 

teórico-conceituais para avaliar a aplicação dos métodos DAP e DAA, analisando suas 

aplicações nos pagamentos pela conservação e manutenção de serviços ambientais essenciais à 

qualidade de vida, especialmente presentes em florestas tropicais. 

 

Palavras-chave: Serviços Ambientais. Pagamento, Valoração. 

 

1. INTRODUÇÃO  

O bem-estar da sociedade depende significantemente dos serviços ambientais 

fornecidos pela natureza, que incluem a regulação do clima na Terra, a formação dos 

solos, o controle contra erosão, o armazenamento de carbono, a ciclagem de nutrientes, 

o provimento de recursos hídricos em quantidade e qualidade, a manutenção do ciclo de 

chuvas, a proteção da biodiversidade, a proteção contra desastres naturais, elementos 

culturais, a beleza cênica, a manutenção de recursos genéticos, entre muitos outros. No 

entanto, as pressões crescentes resultantes da urbanização desordenada, do padrão de 

consumo insustentável, das mudanças 

nas dietas alimentares, do aumento populacional e mudanças climáticas, aliados a 

diversos outros fatores, são um sério desafio para a manutenção da biodiversidade e dos 
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ecossistemas, o que pode causar graves consequências ao provimento de serviços 

ambientais (MMA, 2011).  

Uma vez conhecidas e suas contribuições para a sociedade, identificadas, as 

funções dos ecossistemas podem ser definidas como serviços ecossistêmicos 

(SEEHUSEN & PREM, 2011). Neste contexto, tem ganhado destaque o instrumento 

econômico de pagamento por serviços ambientais (PSA) pelo seu potencial de, não 

somente apoiar a proteção e o uso sustentável dos recursos naturais, mas também de 

melhorar a qualidade de vida de pequenos produtores rurais em áreas de florestas 

tropicais. Ele reconhece o valor econômico da proteção de ecossistemas e dos usos 

sustentáveis e promove um incentivo econômico aos provedores” de serviços 

ambientais, assim como cobra do usuário dos serviços (MMA, 2011). 

Leal e Ribas (2014) expõem que a ideia da remuneração pelos serviços 

ambientais, como alternativa de política ambiental para mudança do quadro de 

degradação, decorre do reconhecimento de que os ecossistemas efetivamente prestam 

serviços importantes que devem ser conservados e que, enquanto não possuírem valor 

monetário, não farão parte da tomada de decisão.  Assim, o Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA) pode promover a conservação do meio ambiente por meio de 

incentivos financeiros para os provedores de serviços ambientais, uma vez que se trata 

de uma transferência financeira de beneficiários e/ou usuários de serviços ambientais 

para os que proveem esses serviços, devido às práticas conservacionistas empregadas 

por eles). Desse modo, o sistema de PSA reconhece o valor dos serviços ambientais e 

internaliza as externalidades negativas e positivas. 

Nesse contexto, o objetivo deste artigo é fornecer os fundamentos teórico- 

conceituais para avaliar as compensações e pagamentos pela conservação e manutenção 

de serviços ambientais essenciais à qualidade de vida, especialmente presentes em 

florestas tropicais. 

  

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Serviços Ambientais nas Florestas Tropicais 

 Ao analisar os serviços ambientais fornecidos pelas florestas tropicais, Bacha 

(2004) cita diferentes serviços ambientais, dentre os quais se destacam: o sequestro de 

carbono para atenuar mudanças do clima, proteção de mananciais de água para 

abastecimento, conservação de margens de hidrovias, conservação da biodiversidade, 
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fornecimento de polinizadores e inimigos naturais de pragas e doenças para cultivos 

agrícolas, entre outros. Esses serviços ambientais fornecidos pelas florestas não têm 

sido cobrados, mas se isto for possível, a receita oriunda das florestas aumentaria 

substancialmente.  

  Em classificação realizada pelo MMA (2009), os esquemas de PSA florestais 

documentados até hoje, na maioria das vezes, se encaixam em uma ou várias das 

seguintes categorias: captura e retenção de carbono, sendo o serviço realizado pela 

vegetação em crescimento, ou a condição de retenção de carbono no solo e na 

vegetação, tendo como benefício o efeito potencial de mitigação das mudanças 

climáticas causadas por emissões antropogênicas; manutenção da biodiversidade, por 

meio da regulação e estrutura do ecossistema, diversidade genética e de espécies, 

arcando assim com o valor de opção (uso futuro) e existência (conhecimento da 

existência e importância); proteção hídrica, relevante em decorrência da purificação da 

água, regulação de fluxo e sedimentação, assegurando assim qualidade e quantidade 

futuras; e beleza cênica, proporcionada por meio de paisagens naturais (e, em alguns 

casos, culturais), a qual proporciona recreação e opções para turismo. 

 

2.2 Valoração Ambiental 

A teoria ambiental neoclássica surgiu a partir do momento em que o mainstream 

econômico se viu compelido (e pressionado) a incorporar em seu esquema analítico 

considerações acerca da problemática ambiental. Isso porque o sistema econômico é 

visto com a principal fonte de pressão sobre o meio ambiente, sendo necessário, pois, 

que a análise econômica dominante apresentasse respostas sobre sua relação traumática 

com os sistemas naturais (ANDRADE, 2012).  

A crescente percepção de que o sistema ecológico de sustentação da vida 

encontra-se cada vez mais ameaçado, impulsionando os esforços para valorar os 

serviços ecossistêmicos que desempenham múltiplos papéis na gestão das relações entre 

os sistemas humanos e naturais. No nível micro, os estudos de avaliação revelam 

informações sobre a estrutura e o funcionamento dos ecossistemas, além dos papéis 

variados e complexos de ecossistemas em apoiar o bem-estar humano; já no nível 

macro, a valorização dos ecossistemas pode contribuir para a construção de indicadores 

de bem-estar humano e sustentabilidade (HOWARTH E FARBER, 2002). Para Liu et 

al. (2010), o processo de avaliação da contribuição dos serviços ecossistêmicos deve 
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atender um determinado objetivo ou objetivos; na economia neoclássica, esse objetivo é 

a alocação eficiente, ou seja, alocar serviços ecossistêmicos escassos entre usos 

concorrentes , como o desenvolvimento e conservação.   

A valoração econômica do meio ambiente é fundamental tanto para a gestão de 

recursos ambientais, como para a tomada de decisões que envolvam projetos com 

grande impacto ambiental. Os métodos de valoração econômica do meio ambiente são 

partes do arcabouço teórico da economia do bem-estar, sendo utilizados para determinar 

os custos e benefícios sociais das decisões de investimentos públicos e privados, que 

afetam o nível de consumo e produção da sociedade e, portanto, seu nível de bem-estar. 

A escolha de um ou outro método depende do objetivo da valoração, das hipóteses 

considera- das, da disponibilidade de dados e do conhecimento científico a respeito da 

dinâmica ecológica do objeto em questão (ANDRADE & OLIVEIRA, 2010). 

  Segundo Barbisan et al. (2009), os métodos diretos de valoração estimam o 

valor econômico do recurso ambiental a partir da própria disposição a pagar da 

população para bens e serviços ambientais. Esses métodos partem do pressuposto que a 

variação da quantidade ou da qualidade do recurso ambiental afetará os padrões de bem-

estar das pessoas. Com a variação de bem-estar, pode-se estimar a disposição a pagar 

das pessoas para evitar, ou a disposição a receber para aceitar as alterações do ambiente. 

Esses métodos são avaliados de acordo com as perspectivas preferenciais em 

situações reais ou hipotéticas. Em situações reais, baseia-se nos mercados substitutos de 

bens e serviços (métodos dos preços hedônicos e custo de viagem) e em situações 

hipotéticas por meio de mercados hipotéticos (método de valoração contingente). O 

método de valoração contingente (MVC) é usado para valorar recursos, que não segue o 

sistema de preço do mercado (MATTOS, 2006).  

A valoração contingente é um método tradicional para estimar o valor de bens 

públicos para os quais não existe mercado, por meio da criação de mercados hipotéticos 

através de pesquisa de campo, sendo sua utilização bastante consolidada na valoração 

econômica de bens ambientais e de ecossistemas. A MVC lança mão da aplicação de 

questionários para elucidar o quanto os respondentes estão dispostos a pagar para 

receber determinado bem (DAP – disposição a pagar), ou o quanto eles estão dispostos 

a receber como compensação pelo não recebimento do bem em questão (DAA – 

disposição a aceitar). Esses questionários buscam espelhar o mundo real, de forma que 

as respostas indiquem o verdadeiro valor que o indivíduo estaria disposto a pagar (ou 

receber) pelo bem em questão caso existisse um mercado real para o mesmo. Dessa 
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forma, a valoração contingente difere de outras metodologias na medida em que 

trabalha com dados obtidos através do que as pessoas dizem que fariam sob situações 

hipotéticas, em contraste com a observação das ações de fato tomadas pelos indivíduos 

no mercado (STAMPE et al., 2008). 

De acordo com May (2010), para se avaliar os impactos do bem-estar social 

decorrente de uma mudança na quantidade e qualidade disponíveis de um determinado 

recurso natural é necessário realizar o somatório dos ganhos individuais oriundos desse 

recurso, representado pela Disposição a Pagar desses indivíduos (DAP) e deduzi-la do 

somatório das perdas individuais, que é dado pela Disposição a Aceitar (DAA) como 

compensação por essas perdas. A Disposição a Pagar mostra que o indivíduo estaria 

disposto a abrir mão para obter uma melhora no seu bem-estar. 

 

2.3 Indicadores de Valor: DAP e DAA 

 O Método de Valoração Contingente (MVC) procura mensurar monetariamente 

o impacto no nível de bem-estar dos indivíduos decorrente de uma variação quantitativa 

ou qualitativa dos bens ambientais através de dois indicadores de valor: Disposição a 

Pagar (DAP) e Disposição a Aceitar (DAA). Ele estima esses valores com base em 

mercados hipotéticos que são simulados por meio de pesquisas de campo que 

perguntam ao entrevistado sua DAP ou DAA por alterações na disponibilidade 

quantitativa ou qualitativa do meio ambiente. Assim, simulam-se cenários ambientais os 

mais próximos possíveis das características da realidade de modo que as preferências 

reveladas nas pesquisas reflitam decisões que os agentes tomariam de fato, caso 

existisse um mercado para o bem ambiental descrito no cenário hipotético (MOTTA, 

2006).  

 A decisão dos indivíduos de pagar valores monetários por certos bens e não 

pagar por outros carrega consigo as preferências individuais, as motivações e a busca de 

maximização do bem-estar individual. Assim, a DAP depende principalmente de como 

cada indivíduo avalia os benefícios conseguidos com o produto adquirido ou serviço 

prestado. Ela é influenciada pela experiência pessoal de cada um. Para obter a 

disposição máxima a pagar, dispõe-se de dois métodos: o primeiro apresenta questões 

abertas (open-ended) e consiste em perguntar o valor máximo que estaria disposto a 

pagar, mas corre-se o risco de produzir inúmeras não respostas e valores nulos graças à 

dificuldade do consumidor em decidir por um valor; já o segundo utiliza-se de questões 
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fechadas (closed-ended), primeiramente especificando um valor determinado e 

perguntando ao entrevistado se estaria ou não disposto a pagar aquele valor referido 

(LEMOS et al., 2008).  

 De acordo com Santos et al. (2012), para calcular da DAP média individual, são 

utilizados os dados coletados por meio de questionários, estimando a média dos valores 

citados. Para o cálculo da Disposição a Pagar Total da População (DAPT), utiliza-se a 

DAP média individual multiplicada pela estimativa da população do universo da 

amostra.  

 Algumas técnicas de valoração ambiental buscam mensurar a preferência das 

pessoas por ajustes no consumo de bens, traduzidos na sua disposição a pagar (DAP) ou 

disposição a aceitar (DAA) por uma melhora ou piora na qualidade de sua oferta. Tanto 

a DAP quanto a DAA são utilizadas como instrumento de valoração. No entanto, a DAP 

é aplicada para mensurar mudanças decorrentes de potenciais benefícios ambientais, 

enquanto a DAA seria mais apropriada para estimar os custos ou passivos ambientais. 

Esse quadro pode ser ilustrado da seguinte maneira: DAP para garantir um benefício; 

DAA para privar-se de um benefício; DAP para evitar um dano ou perda; DAA para 

tolerar um dano ou perda (VIEIRA & BARBOSA, 2012). 

 

3. DAP E DAA NO CONTEXTO DOS PSAs 

3.1 Pagamentos por Serviços Ambientais (PSAs) 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) estão sendo discutidos em âmbito 

global, tendo sido apontados como promissores instrumentos para gestão ambiental em 

diferentes escalas. Além da suposta eficácia de PSA em atingir objetivos de 

conservação, vários autores defendem a ideia de que esquemas de PSA podem trazer 

benefícios substanciais para a melhoria da qualidade de vida dos potenciais provedores 

de serviços (MMA, 2009).  

Afirmam Wünscher et al. (2008) que os pagamentos por serviços ambientais 

(PSA) têm se tornado um instrumento de mercado cada vez mais popular para traduzir 

serviços ambientais não- mercadológicos em incentivos financeiros para os 

proprietários a preservar os ecossistemas que fornecem os serviços. Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA) é um instrumento condicional onde representantes 

ambientais recebem incentivos para manter ou melhorar o fluxo de serviços ambientais 

por aqueles que se beneficiam desses fluxos (NAMIREMBE et al., 2014).  
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Destaca Bacha (2004) que as florestas podem ser utilizadas de modo a produzir 

benefícios ecológicos nem sempre comercializáveis, como fonte de ecoturismo e para 

produzir produtos de base florestal. As florestas produzem diferentes serviços 

ambientais, dentre os quais se destacam: o sequestro de carbono para atenuar mudanças 

do clima, proteção de mananciais de água para abastecimento, conservação de margens 

de hidrovias, conservação da biodiversidade, fornecimento de polinizadores e inimigos 

naturais de pragas e doenças para cultivos agrícolas, entre outros. 

No futuro, as mudanças tecnológicas e de atitude podem gerar benefícios 

econômicos para os trópicos úmidos (biodiversidade, produtos não madeireiros, 

ecoturismo, exploração madeireira sustentável, agricultura ecológica etc.) acima dos 

valores atuais. Ao prevenir a degradação da floresta no presente, estaríamos 

preservando este ecossistema para uso potencial no futuro (SCHNEIDER et al., 2000). 

Esse argumento justifica a ideia da remuneração pelos serviços ambientais, como 

alternativa de política ambiental para mudança do quadro de degradação, decorre do 

reconhecimento de que os ecossistemas efetivamente prestam serviços importantes que 

devem ser conservados e que, enquanto não possuírem valor monetário, não farão parte 

da tomada de decisão (LEAL & RIBAS, 2014). 

 

3.2 Experiências de DAP e DAA no Contexto dos Pagamentos de Serviços 

Ambientais 

3.2.1 Malásia 

 A Malásia é um país que mostrou resposta positiva ao apelo para o manejo 

florestal sustentável e certificação de suas práticas de gestão florestal, manifestada a 

partir da aceitação de esquemas d certificação florestal e desenvolvimento de programas 

nacionais. Assim, foi desenvolvido um estudo com o objetivo de quantificar a 

consciência e preferências das pessoas (disposição a pagar (DAP) em relação a esse 

manejo florestal sustentável, tipificado por esquemas de REDD +. Foram definidos os 

atributos e os níveis que caracterizam os temas a serem avaliados, e, em seguida, com 

base em várias combinações destes atributos e níveis, foram criados vários perfis e 

formado um grupo focal com um pequeno número de pessoas para examinar esses 

atributos e níveis. Os quatro atributos de produtos de madeira certificada utilizados 

foram: qualidade e design; nível de redução das emissões de CO2; nível de preservação 

da biodiversidade e; preço. Os resultados indicam a preocupação da população malaia 
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manifesta preocupação sobre produtos certificados feitos a partir de materiais 

produzidos no âmbito de um programa de manejo florestal sustentável, como o REDD 

+, que visa reduzir as emissões de CO2 e preservação da biodiversidade, sendo 

estatisticamente significativos obtidos a partir da utilização do modelo Logit 

condicional (SAKAGAMI et al., 2014). 

3.2.2 Brasil 

O Estado do Amazonas iniciou, em 2010, a elaboração da Política Estadual de 

Serviços Ambientais, esta iniciativa surgiu a partir do Fórum Amazonense de Mudanças 

Climáticas (FAMC) que indicou como ação prioritária o desenvolvimento do marco 

legal que assegurasse os serviços ambientais providos pela floresta, assim como o 

reconhecimento das populações diretamente envolvidas com a sua manutenção. Dentre 

as estratégias políticas estaduais encontra-se o Programa Bolsa Floresta (PBF) que foi 

instituído em 2007 pelo Governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria 

Desenvolvimento Sustentável (SDS). A institucionalização do programa se deu por 

intermédio da Lei n.º 3.135, sobre Mudanças Climáticas, Conservação Ambiental e 

Desenvolvimento Sustentável do Amazonas, e da Lei Complementar n.º 53, sobre o 

Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC) para valorizar e compensar 

economicamente os esforços de conservação ambiental das famílias moradoras de 

unidades de conservação do Estado do Amazonas. O PBF está sendo implementado nas 

unidades de conservação: RDS Cujubim, Mamirauá, Rio Negro, Piagunçu- Purus, 

Uatumã, Uacari, Amanã, Madeira, Carumã, Juma, Amapá, Floresta Maués, Resex 

Catuá-Ipixuna e Rio Gregório, APA Rio Negro (SILVA & SCHERER, 2012). 

 

  

5. CONCLUSÕES  

A identificação e valoração dos serviços ambientais permanece como um grande 

desafio científico e metodológico em função das características locais sejam elas de 

oferta ou demanda, ou sociais e ambientais, que contextualizam a internalização desses 

valores nos sistemas econômicos convencionais. A abordagem adotada por este artigo 

foi considerar que os pagamentos ou compensações por serviços ambientais oferecidos 

pela natureza e mantidos pelos proprietários, são essenciais para a continuidade e 

regularidade de oferta dos mesmos, e por esta razão precisam ser valorados, a fim de 

sinalizar financeiramente os valores a serem disponibilizados. 
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Dentre os métodos diretos atualmente utilizados para valorar os recursos 

ambientais e os serviços da natureza, estão a DAP e a DAA, ambos derivados da 

Avaliação de Contingente usada para capturar a preferências individuais, as quais são 

resultados do contexto social, econômico e ambiental local. As experiências analisadas 

mostram que existe um potencial para utilizar esses métodos na identificação de valores 

apropriados para os serviços ambientais ofertados pelas florestas tropicais, as quais 

normalmente abrigam populações tradicionais que contribuem para a manutenção 

desses ecossistemas. Do ponto de vista da restrição econômica, essas populações 

podem, em muitos casos, deixar de explorar economicamente as áreas florestais. Ao 

aplicar os métodos de DAP e DAA, é possível identificar o componente intrínseco da 

renda sacrificada ao optar pela conservação e consequente manutenção dos serviços 

ambientais.    

Como resultado, espera-se que este trabalho possa ter contribuído na elucidação 

e discussão do tema e proporcionado alguns subsídios para futura implementação de 

esquemas governamentais ou privados de Pagamentos por Serviços Ambientais.  
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RESUMO 
 

Entende-se que a educação ambiental não é necessariamente, e tão somente uma prática 

pedagógica voltada apenas para a transmissão de conhecimentos sobre ecologia, considera-se 

que esta pode ser fundamental na transmissão de conhecimentos que venham a favorecer à 

alunos e comunidades uma compreensão a cerca dos problemas ambientais existentes. Sendo 

assim, contribuindo para a mudança de comportamento e atitudes dos indivíduos de forma que 

venham a favorecer toda a comunidade, acendendo ao desenvolvimento local de forma 

sustentável. De tal modo, as ações e metodologias empregadas nesta presente proposta advêm 

do Ecomuseu da Amazônia, o novo conceito da museologia, o qual valoriza a cultura, a 

memória histórica de um povo, bem como suas tradições e vivências, valorizando o meio e o 

patrimônio material e imaterial das comunidades. Este trabalho vem relatar as experiências 

adquiridas na execução de um projeto específico de educação para o ambiente, o qual se buscou 

facilitar aos alunos e à comunidade uma compreensão fundamental dos problemas ambientais 

existentes, da presença humana no ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico 

como cidadãos, na busca pelo desenvolvimento comunitário da região. O projeto decorreu 

inicialmente com a criação do Perfil Ambiental da Escola, levantando os pontos principais a 

cerca dos recursos naturais, bem como os patrimônios culturais e tradicionais das comunidades. 

Em seguida este Perfil Ambiental serviu como base para a criação de um conteúdo programático 

de aulas de acordo com o que se levantou para cada comunidade, considerando suas datas 

comemorativas, dentro de seus costumes e tradições. Através das aulas ambientais, se buscou 

levar conhecimento sobre os temas ambientais, patrimônios, cidadania, e qualidade de vida, 

atingindo não somente a comunidade escolar, mas também os pais dos alunos e em conseguinte 

toda a comunidade. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Ecomuseu. Sustentabilidade. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental como um elemento transformador do comportamento 

humano, tem uma grande importância na construção de comunidades sustentáveis 

concedendo às gerações presentes e futuras, a possibilidade de habitar num meio 

ambiente saudável. Para tratar o estabelecimento de novos valores do ser humano em 

relação ao seu meio, levando a um desenvolvimento local da comunidade e é 
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indispensável um trabalho de educação em questões ambientais, servindo não apenas 

como um veículo que possibilite mudanças de valores, mas que se constitua em um 

importante instrumento para se alcançar os direitos básicos da cidadania. 

Entendendo que a educação ambiental não é necessariamente uma prática 

pedagógica voltada somente para a transmissão de conhecimentos sobre ecologia, foi 

que este trabalho procurou iniciar suas ações dentro das escolas e unidades pedagogias 

existentes nas comunidades ribeirinhas, buscando um processo mais amplo, iniciando 

nas escolas com os alunos e professores, e se estendendo aos pais dos alunos até atingir 

a toda a comunidade. Dessa forma alcançando seu objetivo principal, ou seja, 

promovendo a sensibilização da população presente nas escolas e comunidades das 

áreas de atuação do Ecomuseu da Amazônia sobre a importância e a necessidade da 

preservação e da conservação do meio ambiente em que vivem, estimulando a 

participação dos cidadãos nas discussões e decisões sobre a questão ambiental, e 

consequentemente proporcionando mudanças de atitudes e a formação de novos hábitos 

com relação à utilização dos recursos naturais, favorecendo um desenvolvimento 

comunitário sustentável. 

O Ecomuseu é novo conceito da museologia, trata-se de um museu aberto e 

mutável, onde todos estão inseridos e fazem parte como acervos, não há paredes nem 

constância é um museu que valoriza a cultura, a memória histórica de um povo, bem 

como suas tradições e vivências, valoriza o meio e propõe transpor o processo de 

reconhecimento e empoderamento para a valorização do patrimônio material e imaterial 

das comunidades (Martins, 2007). 

As ações desenvolvidas pelo Ecomuseu da Amazônia têm provocado uma 

mudança relevante nas áreas da ecologia humana, ambiental e social, promovendo o 

desenvolvimento sustentável em comunidades situadas nas regiões da Belém insular, 

mais precisamente nas ilhas de Mosqueiro, Caratateua, Cotijuba e Distrito de Icoaraci. 

Dentro desse contexto, este trabalho vem relatar as experiências adquiridas na 

execução de um projeto específico de educação para o ambiente, o qual se buscou 

facilitar aos alunos e à comunidade uma compreensão fundamental dos problemas 

ambientais existentes, da presença humana no ambiente, da sua responsabilidade e do 

seu papel crítico como cidadãos de uma comunidade, de um país e de um planeta, na 

busca pelo desenvolvimento comunitário da região.  

 

 



152 

 

 

1.1 O Ecomuseu da Amazônia  

O Ecomuseu é novo conceito da museologia, trata-se de um museu aberto e 

mutável, onde todos estão inseridos e fazem parte como acervos, não há paredes nem 

constância é um museu que valoriza a cultura, a memória histórica de um povo, bem 

como suas tradições e vivências, valoriza o meio e propõe transpor o processo de 

reconhecimento e empoderamento para a valorização do patrimônio material e imaterial 

das comunidades (Martins 2007). 

Desde 2006 o Ecomuseu Amazônia através da Coordenadoria de 

Desenvolvimento Comunitário/CDC da Fundação Escola Bosque, apoiado pela 

Secretaria Municipal de Educação- SEMEC concretizou atividades e ações que se 

estendem às ilhas de Caratateua, Mosqueiro, Cotijuba e o Distrito de Icoaraci. São ações 

consolidadas na metodologia de eixos temáticos, a saber, turismo, cultura, cidadania e 

meio ambiente, voltadas para a capacitação de recursos humanos, reafirmação dos 

processos históricos, culturais e ambientais das comunidades ribeirinhas, culminando ao 

desenvolvimento de práticas sustentáveis na região.  

Dentro desse contexto, considerou-se a importância de implementar um projeto 

específico de educação para o ambiente, buscando facilitar aos alunos e à comunidade 

uma compreensão fundamental dos problemas existentes, da presença humana no 

ambiente, da sua responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos de uma 

comunidade, de um país e de um planeta.  

 

1.2 Desenvolvimento Comunitário Sustentável 

O desenvolvimento comunitário sustentável é o fortalecimento dos potenciais 

social, econômico e ambiental de uma região, cuja a finalidade é ampliar a qualidade de 

vida para seus habitantes. É considerado um processo por meio do qual uma 

comunidade de um dado território torna-se protagonista de seu próprio 

desenvolvimento.  

A chave para o desenvolvimento sustentável de uma comunidade é a 

participação, a organização, a educação e o fortalecimento das pessoas. O 

desenvolvimento sustentado não é centrado na produção, e sim nas pessoas. Deve ser 

apropriado não só aos recursos e ao meio ambiente, mas também à cultura, à história e 

ao patrimônio do local onde ele ocorre. 
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1.3 A Educação Ambiental na Escola 

A escola é o espaço onde o aluno dará sequencia ao seu processo de 

socialização. Comportamentos ambientalmente corretos devem ser aprendidos na 

prática, no cotidiano da vida escolar, contribuindo para a formação de cidadãos 

responsáveis. Com os conteúdos ambientais contextualizados para a realidade da 

comunidade, a escola ajudará o aluno a perceber a correlação dos fatos e a ter uma 

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

Para isso considera-se que a Educação Ambiental deve ser abordada de forma 

sistemática e transversal, em todos os níveis de ensino, assegurando a presença da 

dimensão ambiental de forma interdisciplinar nos currículos das diversas disciplinas e 

das atividades escolares (Pontalti, 2005). 

Sendo assim, o presente trabalho destinou-se inicialmente às escolas e 

Unidades Pedagógicas - UP’s, situados nas áreas abrangidas pelo Ecomuseu da 

Amazônia, tendo o objetivo de se estender a todas as comunidades onde estão 

localizadas, cuja existência, a produção econômica, cultura, identidade e patrimônios se 

devam à relação direta com o meio ambiente Amazônico. 

 

2. METODOLOGIA 

Com base na metodologia do Ecomuseu da Amazônia, voltado ao processo 

participativo que visa à construção do desenvolvimento local, alicerçado pelo 

desenvolvimento humano sustentável e valorizando a troca de informações, este projeto 

proporciona o reconhecimento dos espaços comunitários como territórios, sendo a 

educação o alicerce para a gestão da diversidade cultural e ambiental. 

Dessa forma, primeiramente houve a apresentação do projeto às coordenações 

e professores das escolas municipais e UP’s estabelecidas nas áreas de atuação do 

Ecomuseu da Amazônia, após ser aprovado, estipulou-se dias e horários nos quais 

seriam disponibilizados para as “aulas ambientais”, termo adotado pelos professores 

para a atuação do projeto nas escolas. 

Para a construção do conteúdo programático primeiramente foi realizado um 

levantamento do perfil ambiental das escolas. Este foi realizado em duas etapas. A 

primeira etapa incidiu na aplicação de um Questionário Ambiental respondido pelos 

professores, apontando as características ambientais da escola e da comunidade. Os 

principais questionamentos buscaram informar os seguintes pontos:  
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 Quantos professores atuam na escola; 

 Quantos alunos estão matriculados; 

 Quantos residem na comunidade; 

 Quais são os projetos que estão sendo desenvolvidos na área ambiental; 

 Quantos professores estão envolvidos no desenvolvimento dos projetos; 

 Como é a participação e o envolvimento dos alunos nos projetos; 

 Quais são as principais dificuldades encontradas pelos professores que 

desenvolvem projetos; 

 Os professores são incentivados e motivados para estarem desenvolvendo 

pequenos projetos ou atividades ambientais com seus alunos; 

 A escola possui área arborizada, horta, ou outros espaços que poderão ser 

utilizados para trabalhar Educação Ambiental; 

 Na escola existe o processo de separação do lixo produzido pela 

comunidade escolar; 

 O que é feito com o lixo separado; 

 Os professores realizam atividades com os alunos fora da escola no arredor 

da comunidade como trilhas, bosques, nascentes, rios ou outros lugares; 

 A escola realiza visitas a campo, para trabalhar a realidade local sobre as 

questões ambientais. 

 

A segunda etapa, contou com a participação dos alunos. A atividade foi 

realizada no quadro “negro”, preenchido pelos próprios alunos com orientação dos 

educadores e técnicos do Ecomuseu (Quadro 1). O preenchimento abordou a fauna, a 

flora, os principais lugares e pontos das comunidades, bem como suas histórias, lendas, 

suas danças, datas comemorativas, o artesanato, comidas típicas, festejos religiosos, 

dentre outras características ambientais culturais, turísticas e sobretudo patrimoniais das 

comunidades. Este quadro foi preenchido pelos alunos em sala de aula, onde cada um 

através de seu conhecimento foi contribuindo a fim de se chegar ao diagnóstico 

ambiental, e juntamente com as informações colhidas no questionário ambiental feito 

pelos professores, passou a ser chamado de Perfil Ambiental Escolar e Comunitário da 

região onde foi empregado.   
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Através do perfil ambiental foi possível criar o conteúdo programático anual, 

adequando as datas importantes não somente ao calendário escolar, mas 

primordialmente ao calendário da comunidade, valorizando suas tradições, história e 

patrimônio. 

E assim, em continuidade do projeto foi executada a sua fundamentação 

teórico/prática por intermédio do estudo de temas geradores que englobaram 

capacitações palestras, oficinas e saídas a campo realizadas durante os anos de 2011 à 

2013. As atividades aconteceram semanalmente nas escolas e nas comunidades onde 

alguns muitos assuntos abordados, estão:  

 A importância de cuidar do meio ambiente; 

 Água (consumo, desperdício, poluição); 

 Florestas (porque preservá-las?); 

 Fogo (prevenção, efeitos negativos ao meio ambiente); 

 Mata Ciliar, erosão; 

 Lixo (redução, reutilização e reciclagem); 

 Respeito aos animais silvestres e domésticos; 

 Preservação dos Recursos Hídricos; 

 Desmatamento; 

 A importância das Florestas; 

 Reflorestamento na prática – Reconstrução da trilha “Olhos d’Agua” 

 Como criar uma hora comunitária; 

 O que é extinção; 

 Respeito ao próximo; 

 Noções de Saúde e Meio Ambiente (higiene, prevenção de doenças); 

 Cidadania (direitos do cidadão);  

 

Ainda assim, temas como: Ecomuseu, Patrimônio, Cultura e cidadania são 

colocados transversalmente não em sobreposto, mas em amparo com a educação 

ambiental. 

Vale ressaltar que o projeto “Ecomuseu Amazônia na escola” fez parte do 

“Planejamento Ecomuseu da Amazônia” e do “Cronograma de Ações Ecomuseu 

Amazônia” elaborado no inicio de todos os anos da instituição, sendo assim, a 
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execução e implementação deste projeto contou com o apoio exclusivo da SEMEC e 

Fundação Escola Bosque, seja na forma do apoio logístico, como também 

financeiramente para custeio do seu orçamento. 

Para o acompanhamento e avaliação das atividades foram redigidos relatórios 

técnicos e fotográficos por atividades realizadas, e assim juntamente com todos os 

outros projetos compõe o “Resultado Anual das ações do Ecomuseu Amazônia”, 

ficando disponível a todos para consulta no Acervo Ecomuseu Amazônia.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante a execução deste projeto foi possível perceber o envolvimento dos 

alunos, educadores e comunidade, através da conscientização da importância da 

preservação do ambiente em que vivem.  

Durante as aulas ambientais, ou aulas práticas ocorridas dentro e fora da escola 

foi perceptível nos alunos e professores a aprendizagem acerca das relações entre os 

ecossistemas e questões culturais, tradicionais e históricas das comunidades, 

considerando o ambiente onde encontram-se inseridos. Dessa forma, entende-se que a 

comunidade conseguiu desenvolver o amor pela natureza, valorizando a importância das 

plantas e animais para a uma vida melhor e mais saudável, estimulando o 

desenvolvimento da ideia de sustentabilidade.  

Quanto aos pais, esses puderam ser envolvidos em atividades extras e durante as 

reuniões de pais e mestres. Ainda assim, na evolução do comportamento de seus filhos, 

como crianças que passaram a ter respeito pela natureza. 

É importante considerar que as atividades realizadas estimularam a criatividade 

e o aprendizado com a as palavras, com a comunicação entre os alunos, além de 

enfatizar o conhecimento deles a respeito das característica da fauna, flora, espaços, 

lendas e problemas ambientais na comunidade, bem como atingir um pensamento de 

reflexão a respeito de como esses problemas poderiam ser resolvidos, dentro da sua 

capacidade de propor soluções. 

Todo o material ministrado resultou em dois volumes de Conteúdo 

Programático. Nesses volumes estão todos os assuntos abordados, sendo divididos em 

meses conforme a data do calendário escolar, ambiental, de festividades e 

comemorações das comunidades. Dessa forma este mesmo conteúdo pode ser aplicado 

a outras turmas e em outras Unidades Pedagógicas. 
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Figura 3 - Preenchimento do quadro para o Perfil Ambiental. 

 

Figura 4 - Oficina utilizando garrafa pet com alunos  

da Fundação Escola Bosque - Ilha de Caratateua. 

 

Figura 5 - Reflorestamento na trilha Olhos D'água com alunos da 

 UP Mª Clemildes da comunidade do Caruaru - Ilha de Mosqueiro. 

 

Figura 6 - Visita à horta na casa de uma das mães dos alunos.  

Comunidade do Caruaru - Ilha de Mosqueiro. 
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4. CONCLUSÕES 

 

Entende-se que com a execução deste trabalho, foi possível incentivar e 

promover o trabalho coletivo e a cooperação entre a comunidade, chegando a uma 

transformação humana e social, alcançando a preservação e a recuperação dos 

ecossistemas, chegando ao desejável desenvolvimento comunitário.  

É possível afirmar que os beneficiados com as ações do projeto, alunos e 

comunidades melhoraram seus conhecimentos sobre a biodiversidade local, e sobre a 

importância dos recursos naturais para o desenvolvimento sustentável da região, 

reafirmando a consolidação de suas tradições, cultura, identidade, e patrimônios. Notou-

se a participação dos professores, na forma de multiplicadores dos conhecimentos 

adquiridos e repassados entre todos os envolvidos com o trabalho. 

Assim, pode-se afirmar que o projeto Ecomuseu na Escola, está firmado na 

missão do Ecomuseu da Amazônia, através do repasse de conhecimentos técnicos, 

aliados aos conhecimentos empíricos, hábitos, valores, tradições e costumes das 

populações tradicionais, promovendo o desenvolvimento com base na sustentabilidade 

em comunidades situadas nas regiões da Belém insular. 
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RESUMO  

 
Os Resíduos sólidos hoje são resultados das atividades humanas, sejam elas de qualquer 

natureza, sempre resultarão materiais diversos, tendo em vista o constante crescimento das 

populações urbanas. O objetivo geral desta pesquisa é analisar os riscos/impactos ambientais 

exercidos pela demanda do ecoturismo na produção de resíduos sólidos na ilha de Cotijuba e 

como objetivos específicos: identificar os impactos socioambientais provenientes do 

crescimento turístico na ilha de cotijuba, assim como analisar os riscos/impactos ambientais 

exercidos pela demanda turística na produção de resíduos sólidos na ilha de cotijuba, sugerir um 

programa que vise o tratamento para os resíduos, a fim de diminuir essa produção respeitando 

sua especificidade na ilha de Cotijuba. A metodologia aplicada foi qualitativa observativa, com 

aplicação de um check list como forma de obter o levantamento dos dados, revisões 

bibliográficas, registros fotográficos e uso do GPS para as elaborações dos mapas de 

localizações. Os resultados encontrados mostram que a geração dos resíduos sólidos na ilha de 

cotijuba tem colaboração direta do aumento da demanda turística na ilha, a falta de uma política 

pública municipal mais presente, conscientização da população via atividades de Educação 

Ambiental, sugerimos então que seja elaborado um programa ambiental para tratamento dos 

Resíduos Sólidos individualmente. Assim como aplicações de palestras e oficinas de 

conscientização de educação ambiental para os turistas que procuram a ilha a fim de praticar o 

ecoturismo. Dessa forma, poderia se conseguir uma diminuição na produção desses resíduos 

sólidos, que implicam diretamente no desequilíbrio do ecossistema daquela região. 

 

Palavras-chave: Cotijuba. Resíduos sólidos. Ecoturismo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

Ao avançar do século XX e no presente surgimento do século XXI, as sociedades 

urbanas aceleraram seu ritmo de produção industrial nunca visto na história da 

humanidade, a cadeia de produção de bens de consumo para o homem comum foi um 

dos principais objetivos dos grupos empresariais mundiais. A maioria dos materiais 

oriundos dos meios de produção capitalistas destinados aos consumistas mais básicos 

produz materiais que a princípio, não era previsto para que trouxesse alguma 

interferência ao homem e seu meio ambiente. 

Dentro desta produção os Resíduos Sólidos (RS), que de acordo com Waldman 

(2010), popularmente chama-se de lixo, que se origina do latim lix e que significa cinzas 
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ou lixívia, começaram a afetar principalmente as áreas urbanas, e, consequentemente, 

suas administrações não apresentam e não executam soluções definitivas ou, pelo 

menos, que melhorem a qualidade de vida das populações. 

Segundo Povinelli (1999), da atividade humana, seja ela de qualquer natureza, 

resultarão sempre materiais diversos, tendo em vista o constante crescimento das 

populações urbanas, a forte industrialização, a melhoria no poder aquisitivo dos povos e 

com isso vem à acelerada geração de grandes volumes de resíduos sólidos, 

principalmente nas grandes cidades. 

No Brasil, atribui-se ao lixo, segundo NBR-10.004 – Resíduos sólidos – 

classificação, de 2004, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), 

denominamos Resíduo Sólido; residuu, do latim, significa o que sobra de determinadas 

substâncias, e sólido é incorporado para diferenciá-lo de líquidos e gases. A norma 

acima diz que:  

“Resíduos Sólidos são todos aqueles resíduos nos estados sólidos e 

semissólidos que resultam da atividade da comunidade de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, de serviços, de varrição ou agrícola. Ficam 

incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 

água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle da 

poluição. Bem como determinados líquidos cujas partículas tornem inviáveis 

o lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnicas economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível” ( ABNT, 2004).  

A região metropolitana de Belém (RMB), não se foge desta realidade. Existem 

áreas que vivem principalmente do comércio, serviços e turismo, e produz uma enorme 

quantidade de resíduos que não acompanha a capacidade de armazenamento dos aterros 

sanitários e trabalho de tratamento do que pode ser aproveitado, o estudo aqui 

apresentado foi realizado na ilha de Cotijuba, situada na região metropolitana de Belém, 

entre as bacias de Guajará e do Marajó, que segundo Guerra (2007) as ilhas de Belém 

representam cerca de 2/3 do território municipal com uma população que corresponde a 

5% da população total do município. 

O turismo sustentável é uma forma de fazer turismo que contempla uma série de 

práticas e cuidados, tanto para quem viaja, quanto para quem hospeda-se para garantir 

que as atividades gerem cada vez mais benefícios hoje e amanhã para todos os 

envolvidos. Umas das propostas que são aceitas é a prática do Ecoturismo que nada 

mais é que uma forma de aproveitar a natureza sem degradá-la. 

“De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT, 2004), o turismo 

é uma atividade que favorece o desenvolvimento local; gera emprego, 

aumento de renda dos trabalhadores, investimentos de capital em novas 
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oportunidades de negócio, cria novas organizações, incluindo pequenas e 

médias empresas, além de outras vantagens. O desenvolvimento do turismo 

pode trazer também muitos impactos negativos na sustentabilidade 

econômica, social e ambiental da comunidade, tais como a poluição sonora, 

da água e visual, invasão de áreas protegidas, especulação imobiliária, 

crescimento da violência, perda da identidade e cultura local, alterações de 

padrão de consumo, entre outros.” 

 

Este trabalho tem como objetivo identificar os Impactos Ambientais exercidos 

pelas demandas turísticas na produção de resíduos sólidos, propondo um programa que 

visa o tratamento dos RS provenientes da atividade turística exercida na ilha de 

Cotijuba-Belém-PA. 

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1 Área de Estudo 

A área para estudo foi a ilha de Cotijuba (ver Figura 01), localizada no norte do 

Brasil, às margens da baía do Marajó, próxima à cidade de Belém do Pará. Limita-se ao 

norte pela baía do Marajó; ao Sul pelo furo do Mamão, que a separa das ilhas de Jutuba 

e Paquetá; à Leste pela ilha de Tatuóca e à Oeste pelo canal de Cotijuba, estando a uma 

distância de 9 km do distrito de Icoaraci e a 33 km do centro de Belém. Seu território se 

estende por uma área de aproximadamente 60 km2 e uma costa de 15 km2 de praias de 

água doce posicionando-se nas imediações ao extremo da ilha e servindo de ligação 

entre a baía do Guajará e o Rio Pará. 

 
 

                                Figura 01: Mapa de Localização da Ilha de cotijuba. 

           Fonte: Autores (2014). 
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A ilha de Cotijuba detém a terceira posição em tamanho e densidade 

demográfica entre as mais de 30 ilhas pertencentes ao entorno da capital. Durante os 

períodos de 16 a 17 de março de 2013 e 5 a 7 de abril de 2013 realizou-se um 

levantamento de dados acerca da geração de resíduos sólidos associada à atividade 

turística na ilha de Cotijuba, localidade pertencente à região insular do município de 

Belém-PA. Foi aplicado 01 (um) check list que é um método de caráter geral, com 

abordagens qualitativas, ou seja, diagnostica situações de riscos a partir de um certo 

cenário, avaliado por intermédio de perguntas previamente estabelecidas, para coleta de 

dados junto aos moradores e comerciantes localizados nas imediações das praias do 

Farol, Fleixeira e Vai-Quem-Quer, tendo como instrumentos de coleta de informações: 

Imagens fotográficas, entrevistas a moradores e observação da localidade. 

Foram entrevistados 50 moradores escolhido aleatoriamente e 20 donos de 

barracas nas praias citadas acima. A principal fonte de renda dos moradores da ilha de 

Cotijuba provém do turismo, ao passo que uma minoria da população seria constituída 

de trabalhadores aposentados que vivem no local, segundo depoimento de um 

comerciante.  

As informações colhidas in loco junto aos moradores e barraqueiros da ilha 

sugerem ainda que os turistas são os principais geradores de resíduos sólidos. A 

pesquisa aqui realizada foi exploratória e descritiva da realidade da ilha, a mesma foi 

aplicada na área praiana, com maior movimentação turística. Para este estudo, foram 

utilizadas fontes de investigações primárias e secundárias e para os dados coletados 

foram realizadas as análises qualitativas.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Praias do Farol, Vai-quem-quer e Flecheira 

A principal fonte de renda dos moradores da ilha de Cotijuba provém do 

turismo, ao passo que uma minoria da população seria constituída de trabalhadores 

aposentados que vivem no local. 

Segundo informações coletadas in loco nas pousadas da praia do farol, 

moradores e barraqueiros informaram que “... a geração de lixo aumenta 

consideravelmente nos finais de semana, especialmente no domingo...”. Se 

considerarmos o período de férias, contudo, o volume de resíduos aumenta ainda mais.  
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Dentre os principais tipos de resíduos sólidos produzidos estão latinhas de 

bebidas, garrafas plásticas e resíduos de alimentos. Outros tipos de resíduos orgânicos 

fazem parte da limpeza dos comerciantes, tais como sementes, cocos secos, árvores e 

galhos, os quais podem acabar machucando e obstruindo a mobilidade dos banhistas na 

areia. Segundo Huffner (2013), a praia do farol caracteriza-se por ser a mais frequentada 

por banhistas e visitantes devido a sua proximidade com o trapiche, facilitando assim a 

permanência dos mesmos, levando em consideração a presença de pousadas, bares e 

restaurantes. Segundo Pimentel et al. (2012), atualmente com a desativação do antigo 

“lixão” da ilha, esses resíduos são coletados e posteriormente concentrados no antigo 

porto de Cotijuba, o qual é localizado em frente à feira de peixe e muito próxima do 

posto de saúde. Analisando o fluxo e os principais depósitos desses resíduos na ilha, 

podemos observar situações que colocam em riscos a saúde pública e o meio ambiente 

(ver Figura 02) 

 

                             Figura 02: Margens da ilha de Cotijuba.  

     Fonte: Autores (2013). 

 

Segundo os moradores entrevistados ligados à articulação dos vendedores do 

trapiche de Cotijuba, a execução de projetos de reciclagem de resíduos sofre do 

impedimento oriundo do fato de a ilha ser uma Área de Proteção Ambiental (APA), o 

que por sua vez acarretaria em burocracia excessiva. De acordo com Oliveira et al. 

(2002), a APA é uma categoria de unidade de conservação de uso sustentável, 

classificada pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação –SNUC, Lei Federal nº 

9.985/ 2000, que tem como objetivo disciplinar a ocupação humana e conciliar o uso do 
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solo com a conservação dos recursos naturais, o que representa um instrumento da 

Política Nacional de Meio Ambiente para proteger parte de seu território, mediante 

objetivos específicos. Apesar de permanecer sob o domínio de seus proprietários, está 

sujeita a restrições de utilização.  

Na praia do vai-quem-quer, mesmo a praia possuindo um grande potencial 

turístico, não se verificou grandes quantidades de lixo dispostos de forma inadequada o 

que reforçou a impressão de que a prefeitura de Belém se restringe à participação 

parcial na coleta total dos resíduos e no transporte dos mesmos, sendo que efetivamente 

os barraqueiros é que realizam a limpeza das praias. Foram observadas outras 

destinações do lixo, por exemplo, quando há excesso de lixo nas barracas, este lixo é 

enterrado ou queimado. 

 Na praia da flecheira não há incidência de disposição de resíduos (ver Figura 

03), apesar de esta praia possuir um atrativo turístico e ser de difícil acesso. 

Aparentemente, esta faixa de areia preserva uma região pouco explorada pelos 

banhistas, e onde o comércio de alimentos não se faz presente, o que revela a quase 

ausência de poluição por lixo, a não ser por raros objetos deixados por frequentadores 

encontrados durante a caminhada. Interessante mencionar a formação de rochas 

presentes na areia que servem como berçário de espécies de moluscos  demonstrando a 

importância da área como suporte à reprodução de espécies. 

                          
                                   Figura 03: Praia da Flecheira. Fonte: Autores (2013). 

                     

3.2 Coleta de Resíduos Sólidos  

Para os entrevistados houve uma mudança no serviço de coleta de lixo por parte 

da gestão pública municipal, onde esta teria contratado uma nova empresa para fazer a 
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coleta dos RS. A mudança percebida pelos barraqueiros neste aspecto é que a frequência 

do serviço aumentou, pois a coleta estaria sendo realizada atualmente de uma a duas 

vezes por semana, apesar de haver informações de moradores locais de que por vezes o 

recolhimento dos resíduos é efetuado apenas uma vez na semana. 

Na percepção dos comerciantes e moradores acerca do lixo, eles apresentam 

certo conformismo, pois essa problemática se estende há anos na ilha. No mapa abaixo 

podem ser observados os pontos de disposição de resíduos no sul da ilha de Cotijuba. 

                      

 
                                 Figura 04: Mapa de Disposição de Resíduos Sólidos.  

         Fonte: Autores (2014). 

4. CONCLUSÕES 

 O acúmulo de resíduos ocorre devido à coleta e transporte irregular do lixo em 

Cotijuba. De três moradores entrevistados, dois afirmaram que a coleta ocorre, “às 

vezes”, uma vez na semana; Inadequado acondicionamento do lixo para o transporte: 

quase não existem recipientes públicos ao longo das vias; desrespeito aos horários de 

coleta; Ausência de outros serviços de limpeza, como capinação, varredura, limpeza das 

feiras, da praia do Farol, que são limpas por trabalhadores de restaurantes que nelas se 

localizam; turismo depredador: perceberam-se resíduos não por acaso espalhados 

indevidamente nas vias públicas próximas às pousadas. 

 Os moradores e comerciantes julgam necessário que haja um processo de 

conscientização ambiental dos turistas moradores da ilha, investimentos nos catadores 

de resíduos para formação de cooperativas para fortalecer a coleta seletiva, “... onde 

esta é uma realidade que também não faz parte do gerenciamento de lixo na ilha, de 

acordo com observações e relatos registrados na área de estudo” , e uma maior 

frequência da coleta feita pela prefeitura de Belém. 
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Sugerimos que seja elaborado um programa de gestão municipal para tratamento 

dos Resíduos Sólidos na ilha, baseado nas diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, 

por meio da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e para a 

prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por 

meio da Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), que Também conta, 

desde 2005, com a Lei de Consórcios Públicos (Lei nº 11.107/2005) que permite 

estabilizar relações de cooperação federativa para a prestação desses serviços, este plano 

de gestão deverá ser elaborado de forma participativa, como determina o Estatuto das 

Cidades, o que possibilita a construção de políticas públicas de longa duração, com 

grande alcance social. 

Propomos orientações para recuperação de resíduos e minimização dos rejeitos na 

destinação final ambientalmente adequada: 

 Separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de geração 

(resíduos secos e úmidos). 

 Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, com pequenos 

veículos que permitam operação a baixo custo, priorizando-se a inserção de 

associações ou cooperativas de catadores. 

 Compostagem da parcela orgânica dos RSU e geração de energia por meio 

do aproveitamento dos gases provenientes da biodigestão em instalações 

para tratamento de resíduos, e dos gases gerados em aterros sanitários 

(biogás); incentivo à compostagem doméstica. 

 Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, inservíveis e outros) para 

reutilização ou reciclagem. 

 Implantação da logística reversa com o retorno à indústria dos materiais pós-

consumo (embalagens de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; embalagens 

de óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 

e de luz mista; produtos eletroeletrônicos e seus componentes). 

 Encerramento de lixões e bota foras, com recuperação das áreas degradadas. 
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RESUMO 
 

A educação ambiental possui uma dupla intencionalidade: promover mudanças no âmbito 

ambiental e social. As mudanças ambientais dizem respeito a superação da atual relação 

sociedade-natureza e, as mudanças sociais correspondem a eliminação das desigualdades e 

injustiças sociais. Para tal, faz-se necessária a ampla participação da sociedade de modo garantir 

uma democracia participativa. Objetivando sensibilizar jovens de escolas públicas do ensino 

médio sobre as problemáticas ambientais locais, regionais, nacionais e mundiais desenvolveu-se 

o projeto de extensão “Educação ambiental: trilhas para a cidadania”, por meio do qual foram 

executadas 06 (seis) oficinas pedagógicas. Estas foram aplicadas com 15 alunos, em média, da 

E. E. M. Magalhães Barata. As oficinas versaram sobre temas diversos como: pilhas e baterias, 

lixos e alagamentos, perda da biodiversidade, alternativas de reutilização etc. Por meio destas, 

os participantes puderam (re)significar as concepções existentes e adquirir uma postura mais 

crítica e reflexiva frente as problemáticas socioambientais. 

 

Palavras-chave: Democracia participativa. Problemáticas Socioambientais. Juventude.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O mundo vive atualmente um cenário de crise ambiental. Problemas ambientais, 

desenvolvimento sustentável, sociedades sustentáveis, sustentabilidade, degradação 

ambiental, mudanças climáticas, perda da biodiversidade, dentre outros, são os temas 

geradores dessa crise. Essas discussões despontaram a partir da percepção de que todo o 

planeta Terra com seus diferentes ecossistemas e espécies existentes está interligado e 

que alterações locais no ambiente podem ter consequências globais gerando riscos à 

sobrevivência de várias espécies, incluindo o Homo sapiens (LEFF, 2003; LIMA, 

2005).  

Autores como Leff (2008) e Guimarães (1995) denunciam o modo de produção 

capitalista como principal mentor da crise. O capitalismo ao pregar a acumulação 
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crescente de capital para geração de riquezas desencadeia uma busca desenfreada pela 

exploração dos recursos naturais a fim de suprir as demandas de produção das 

indústrias/empresas e, consequentemente, o consumo crescente de bens e serviços, 

mantendo-se nesse ciclo vicioso. Dessa forma, este modelo mostrou-se insustentável do 

ponto de vista da capacidade de suporte do Planeta e resiliência dos ecossistemas. 

Nesse cenário, realizou-se a I Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), em Estocolmo – Suécia, em 1972, que 

lançou a educação ambiental como uma medida de enfrentamento da crise. 

Posteriormente, em 1975, ocorreu na antiga Iugoslávia, em Belgrado o lançamento do 

Programa Internacional de Educação Ambiental. Em 1977, cinco anos depois, em 

Tbilisi (Georgia, ex-União Soviética) aconteceu a Conferência Intergovernamental 

sobre Educação Ambiental consolidando as bases da educação ambiental. Ressalta-se a 

importância do Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global elaborado pela sociedade civil durante a II CNUMAD 

realizada no Rio de Janeiro, Brasil em 1992 (HENRIQUES et al., 2007). 

Portanto, a educação ambiental vem sendo discutida, desde então, como uma 

ferramenta para mudanças e/ou transformações na relação sociedade natureza, isto é, 

superação da atual relação de coisificação do ambiente natural buscando uma vivência 

harmoniosa que considere a capacidade de suporte do planeta (LAYRARGUES, 2009). 

Além disso, a educação ambiental objetiva a transformação social uma vez que as 

injustiças sociais que mantém quadros de desigualdade e exclusão foram/são oriundas 

dessa visão de dominação da natureza, o que inclui a dominação do próprio homem por 

alguns homens (QUINTAS, 2009).  

Portanto, faz-se necessário a promoção de uma educação ambiental que 

realmente provoque mudanças nos valores societários, e não a reprodução do sistema 

socioambiental vigente. Sendo assim, ela é uma educação política que deve preparar o 

cidadão para reivindicação e denúncia das injustiças sociais e irresponsabilidades 

ambientais (REIGOTA, 1994). Jacobi (2003) acredita que somente a partir de uma 

democracia participativa na qual os problemas ambientais sejam o foco de discussão 

resultarão em mudanças significativas nos rumos da civilização. 

É preciso garantir à sociedade civil o acesso às informações e a manutenção de 

um canal de comunicação aberto e direto com os representantes políticos, empresários, 

profissionais liberais, cientistas, dentre outros, a fim de que estes (eles) apontem suas 

demandas em relação aos agravos ambientais diretos e indiretos. Nesse sentido, a 
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educação ambiental deve ser um instrumento de ampliação do nível de consciência 

coletiva sobre a participação dos diversos segmentos da sociedade no processo decisório 

e, assim, permitir que a população, em geral, assuma responsabilidades quanto à 

melhoria e à conservação de ambiente sadio e seguro e o combate aos atores da 

degradação ambiental, promovendo, dessa forma, a cidadania.  

Sendo assim, este artigo apresenta as ações do projeto de extensão “Educação 

Ambiental: trilhas para a cidadania” 3 cujo objetivo consistiu em sensibilizar jovens 

com relação às questões socioambientais locais, regionais e mundiais. Buscaram-se 

diversas modalidades de atividades que possibilitem o desenvolvimento de atitudes 

como cooperação, integração, exercício de potencialidades e do senso crítico e da 

autonomia, como prática a educação ambiental, para atuar como cidadãos na 

comunidade onde vivem, caracterizando o protagonismo juvenil. 

2. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa-ação de abordagem qualitativa, pois foi realizada por 

meio da participação ativa do grupo pesquisado (SILVA JUNIOR, 2008). Para tal, 

foram levantadas problemáticas ambientais relacionadas ao contexto social, econômico 

e ambiental do público-alvo do projeto. Posteriormente, procedeu-se a organização e 

execução de oficinas pedagógicas para alunos do ensino médio da E. E. M. Magalhães 

Barata, que fica localizada no entorno do Centro de Ciências Sociais e Educação da 

Universidade do Estado do Pará. 

Foram realizadas 06 (seis) oficinas pedagógicas com os seguintes títulos: i) O 

que é meio ambiente? Você sabe?; ii) Lixos e alagamentos em Belém! Aonde isso vai 

chegar?; iii) Pilhas e baterias: o que eu tenho a ver com isso?; iv) Física e meio 

ambiente: discutindo a poluição sonora; v) Reutilizar: construindo brinquedos com 

materiais alternativos e; vi) Biodiversidade amazônica: por que conservar? Estas 

contaram com um quantitativo, em média, de 15 alunos e ocorreram na sala do Núcleo 

de Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais – Necaps, no turno da 

tarde, no período de outubro a novembro de 2013. 

As oficinas pedagógicas consistiam em três momentos distintos: atividade de 

acolhida, atividade de conhecimento específico e atividade de despedida. A acolhida 

objetiva introduzir aos participantes a temática a ser discutida de forma dinâmica e 

                                                           
3 Este projeto é vinculado ao Núcleo de Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais. 
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descontraída no sentido de promover um ambiente agradável para discussões posteriores 

e foi realizada mediante dinâmicas de grupo, atividades lúdicas, perguntas de reflexão 

etc. A atividade de conhecimento específico consiste no aprofundamento do tema em 

discussão por meio de metodologias que privilegiam o diálogo, a participação ativa dos 

alunos. Por fim, a despedida é um momento de recapitulação das ideias, socialização do 

conhecimento e motivação ao regresso para oficinas posteriores (FONSECA; SODRÉ, 

2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir, apresentam-se os resultados e discussão de cada oficina pedagógica 

desenvolvida durante o projeto de extensão “Educação Ambiental: trilhas para 

cidadania”. 

3.1 O que é meio ambiente? Você sabe? 

Esta atividade partiu do pressuposto que o conceito de meio ambiente, de acordo 

com Reigota (1994), trata-se de uma representação social, sendo assim, não possui uma 

definição teórica consensual pela ciência. Sua compreensão parte, principalmente, das 

visões difundidas na mídia e no senso comum e, dependendo de como se percebe o 

meio ambiente, desenvolvem-se relações homem-natureza diferenciadas e, 

consequentemente, posições divergentes frente às problemáticas ambientais. 

Objetivando discutir e ampliar a concepção dos sujeitos participantes sobre meio 

ambiente é esta oficina foi proposta. Na atividade de Acolhida, foi solicitado aos 

participantes que escolhessem imagens de revistas e de jornais, que representassem, 

para eles, o meio ambiente; Na Atividade de Conhecimento Específico, discutiu-se as 

concepções de meio ambiente por meio da exposição de três vídeos e, na Atividade de 

Despedida, propôs-se a produção de cartazes sobre problemáticas ambientais que eles 

conheciam, apontando possíveis soluções para as tais 

A oficina revelou que inicialmente a principal concepção de meio ambiente dos 

alunos referia-se a visão naturalística, uma vez que as imagens selecionadas reportavam 

ambientes “naturais” tais como cachoeiras, florestas, montanhas etc. Nesse contexto, 

adota-se uma postura frente às problemáticas ambientais de retorno da integração do ser 

humano com a natureza através da contemplação, visitação de parques, atividades ao ar-

livre, dentre outras. Por conseguinte, os dois vídeos iniciais que reportavam a concepção 

naturalística e antropocêntrica foram bastante comentadas, revelando um discurso 
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bastante comum produzido pela mídia, por exemplo, a resolução de problemas 

ambientais através do uso coerente dos recursos naturais. Com a discussão do vídeo 

sobre a concepção globalizante de meio ambiente, ampliou-se a discussão para os 

problemas ambientais enquanto decorrentes do modo de produção vigente e que devem 

representar soluções de âmbito coletivo. 

Ao final, a produção de cartazes demonstrou inúmeros problemas ambientais 

como a disposição inadequada de lixo, a poluição sonora, as enchentes e alagamentos 

que são realmente problemas locais comuns. A socialização permitiu perceber que eles 

ampliaram a visão de meio ambiente, no entanto alguns elementos dos discursos 

naturalística e antropocêntrico ainda estavam presentes, o que revela a necessidade de 

um trabalho mais contínuo, para vencermos os paradigmas hegemônicos. 

 

3.2 Lixos e Alagamentos em Belém! Aonde isso vai chegar? 

A disposição inadequada de lixo no meio urbano é um problema ambiental 

recorrente na cidade de Belém (LEÃO et al., 2007). Sendo assim, esta oficina visou 

discutir as consequências da disposição inadequada de lixo urbano, prejudicando o 

escoamento adequado das águas, principalmente em épocas chuvosas, bem como, as 

possíveis soluções que podem ser tomadas para se evitar o problema.  

Realizou-se no primeiro momento a atividade de acolhida, na qual foram 

espalhados diversos materiais secos que podem ser encontrados no lixo; em seguida, na 

atividade de conhecimentos específicos foi exposto um vídeo por meio do qual se 

discutiu a relação entre lixo, enchentes e problemas de saúde; por fim na atividade de 

despedida, solicitou-se aos participantes que escolhessem dentre os animais visitantes 

do lixo, um para realização de uma pesquisa sobre as doenças transmitidas por ele, bem 

como, os cuidados e as possíveis soluções que podem ser tomadas para se evitar o 

problema.  

Verificou-se, que no momento inicial, os alunos reagiram de forma assustada ao 

contemplarem a disposição de diversos tipos de lixo na sala, no entanto, nenhum deles 

fez algum questionamento sobre a situação. A despeito disso, quando perguntamos o 

que eles acharam do ambiente, diversos comentários foram feitos, como “o ambiente 

está sujo”, “tem lixo por toda a parte”, etc. Após a discussão na atividade de 

conhecimento específico e despedida, foi possível notar que os participantes 
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apresentaram conscientização em relação a combinação chuva, lixos e alagamentos e os 

danos que eles podem contribuir para o meio ambiente. 

 

3.3 Pilhas e baterias: o que eu tenho a ver com isso? 

O crescente uso de produtos eletroeletrônicos e, consequentemente, de pilhas e 

baterias traz uma preocupação grave devido à disposição inadequada desses materiais 

pode acarretar na contaminação do solo, dos lençóis freáticos, das plantas, dos peixes e, 

sobretudo, do homem por metais pesados, os quais são causadores de inúmeras doenças. 

Sendo assim, elaborou-se esta oficina pedagógica, objetivando discutir os principais 

problemas gerados pela disposição incorreta de pilhas e baterias, bem como os efeitos 

nocivos à saúde e ao meio ambiente. 

A atividade de acolhida “Descobrindo a charada” consistiu em distribuir um 

recorte de imagem de um eletroeletrônico, sem que os participantes soubessem de qual 

objeto se tratava, em seguida, cada um tentou descobrir o objeto representado na 

imagem com perguntas livres. Na atividade de conhecimentos foram trabalhados 

conceitos relacionados a temática pilhas e baterias. No terceiro momento ocorreu a 

confecção de um cartaz educomunicativo sobre a temática, que foi socializado para os 

demais participantes da oficina.  

Durante a atividade de acolhida, os alunos perguntavam aos colegas os nomes 

dos objetos, quais eles mais utilizavam, com qual frequência, quais são fundamentais no 

cotidiano deles. Os alunos não perguntavam, por exemplo, se esses objetos 

necessitavam de pilhas ou baterias para o funcionamento, o que mostra a pouca 

importância que davam ao tema até então. Foi possível perceber que boa parte da 

temática discutida era novidade para eles, sobretudo os efeitos nocivos que os metais 

pesados oferecem. Notou-se, também, que eles tinham poucas informações acerca dos 

tipos de pilhas e baterias existentes. Porém, durante alguns questionamentos, os alunos 

demonstravam ter entendido que é necessária uma conscientização sobre o descarte 

inadequado de pilhas e baterias.  

Na socialização dos alunos, pôde-se perceber que eles entendem a necessidade 

de termos, nas ruas, nas escolas, nas universidades, mais lixeiras específicas para 

receber esse tipo de material. Nos cartazes produzidos, eles enfatizaram – e na fala, 

sobretudo – essa necessidade por meio de desenhos das lixeiras, que, segundo eles, 

deveriam estar espalhadas em maior quantidade na cidade.  
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3.4 Física e Meio Ambiente: discutindo a poluição sonora 

Partindo da ideia que o ensino de Física é comumente visto como “chato” por 

grande parte dos alunos, buscamos torná-lo mais prazeroso e significativo por meio da 

discussão de uma problemática ambiental – poluição sonora- e ao mesmo tempo 

trabalhando conceitos físicos. Sendo assim, no primeiro momento, solicitamos aos 

participantes que elaborassem um mapa conceitual sobre aplicação de conceitos da 

Física no cotidiano e em seguida, apresentamos uma ilustração para que os mesmos 

tentassem visualizar conceitos da Física presentes.  

Diante disso, iniciou-se a atividade de conhecimento específico, na qual 

abordamos por meio de diálogo, exposição de vídeos e imagens os conceitos físicos 

relacionados à natureza e ocorrência de fenômenos sonoros. Além disso, ressaltamos 

aspectos importantes em relação à poluição sonora, com enfoque na realidade local. 

Como atividade de despedida, solicitamos aos participantes que construíssem 

experimentos demonstrando a propagação e as características do som através da 

utilização de materiais de baixo custo (recicláveis e reutilizáveis).  

Sobre o primeiro mapa, notamos que poucos alunos conseguem identificar e/ou 

correlacionar conceitos ou aplicações da Física em seu cotidiano. Além disso, a maioria 

dos participantes percebiam o som como “algo” apenas presente na música, buzina ou 

barulho evidenciando como ele está relacionado à poluição sonora.  Em seguida, 

iniciou-se a atividade de conhecimento específico, onde alunos puderam construir e 

reconstruir seus conceitos prévios ou alternativos referentes ao som. 

Através da análise dos experimentos (Telefone com fio, caixa acústica, e outros) 

e textos construídos e das falas dos sujeitos na atividade de despedida, percebemos que 

os mesmos apresentaram um resultado satisfatório, pois alunos conseguiram aplicar o 

conhecimento que eles adquiriram durante os dois momentos anteriores.  

3.5 Reutilizar: construindo brinquedos com materiais alternativos 

Hoje no contexto social e ambiental em que vivemos, devemos pensar em novos 

meios dentro da educação e com um foco na sala de aula para trabalharmos a 

sustentabilidade, tais como o reciclar, que é transformar o material do produto e 

utilizado em outro, o reduzir, que é nada mais do que diminuir o nosso consumo, e o 

reutilizar, que é o enfoque deste trabalho, onde busca-se utilizar um produto já 

descartado de uma maneira novo, transformando a sua utilidade. 
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Na atividade de acolhida intitulada “Grandes e pequenos valores”, os 

participantes receberam papeis nos quais haviam palavras e frases e remetiam à valores 

sobre educação ambiental tais como "sustentabilidade" "reciclagem" "Preservação" etc. 

e relataram sua percepção sobre a palavra. Na atividade de conhecimento especifico 

intitulada de "Abrindo a mente" discutiu-se sobre as definições dos três "R" reduzir, 

reciclar, reutilizar e o meio ambiente em que vivemos, sobretudo, as especificidades da 

região amazônica. 

Na atividade de despedida "Construindo a novidade", os alunos construíram 

brinquedos e instrumentos musicais a partir de materiais reutilizáveis, tais como, garrafa 

pet, latinhas e embalagens plásticas. Cada brinquedo produzido foi socializado ao final e 

discutido a importância que esse tipo de trabalho contribui à sociedade. 

Sobre as palavras, a maioria dela já havia escutado antes e sabia algo sobre o 

assunto. Houve certa dificuldade para se expressarem, estavam um pouco 

envergonhados no principio, isso talvez aponte que na pratica educativa deles não há 

tanto estimulo para expressarem suas ideias, fazerem perguntas, e debatê-las, próprio da 

educação tradicional. 

No decorrer da atividade, comentou-se sobre cada palavra e cada valor. Além 

disso, exemplificou-se através do cotidiano dos alunos com o intuito de fazê-los 

também pensar, refletir e perguntar, o que foi pouco. Avalia-se que é preciso buscar 

novos estímulos para enfrentar essa barreira da educação tradicional, que se supõe ser 

maior desafio para engrandecer as discussões. 

Os alunos tinham dúvidas principalmente nas palavras de cunho mais científico 

como, "ecologia" e "sustentabilidade", as quais foram tiveram seus conceitos 

aprofundados na atividade de conhecimento específico. Os alunos tiveram uma 

contribuição significativa na construção de sua consciência ambiental sobre a 

reciclagem e, principalmente, a reutilização de materiais. 

 

3.6  Biodiversidade amazônica: por que conservar? 

Frente aos elevados índices de perda de biodiversidade, a educação ambiental 

com foco nesta problemática é prioritária, sobretudo, na região amazônica. Sendo assim, 

esta oficina objetivou discutir a importância da conservação, valorização e uso 

sustentável da diversidade biológica. Na atividade de acolhida intitulada “Conhecendo a 

biodiversidade da Amazônia” mostrou-se imagens de entes da biodiversidade para que 
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os participantes identificassem quais pertenciam à Amazônia. A atividade de 

conhecimento específico, que recebeu como título “O que é biodiversidade?” ocorreu 

por intermédio de uma discussão dialogada sobre a temática. Na atividade de despedida 

intitulada “A teia da vida” foram confeccionadas máscaras de papel com desenhos da 

biodiversidade amazônica, após isso, em círculo, os participantes deveriam identificar 

relações entre os seres representados nas máscaras. 

Verificou-se que os participantes desconheciam espécies amazônicas, como o 

Mutum (Crax fasciolata pinima) e Cuxiú preto (Chiropotes satanas) e que espécies, 

como a mangueira (Mangifera indica L.) e guaxinim (Procyon lotor), não eram nativas, 

quanto às categorias de biodiversidade, apresentavam somente um nível de 

compreensão do conceito de biodiversidade - o de espécies, Fonseca (2007) identificou 

que tanto entre professores e alunos há carência de compreensão do conceito amplo de 

biodiversidade. Eles pouco reconheciam a importância das relações ecológicas para a 

biodiversidade, por exemplo, entre a cotia (Dasyprocta aguti) e a castanha do Pará 

(Bertholletia excelsa Bonpl.). Por fim, os alunos estabeleceram relações entre suas 

máscaras (onça pintada, preguiça, borboleta etc.) entendendo a interdependência da 

vida.  

 

4. CONCLUSÕES 

As oficinas pedagógicas puderam contribuir com a aprendizagem dos alunos, 

não na visão conteudista que eles estão acostumados em sala de aula, mas buscando 

trabalhar temáticas a partir da realidade vivenciada por eles e, assim, compreender as 

causas e as consequências dos problemas socioambientais, e apontar possíveis soluções 

coletivamente. 

A princípio, como as oficinas não eram realizadas na própria escola e 

aconteciam somente uma vez por semana, temeu-se a evasão dos participantes. 

Entretanto, a maioria dos alunos permaneceu frequentando voluntariamente as 

atividades, mostrando que tinham interesse e que as atividades possuíam significado 

para sua vida deles. 

Ressalta-se a importância de desenvolvimento de projetos desse cunho no 

ambiente escolar. Que eles possam partir da iniciativa dos próprios docentes, a fim de 

promover o protagonismo juvenil e o envolvimento da comunidade com a escola. 
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RESUMO 
 

A proposição deste estudo é apresentar ações que vem sendo desenvolvidas pela Escola 

Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Rosilda Ramos, no que tange ao combate da 

disposição inadequada de resíduos sólidos. Trata-se de evidenciar no contexto da educação 

formal aspectos que viabilizam os objetivos da educação ambiental. Quatipuru Mirim localiza-

se em uma área litorânea na Unidade de Conservação de uso sustentável, a RESEX Marinha 

Tracuateua e necessita ter seu uso amparado pelas leis que a criaram, uma vez que, tais áreas 

são ambientes sensíveis e necessitam ser protegidos das eventuais ações humanas. Para tanto, 

foi realizada a pesquisa in loco cujo objetivo era levantar aspectos gerais da comunidade e ainda 

visualizar no currículo escolar que ações contemplam a educação ambiental e a geração de 

resíduos sólidos. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Resíduos sólidos. Quatipuru Mirim. Tracuateua-PA. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Por situar-se em uma área litorânea do Nordeste paraense, a economia da praia 

do Quatipuru-Mirim gira em torno predominantemente da pesca. Embora a pesca seja a 

principal atividade produtiva, há ainda outras funções que contribuem para a economia 

local, entre as quais cabe citar: serviços públicos municipais nos prédios públicos, 

embora a maioria que exercem a função de servidor seja de fora da comunidade, pela 

baixa escolaridade dos moradores. Tanto que somente no ano de 2013 é que foi 

implantado o sistema modular como forma de garantir a manutenção dos filhos de 

pescadores ao sistema educacional. 

 A comunidade estrutura-se com três ruas não pavimentadas e aproximadamente 

600 pessoas. As residências predominantemente são feitas de madeira, assoalhadas e 
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foram construídas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

através da mobilização do Instituto Chico Mendes para a Biodiversidade ICMBio, visto 

que, a praia situa-se dentro da Unidade de Conservação de uso sustentável, a RESEX 

Marinha Tracuateua.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 A pesquisa foi realizada em 2013 embora tenha sido necessário um 

conhecimento prévio sobre a estrutura física da comunidade nos remetendo a visitas 

iniciais realizadas ainda em 2012. Para tanto, recorreu- se inicialmente aos agentes de 

saúde que atuam na comunidade a fim de levantar o número de famílias que ali vivem. 

A observação e conversa informal com os moradores nos permitiu visualizar dados 

sobre as atividades produtivas, sistema de abastecimento de água, energia elétrica, 

coleta de lixo etc. Com isso é possível apresentar aspectos ambientais da comunidade. 

 Posteriormente, foi feita visita a Escola Rosilda Ramos a fim de quantificar o 

número de alunos matriculados, níveis que atuam, formação dos educadores e análise 

dos projetos que a escola desenvolve e de que forma a educação ambiental tem sido 

tratada no currículo escolar. Nessa etapa o registro fotográfico serviu como base para 

afirmar o que as impressões iniciais haviam deixado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na comunidade há duas escolas que atendem o ensino infantil e fundamental. 

Uma delas oferece educação infantil, com três salas funcionando regularmente nos 

turnos matutino e vespertino. Na outra escola é ofertado o ensino fundamental com 

turmas de 1º ao 5º ano e uma turma modular implantada no ano de 2013. Os alunos 

atendidos são todos residentes na própria comunidade filhos de pescadores e 

pescadoras.  

O fato de ser ter duas escolas na comunidade se dá por a Escola Rosilda Ramos 

não atender toda demanda em um único espaço. Assim o total de matriculas deste ano 

de 2013 está descrito na Tabela 1: 

 

 

 

 



180 

 

 

Tabela 1 – Níveis de Educação e Número de alunos matriculados na escola Rosilda Ramos 

Níveis de Ensino Rosilda Ramos Total 

 

Educação Infantil 

2 turmas 

Pré I,  Pré II e  

38 alunos 

 

Ensino Fundamental 

I 

1 Turma 1º /9 

1 Turma 2°/9 

2 Turmas de 3º/9 

1 Turma 4º/9 

1 Turma de 4° e 5º/9 

 

131 alunos 

 

Sistema Modular 

 

5ª série Fundamental II 

 

17 alunos 

Fonte: Escola Municipal  Rosilda Ramos, 2013. 

 É composta por um total de 186 alunos e 15 funcionários, sendo uma 

responsável escolar, que também exerce o cargo de professora, 9 professores, 6 serviços 

gerais. 

Destaca-se que a estrutura física da escola é feita de madeira com 03 salas de 

aulas, uma cozinha, um refeitório, um depósito de merenda e de materiais didáticos. 

Tem funcionado com base no que rege a escola pólo, uma vez que ela é anexa à 

escola Raimundo Pinheiro de Melo, localizada na sede de Tracuateua. Ressalta-se que 

no ano de 2013 a escola pólo teve como proposta “Leitura e escrita: essenciais no 

desenvolvimento de uma consciência ecológica e inclusiva”.  

O referido título foi desenvolvido por meio de projetos educacionais, onde cada 

escola anexa pode analisar o que era mais urgente a ser trabalhado. No caso da escola 

Rosilda Ramos, optou-se por projeto de cunho ambiental, com destaque para o despejo 

inadequado de resíduos sólidos.  

Quatipuru-Mirim não tem coleta seletiva, tão pouco possui rede coletora de 

resíduos sólidos. Todo lixo produzido é descartado a céu aberto e em qualquer lugar, 

quando muito a população queima grande parte desses resíduos, conforme visualizam-

se nas Figuras 1 e 2. 

  

Figura 1: Resíduos lançados em qualquer lugar Figura 2: Terreiro com Resíduos amontoados 
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O problema maior é que se trata de uma pequena ilha cercada por águas. Isso 

significa que esses resíduos serão carregados pra dentro do mar, seja pelo vento ou 

mesmo pela ação das marés, comprometendo futuramente as espécies vivas que 

dependem desse ecossistema.  

Tal projeto foi desenvolvido no primeiro semestre, com a participação de 

docentes, alunos e comunidade. Com isso há de se constatar que diferentes atores 

sociais têm se envolvido em discussões, e ações que contemplem a educação ambiental. 

A educação ambiental visa à sensibilização da população para a adoção de 

medidas sustentáveis. O ponto chave não é apenas investir em tecnologia, mas criar 

condições socioeconômicas, institucionais e culturais em direção a padrões de consumo 

que limite o uso dos recursos naturais (SEIFFERT, 2011).  

Assim, a educação ambiental tem assumido nos últimos anos o grande desafio de 

garantir a construção de uma sociedade sustentável, em que se promovam, na relação 

com o planeta e seus recursos, valores éticos como cooperação, solidariedade, 

generosidade, tolerância, dignidade e respeito à diversidade (CARVALHO, 2006).  

As estratégias educacionais envolveram leitura de textos e produção escrita 

sobre o lixo, palestra para a comunidade, coleta de resíduos nas ruas da comunidade e 

orientação sobre o destino dos resíduos. 

No entanto, a responsável escolar citou que não depende só da escola 

desenvolver projetos, mas cabe a população local em condicionar adequadamente seus 

resíduos, assim como compete ao poder público buscar alternativas para que o lixo 

produzido pela comunidade seja recolhido pela prefeitura ao menos uma vez por 

semana. Entretanto, para que se tenha uma adoção de hábitos favoráveis à manutenção e 

conservação do meio ambiente fazem-se necessários estar conscientes. Estar consciente 

e sensibilizado é fundamental para a mudança de atitude dos indivíduos, mas para que 

isso aconteça é essencial meios de sobrevivência que garantam o acesso universal a 

serviços públicos, disponibilidade de trabalho decente, acesso a treinamentos e bens e 

habitação (SEIFFERT, 2011). 

Santos (2007) acredita que uma das formas que pode ser utilizada para o estudo 

dos problemas relacionados ao meio ambiente é através de uma disciplina específica a 

ser introduzida nos currículos das escolas, podendo assim alcançar a mudança de 

comportamento de um grande número de alunos, tornando-os influentes na defesa do 

meio ambiente para que se tornem ecologicamente equilibrados e saudáveis. Porém, a 

autora ressalta que estes projetos precisam ter uma proposta de aplicação, tratando de 
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um tema específico de interesse dos alunos, e não longe da proposta pedagógica da 

escola. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 Garantir que os projetos e ações de educação ambiental aconteçam de fato, ainda 

é um sonho. No entanto, se cruzarmos os braços veremos o fim de muitos recursos 

naturais comprometendo as presentes e futuras gerações a um lugar nesse planeta que 

habitamos. 

 Passar do discurso para a prática não é difícil, difícil é fazer as pessoas 

construírem uma consciência ecológica, com mudanças em seus comportamentos e 

atitudes. Embora haja uma maior adoção de atitudes ecológicas por parte dos moradores 

da própria comunidade, orientada pela educação ambiental formal, o problema da 

disposição inadequada dos resíduos sólidos se agrava, uma vez que a gestão municipal 

não atua de forma efetiva em garantir que serviços básicos de coleta de resíduos 

cheguem até eles.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho trata sobre a educação ambiental, através do ensino lúdico e interativo, 

fazendo uso do tema gerador plásticos. O trabalho objetivou possibilitar aos alunos uma 

aprendizagem significativa e conscientiza-los acerca dos problemas ambientais emergentes. E 

isso pode ser constatado pelas recentes preocupações com as questões ambientais que 

têm estimulado diversos atores sociais a desenvolverem ações dentro dos moldes 

sustentáveis, que orientem a sociedade a reconhecer a importância que o meio 

ambiente possui com o objetivo de se obter uma melhor qualidade de vida para as 

atuais e futuras gerações. Nesta perspectiva, a relação entre meio ambiente e a 

educação leva o educador a um desafio, o de propor um ensino diferenciado para seus 

alunos, sejam eles crianças, jovens ou adultos, e neste sentido estimulá-los a uma 

relação mais harmoniosa com a natureza. Para a realização da pesquisa, primeiramente 

foi desenvolvida uma aula expositiva buscando aproximar a realidade dos alunos aos 

problemas emergentes decorrentes dos impactos que os plásticos podem causar para o meio 

ambiente, e que atitudes podem ser tomadas para amenizar esse quadro. O experimento 

“Identificando Polímeros” foi utilizado como recurso interativo, que permitiu aos alunos 

classificarem os diferentes tipos de plásticos através de suas propriedades físico-químicas. Ao 

final das atividades, 15 alunos foram entrevistados para a análise da prática educativa fora da 

esfera escolar, bem como o aprendizado adquirido. De acordo com os resultados obtidos, foi 

possível constatar o interesse dos alunos pela temática abordada, bem como a aceitação dos 

recursos didáticos utilizados, sendo concluído com êxito o trabalho e levando para os alunos 

uma atividade sobre Educação Ambiental bem planejada e significativa. 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Plásticos. Espaço não-formal. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Recentes preocupações com as questões ambientais têm estimulado diversos 

atores sociais a desenvolverem ações dentro dos moldes sustentáveis, que orientem a 

sociedade a reconhecer a importância que o meio ambiente possui como o objetivo de 
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se obter uma melhor qualidade de vida para as atuais e futuras gerações. 

A Educação Ambiental neste contexto assume uma função transformadora que 

se utiliza das injustiças ambientais e as transformam em valores sustentáveis, 

possibilitando o resgate de valores e comportamentos do homem em relação à 

natureza. Assim como destaca Jacobi (2003): 

A educação ambiental assume cada vez mais uma função transformadora, na 

qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um objetivo essencial 

para promover um novo tipo de desenvolvimento – o desenvolvimento 

sustentável. Entende-se portanto, que a educação ambiental é condição 

necessária para modificar um quadro de crescente degradação socioambiental 

(p.193). 

A forma abrangente da Educação Ambiental, propõe-se a atingir todos os 

cidadãos, através de um processo participativo que procura incutir uma consciência 

crítica sobre a problemática ambiental, buscando dessa forma compreender a geração e 

evolução de tais problemas ambientais (Silva, 2012). Neste sentido faz-se necessário 

tomar medidas que levem os indivíduos a enxergar a natureza de forma consciente, 

crítica e compromissados em oferecer as próximas gerações uma melhor qualidade de 

vida, e isto pode ser obtido através da educação.  

Nesta perspectiva, a relação entre meio ambiente e a educação, leva o educador a 

um desafio, o de propor um ensino diferenciado para seus alunos, sejam eles crianças, 

jovens ou adultos, e neste sentido estimulá-los a uma relação mais harmoniosa com a 

natureza.   

Mediante a isto, é importante ressaltar uma prática de ensino de grande 

relevância, o desenvolvimento da educação ambiental em espaços não-formais, sendo 

esta uma modalidade de ensino, que assim como a educação escolar, em uma 

perspectiva crítica, pode favorecer para a formação de seres humanos, bem como 

contribuir para a transformação da sociedade (Junior e Scherer, 2010).  

A educação não formal atua fora da esfera escolar sendo veiculada pelos 

museus, meios de comunicação e outras instituições que organizam eventos de diversas 

ordens, tais como cursos livres, feiras e encontros, com o propósito de ensinar ciência a 

um público heterogêneo (Chagas, 1993). Por esta modalidade de educação não se 

restringir a apenas um espaço, existem variadas formas de explorá-la, sobretudo através 

de questões que permeiam o dia a dia dos alunos. 

Partindo deste pressuposto, o presente trabalho objetivou explorar um assunto de 

grande relevância no que se refere às questões ambientais, sendo este, um estudo sobre 

os Plásticos, desenvolvido no Centro de Ciências e Planetário do Pará. E como forma de 
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não oferecer aos alunos uma abordagem excessivamente teórica, buscou-se através de 

um experimento "Identificando Polímeros" diferenciar o ensino de forma lúdica e 

interativa, possibilitando a estes alunos uma aprendizagem significativa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Centro de Ciências e Planetário do Pará 

no período de programação de férias, e contou com a participação de 27 alunos de faixa 

etárias diferentes, variando dos 15 aos 18 anos de idade. Dessa forma, abrangendo 

alunos do sétimo ao nono ano do Ensino Fundamental. O trabalho objetivou levar a 

conscientização ambiental ao público através de uma temática, relacionando o cotidiano 

do aluno e o fazendo enxergar que este é parte ativa do meio ambiente que o circunda. 

Sendo abordados os seguintes tópicos: 

 Um breve estudo sobre plásticos, ressaltando suas características e benefícios. 

 Os malefícios que os objetos feitos deste material pode causar ao meio ambiente. 

 A realização das atividades foi dividida em três momentos, para que as análises 

fossem feitas de forma criteriosa.  

 

1. Abordagem do Conteúdo 

Buscou-se neste momento aproximar da realidade dos alunos os problemas 

emergentes decorrentes dos impactos que os plásticos podem causar para o meio 

ambiente, e que atitudes podem ser tomadas para amenizar esse quadro, com o objetivo 

de alcançar um aprendizado mais criterioso para os alunos. 

Foram apresentados didaticamente os conhecimentos científicos, constituído por 

conceitos, classificações e aplicações. E como recurso utilizou-se um kit de modelos 

moleculares, para representar as estruturas químicas dos plásticos e a amostras de 

diferentes tipos de objetos feitos de plásticos, como: garrafa pet (PET), sacola plástica 

(PEBD), copo descartável (PP), cano (PVC), encarte de para CD (PS) e tampas de 

garrafa pet (PEAD). 

 

2. Experimento – Identificando Polímeros 

O “Identificando Polímeros” foi utilizado como recurso interativo, que permitiu 

aos alunos classificarem os diferentes tipos de plásticos através de suas propriedades 



186 

 

 

físico-químicas. Neste momento foram divididos 9 trios de alunos, e os materiais 

utilizados foram: bandeja de alumínio (9), lamparina (9), pinça metálica (18), papel 

tornassol azul (18), papel toalha, potinho dosador de plástico (18) e amostras de PET, 

PEAD, PVC, PP e PS. 

Ao final das atividades, 15 alunos foram entrevistados, para a análise da pratica 

educativa fora da esfera escolar, bem como o aprendizado obtido. Foram feitas 04 

perguntas, todas relacionadas com a temática Educação Ambiental, sendo estas listadas 

abaixo: 

 Qual a importância da Educação Ambiental? 

 O que você aprendeu no estudo proposto? 

 O material utilizado contribuiu para seu aprendizado? 

 O que você achou da Experimentoteca e de sua contribuição para a educação 

ambiental? 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio do método adotado neste trabalho, foi possível identificar o interesse 

dos alunos pela temática abordada, e isso foi constatado pela inteira participação 

desses alunos durante toda atividade. Este momento pode ser exemplificado através de 

questionamentos feitos por dois alunos: “O que mais podemos fazer para a natureza 

professora? – Aluno A e “Quanto tempo os plásticos levam pra se desfazer 

(decompor)” – Aluna B. Baseando-se nestes questionamentos, entende-se que o 

conhecimento foi disseminado e socializado e contribuiu expressivamente no 

aprendizado destes alunos. 

 Introduzir a Educação Ambiental em espaços não formais é essencial para 

promover o aprendizado de novos valores e atitudes em relação ao ambiente, primando 

para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis, exercendo da melhor forma o 

seu papel na sociedade. 

 Todos os recursos utilizados foram bem aceitos pelo público, e isto foi 

essencial para demostrar à importância que os recursos didáticos têm para o ensino. 

Sousa (2007) destaca que utilizar recursos didáticos no processo de ensino – 

aprendizado é importante para que o aluno assimile o conteúdo trabalhado, 
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aprofundem e apliquem seus conhecimentos e produzam outros conhecimentos a partir 

desses. E isso foi observado durante o desenvolvimento do trabalho. 

 Além dessa satisfação, buscou-se ainda levar para os alunos uma abordagem 

com uma linguagem acessível a todos, e isso pode ser elucidado através de duas 

respostas satisfatórias embasado nas entrevistas: 

“Com os objetos ficou mais fácil entender a diferença dos plásticos” – Aluno C 

“Eu não sabia como as coisas eram feitas, quando a senhora mostrou os modelos 

moleculares comecei a entender” – Aluno D 

 Proporcionar uma aprendizagem diferenciada, principalmente utilizando-se de 

meios criativos, não só beneficia os alunos, mas também os professores que 

demonstram estarem comprometidos com a aprendizagem conforme a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efeitos de uma análise qualitativa da utilização do Experimento – 

Identificando Polímeros e de sua contribuição para o processo de Educação Ambiental, 

os alunos executaram com êxito, sendo eles orientados durante todo o procedimento 

experimental. Apenas três alunos neste momento não tiveram uma participação ativa, 

contudo, não prometendo o desenvolvimento do trabalho.  E ainda dois alunos 

mencionaram durante a entrevista: 

“Gostei do experimento porque percebi que os plásticos são resistentes, e isso acaba 

prejudicando o ambiente” – Aluno E  

Figura 1 – Abordagem do conteúdo utilizando objetos de plásticos como recurso. 
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“Foi legal o experimento, ficar identificando os plásticos me ajudou a entender sua 

classificação e o que pode ser reciclado, ajudando assim o ambiente” – Aluno F 

Nesta perspectiva, o desenvolvimento das atividades e a sua articulação com o 

tema proposto, tendo como base o depoimento dos alunos, mostraram-nos que o 

objetivo deste trabalho foi alcançado com êxito e o cenário (espaço não formal) 

contribuiu decisivamente para que o mesmo fosse alcançado. 

Inocêncio (2012) frisa que a Educação Ambiental não pode ficar inserida 

apenas no âmbito escolar e que a atuação em espaços não – formais é capaz de servir 

de palco para um aprendizado diferenciado, sensibilizando o ser humano e assim 

despertando o interesse pelas questões ambientais. E isso pode ser constatado no 

desenvolvimento do trabalho, pois se tornou mais interessante pela exposição de 

materiais e pela prática experimental, levando aos alunos a interatividade na busca de 

conhecimento. 

4. CONCLUSÕES 

Procurou-se neste trabalho levar para os alunos uma Educação Ambiental bem 

planejada e, em concordância com os autores citados neste artigo, reafirma-se que a 

Educação Ambiental inserida em um espaço não-formal é fundamental para que o 

indivíduo entenda que ele faz parte da natureza, e que as mudanças de atitudes podem 

influenciar direta ou indiretamente nela, beneficiando a si mesmo e as próximas 

gerações.  

A utilização da temática Plásticos, contribuiu para aproximar os alunos ao seu 

cotidiano, e a partir disso facilitando o seu aprendizado. Esta estratégia contextualizada 

serviu para promover reflexões, para que estes pudessem atuar como agente 

modificador em prol das causas ambientais. 

Considerando todo o desenvolvimento do trabalho, espera-se que os métodos 

adotados tenham contribuído para promover valores sustentáveis e tenha estimulado os 

alunos a uma consciência crítica e responsável em relação ao meio em que vivem. 
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RESUMO 

 
Esse projeto tem como objetivo relatar a importância que os resíduos sólidos exercem sobre o 

município de Paragominas, uma vez que, com o aumento do crescimento demográfico 

consequentemente há um aumento na produção de resíduos e caso não tenha uma destinação 

correta do lixo, o mesmo se torna uma problemática em potencial para qualquer sociedade. Com 

base no art. 225, da CF/88 foi realizada uma palestra abordando os temas educação ambiental e 

coleta seletivas nos ambientes acadêmicos e de ensino fundamental, com a proposta de redução 

e reaproveitamento do lixo produzido, assim contribuindo para a formação de cidadãos 

ecologicamente corretos, para a minimização dos impactos ambientais e gerando renda para as 

cooperativas que fazem a coleta e reutilização deste material, portanto, trabalhando sobre um 

tripé ecologicamente correto, economicamente viável e socialmente justo. Foram levantados 

dados do município para esclarecer a urgência de medidas a serem tomadas para retroceder com 

o quadro atual da cidade e principalmente visando a prevenção dos novos materiais que venham 

a ser descartado de maneiras incorretas no ambiente. O projeto realizado mostrou bons 

resultados em relação a conscientização dos alunos, porém a educação ambiental deve ser um 

processo contínuo. 

 

Palavras-chave: Ecologia. Sustentabilidade. Educação. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com o impacto das atividades humanas não é recente, a história 

de degradação do capital natural em escala global vem desde as atividades agrícolas, 

passando pela revolução industrial e chegando no atual modo de vida capitalista. Foram 

tomadas diversas medidas globais para discutir e resolver problemas que essas 

atividades causam, entre as principais estão a I Conferência das Nações Unidas Para o 

Meio Ambiente Humano, em Estocolmo e a publicação do Relatório Limites do 

Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma, o Relatório Nosso Futuro Comum, 

publicado pela Comissão Mundial para o Desenvolvimento e Meio Ambiente (criada 

pela ONU), em 1987 e a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, e o Protocolo de Kyoto 

(BORGES, 2005). 
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Já em escala municipal, Paragominas foi um dos municípios que mais desmatava 

no Brasil, hoje, nos tornamos um município verde, exemplo para as demais cidades 

brasileiras (FUNDO VALE, 2012). Contudo ainda há muito a se melhorar, sendo uns 

dos principais pontos os resíduos sólidos. Resíduos têm sido tradado como o ‘‘calcanhar 

de Aquiles’’ de muitos municípios nos últimos séculos (NAIME, 2012), suas 

problemáticas nascem principalmente na falta de consciência humana com a destinação 

do lixo e pelo acentuado crescimento demográfico, principalmente nos centro urbanos, 

resultado do êxodo rural e de uma falta de planejamento familiar (FELIX, 2007).  

Segundo o IBGE, de 1970 até 2000 a população brasileira praticamente dobrou e 

o aumento quantitativo de pessoas é proporcional ao de produção de resíduos no 

ambiente (JÚNIOR SZABÓ, 2010).  

O lixo também chamado de rejeito deve cumprir ritos de descarte, cada espécie 

de rejeito requer um fim diferente, cada um tem suas próprias regras. Portanto não se 

deve ser deixado em qualquer lugar pois os resíduos podem causar uma série de 

problemas a saúde do homem (FELIX, 2007). Diarreias infecciosas, amebíase e 

parasitoses, também como abrigos de vetores de doenças como leptospirose transmitida 

pelo rato e dengue ou febre amarela transmitida por insetos, além do mal cheiro, toda 

população ao redor de lixões sofre com a poluição hídrica causada pelo chorume gerado 

pelos vazadouros dos lixões (FERREIRA,2001). 

 Havendo a seleção de materiais usados por cooperativas como o pet e o 

alumínio em enfoque neste trabalho, diminuiríamos a exposição dos coletores ao 

ambiente onde seu material de trabalho está misturado a lixos orgânicos, vidros, 

navalhas entre outros, assim, diminuindo o risco de contaminação deste trabalhadores e 

de suas famílias. 

A educação é elemento de transformação da sociedade, é necessário haver uma 

conscientização ambiental para que o processo de seleção dos resíduos venha a 

funcionar de forma significativa. Educação ambiental é aparado pelo Art. 225, §1° 

inciso VI da CF/88 e deve ser trabalhada de forma continua em todos os níveis e 

modalidades de ensino. (FELIX, 2007). Medidas educativas, coleta seletivas, parcerias 

com cooperativas de manipulação do lixo e oficinas de compostagem são algumas 

medidas a serem tomadas pelo município para diminuição e prevenção dos impactos 

ambientais e consequentemente beneficiando a saúde do homem. 
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1. MATERIAL E MÉTODOS 

O projeto foi desenvolvido até então na UEPA Campos-VI, Universidade 

Estadual do Pará, localizado no município de Paragominas/PA no bairro Angelim. Para 

início do projeto foi levantado dados sobre Paragominas quanto sua população, 

quantidade de lixo produzido diariamente, projetos desenvolvidos nas escolas visando a 

preservação ao meio ambiente e reutilização dos dejetos produzidos pela sociedade. 

Em seguida foram confeccionadas lixeiras ecológicas, a exemplo da lixeira 

seletiva,  para a captação de seis diferentes tipos de lixos, a lixeira foi feita de palets já 

utilizados e de carcaça de monitores de computadores antigos, cada carcaça foi pitada 

de uma cor distinta que simboliza um resíduo especifico: verde para descarte de vidro, 

vermelho para plástico, amarelo para metal, azul para papel, marrom para o lixo 

orgânico e cinza para lixos não recicláveis, alguns exemplos de não recicláveis são as 

pilhas e baterias.  

Na semana do livro e da biblioteca foi realizada uma palestra voltada ao público 

acadêmico com participações do público externo, foi abordado os temas educação 

ambiental, sendo um elemento capaz de criar um caráter ecologicamente correto em um 

indivíduo ou sociedade, um ambiente sustentável e ecologicamente equilibrado é um 

direito de todos, sendo dever tanto do poder público quanto de cada um de nós preserva-

lo para as presentes e futuras gerações, problemática do resíduo, capitalismo e o meio 

ambiente, crescimento demográfico, educação sexual voltado ao meio ambiente, 

doenças causadas pelo lixo, micro e macro vetores de doenças, coleta seletiva, logística 

reversa, compostagem e doação do material pet e alumínio para as cooperativas. 

Após a palestra houve espaço para perguntas onde os alunos também deram suas 

opiniões e houve sorteio de material reciclado como porta canetas e bonecos, depois 

todos que assistiram a palestra participaram da instalação da lixeira no campus. 

 

2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização da palestra e instalação da lixeira foi notória a mudança de 

comportamento de cada um dos participantes, foi constatado que medidas educativas e 

de conscientização são caminhos onde se obtém êxito em parte imediato, porém para a 

formação de um caráter ecológico faz-se necessário uma educação contínua.  
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      Figura 1- Palestra                                    Figura 2- Palestra 

 
Figura 2- Instalação das lixeiras     Figura 5- finalização do projeto 

 

3. CONCLUSÕES 

A proposta da coleta seletiva no ambiente acadêmico foi bem aceita entre os 

estudante tendo em vista o grau conscientização ambiental que dantes eles já possuíam, 

contudo, mostrou-se que em todos os níveis de escolaridade é necessário campanhas de 

conscientização ambiental, pois, a formação de uma sociedade engajada a causa 

sustentável é um fruto à se colher futuramente das sementes plantadas hoje, o processo 

de um mundo sustentável começou no século passado e os passos a serem dados  por 

nossa geração resultará nos futuros, fala-se da necessidade de deixar um mundo melhor 

para os que ainda virão, contudo, é mais urgente preparamos as futuras gerações a serem 

adeptos às causas ecologicamente corretas, economicamente viáveis e socialmente 

justas.  

Este é um trabalho de extensão que visa ajudar as comunidades que têm seu 

sustento através do lixo melhorando suas condições de trabalho e a coleta de seu 

material, visa também a educação ambiental como principal elemento de combate a 
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falta de consciência de cada indivíduo ou sociedade em relação aos seus dejetos 

estendendo-se ao máximo de escolas desde município e atingindo ao máximo a 

sociedade de Paragominas. 
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RESUMO 

 

A percepção que temos acerca da natureza é uma importante ferramenta para a adoção de uma 

consciência mais sustentável respeitando o ecossistema, a biodiversidade e os recursos que ela 

nos oferece. Um dos principais desafios mundiais na atualidade é a questão do uso e a demanda 

da água de boa qualidade, sendo esse um recurso natural indispensável para a vida em nosso 

planeta, além de sua escassez gerar conflitos de territorialidade em diferentes lugares no mundo. 

Outra ação a ser esperada com a mudança de comportamento após o aprendizado sobre 

educação ambiental é buscar alternativas para a questão da destinação do lixo que se torna um 

problema cada vez maior, frente ao modelo de consumo adotado pela sociedade atual, 

caracterizada por um consumo cada vez maior, acompanhado de uma grande produção de 

resíduos sólidos como latas de alumínio, pilhas alcalinas e embalagens em geral, fatores estes 

atrelados ao crescimento da população e a expansão desordenada das cidades, sendo um 

problema também presente nas comunidades interioranas. O presente trabalho tem como 

objetivo mostrar que a educação ambiental contribui para que as comunidades ribeirinhas da 

Amazônia melhorem a percepção sobre o ecossistema em que vivem e a relação homem 

natureza de forma positiva, o interesse desse estudo é ampliar as contribuições teóricas e 

práticas do desenvolvimento sustentável e da qualidade de vida para a região amazônica. O 

mesmo foi feito através de estudo de caso em uma comunidade de remanescentes quilombolas 

no município de Cachoeira do Arari Marajó-PA, com a aplicação de 40 questionários 

socioeconômicos aos moradores, sobretudo produtores extrativistas. Sendo que os resultados 

obtidos demonstraram os principais métodos de tratamento da água e destinação do lixo adotado 

pela comunidade. 

 

Palavras-chave: Tratamento. Água. Lixo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A conscientização ambiental é um processo importante na vida das 

comunidades, uma vez que amplia de forma positiva a relação homem e natureza, 

fazendo com que o mesmo reconheça em cada ser vivo sua importância como fonte de 

recurso natural para si e para o agroecossistema da região.  
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As noções de meio ambiente servem para que se compreenda a forma com que 

vemos o mundo, não somente com um olhar simplista e superficial, mas sim, com uma 

visão mais sustentável sobre o meio, nos questionando sobre o que é meio ambiente em 

si, a quantidade de lixo que produzimos por dia e a influência disso tanto no nosso 

cotidiano quanto na vida do planeta. Além de nos orientar como podemos contribuir 

para preservar o meio ambiente. Portanto, pensar educação ambiental está acima de tudo 

relacionado à educação, a maneira que o sujeito social se relaciona com meio em que 

vive no âmbito mundial, regional e local.  

Nesse sentido cabe destacar que a educação ambiental assume cada vez mais 

uma função transformadora, na qual a co-responsabilização dos indivíduos torna-se um 

objetivo essencial para promover um novo tipo de desenvolvimento – o 

desenvolvimento sustentável. Entende-se, portanto, que a educação ambiental é 

condição necessária para modificar o quadro de crescente degradação socioambiental 

em que vivemos, porém, ela ainda não é suficiente, se convertendo em “mais uma 

ferramenta de mediação necessária entre culturas, comportamentos diferenciados e 

interesses de grupos sociais para a construção das transformações desejadas” 

(TAMAIO, 2000). 

 Nesse sentido o educador tem a função de mediador e facilitador na construção 

de referenciais ambientais e deve saber usá-los como instrumentos para o 

desenvolvimento de uma prática social centrada no conceito da natureza. O presente 

trabalho tem como objetivo mostrar que as técnicas de educação ambiental contribuem 

para que as comunidades ribeirinhas da Amazônia, melhorem a percepção sobre o 

ecossistema em que vivem, atrelando a isso a questão da destinação do lixo e o 

tratamento de água na comunidade quilombola de Rio Gurupá, Marajó-PA. 

1.1 Educação ambiental 

Quando nos referimos à educação ambiental, situamos a mesma em um contexto 

mais amplo, o da educação para a cidadania, configurando-a como elemento 

determinante para a consolidação de sujeitos cidadãos. A reflexão sobre as práticas 

sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do 

seu ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre este 

tema, nesse contexto nossa constituição ressalta que: 

Art. 225. Todos tem 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 preserva-lo para 
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os presentes e futuras gerações. Constituição da República Federativa do 

Brasil Promulgada em 5 de outubro de 1988. 

 

A educação ambiental deve buscar, acima de tudo, a solidariedade, a igualdade e 

o respeito à diferença através de formas democráticas de atuação baseadas em práticas 

interativas e dialógicas. Isto se consubstancia no objetivo de criar novas atitudes e 

comportamentos diante do consumo na nossa sociedade e de estimular a mudança de 

valores individuais e coletivos (JACOBI, 1997). A mesma é atravessada por vários 

campos de conhecimento, o que a situa como uma abordagem multirreferencial, e a 

complexidade ambiental (LEFF, 2001) reflete um tecido conceitual heterogêneo, “onde 

os campos de conhecimento, as noções e os conceitos podem ser originários de várias 

áreas do saber” (TRISTÃO, 2002). 

O interesse desse estudo é ampliar as contribuições teóricas e práticas acerca da 

educação ambiental e do desenvolvimento sustentável para a região amazônica, 

vinculando esses conceitos às concepções e práticas de sujeitos e comunidades 

envolvidas. Em uma sociedade com um crescimento populacional cada vez maior, as 

políticas de crescimento e desenvolvimento também são crescentes. Produzir é preciso, 

mas não podemos correr o risco da adoção de sistemas de produção sem levar em 

consideração as características de cada ecossistema (atributos físicos, químicos e 

biológicos, umidade, variações pluviométricas e de temperatura).  

Essa discussão leva à definição daquilo que se convencionou chamar de 

desenvolvimento sustentável e foi apresentado no famoso Relatório Brundtland4
, 

sugerindo que o desenvolvimento sustentável é “aquele que satisfaz as necessidades da 

geração presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para satisfazer 

suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p. 9). Seguindo esse conceito, uma 

definição que em muito se aproxima do enfoque dado a este estudo é a de (ASSIS, 

2006, p. 81): 

O desenvolvimento sustentável tem como eixo central a melhoria da 

qualidade de vida humana dentro dos limites da capacidade de suporte dos 

ecossistemas e, na sua consecução, as pessoas, ao mesmo tempo em que são 

beneficiários, são instrumentos do processo, sendo seu envolvimento 

fundamental para o alcance do sucesso desejado. Isto se verifica 

                                                           
4 Este relatório é o resultado do trabalho da comissão da ONU World Comission on Environment and 

Development, presidida por Gro Harlem Brundtlent e Mansour Khalid, daí o seu nome. O documento 

parte de uma abordagem da complexidade das causas que originam os problemas socioeconômicos e 

ecológicos da sociedade global. 
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especialmente no que se refere à questão ambiental, na medida em que as 

populações mais pobres, ao mesmo tempo em que são as mais atingidas pela 

degradação ambiental, em razão do desprovimento de recursos e da falta de 

informação, são também agentes da degradação. 

1.2 Descartes 

 O descarte inadequado em excesso dos mais variados tipos de resíduos, 

conhecidos como “lixo”, tem se tornado uma grande problemática para a humanidade 

atualmente. Esse tipo de problema tem sido abordado em diversos trabalhos de 

pesquisas científicas, jornais, entre outros, pois vem se agravando ao longo do tempo, e 

traz uma série de problemas como desastres ambientais, saúde pública e catástrofes. 

Segundo Souza et al. (2010), um dos grandes problemas nas grandes cidades é onde 

jogar fora nosso lixo? O problema é que não existe o “fora”, pois estamos dentro de um 

de uma mesma camada atmosférica (troposfera) em que plantas e animas também 

habitam e “jogar fora” gera consequentemente danos ao meio ambiente.  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define o lixo como: “qualquer coisa 

que seu proprietário não quer mais e que não possui valor comercial”. Lixo é todo e 

qualquer resíduo proveniente das atividades humanas ou gerado pela natureza em 

aglomerações urbanas, ou através de uma analise simplista, comumente é definido como 

aquilo que ninguém quer mais. Existe ainda um fator muito importante que deve ser 

levado em conta na sociedade, que é a percepção da população em geral quanto ao lixo 

que ela produz, e o que é feito dele, tendo em vista que “o estudo da percepção 

ambiental serve de base para a melhor compreensão das inter-relações entre o homem e 

o ambiente, suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas” 

(CALDAS apud ZAMPIERON et al., 2005). 

1.3 Recurso Hídrico 

Um dos principais desafios mundiais na atualidade é o atendimento à demanda 

por água de boa qualidade. O crescimento populacional, a necessidade de produção de 

alimentos e o desenvolvimento industrial devem gerar sérios problemas no 

abastecimento de água nos próximos anos. Água é um recurso fundamental para a 

existência da vida, na forma que nós conhecemos. Foi na água que a vida floresceu, e 

seria difícil imaginar a existência de qualquer forma de vida na ausência deste recurso 

vital. Especialistas acreditam que dentro de cerca de 20 anos, no máximo, teremos no 

mundo uma crise semelhante à do petróleo, em 1973, relacionada com a disponibilidade 

de água de boa qualidade (GRASSI, 2001). 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Em viagem feita à comunidade de Rio Gurupá pertencente ao município de Cachoeira 

do Arari, no estado do Pará, em Abril no ano de 2013, com o apoio da Universidade 

Federal do Pará-UFPA e da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa-

FADESP, foram realizadas palestras durante cinco dias, tendo como objetivo levar as 

técnicas de educação ambiental e de manejo florestal aos produtores da localidade, as 

palestras abordavam temas como: ecologia, sustentabilidade, biodiversidade, manejo 

florestal, além da qualidade de água consumida pelo ser humano e a destinação do lixo.  

Foram aplicados 40 questionários aos participantes, sobretudo produtores, 

indagando-os sobre vários pontos. Os questionários abordavam desde questões de 

caráter social, como anos de estudos, nível de renda e principais atividades produtivas 

do chefe de família, até características específicas da produção de produtos extrativistas, 

sobretudo, o açaí. Para isso, o questionário foi estruturado em cinco blocos e organizado 

da seguinte maneira: identificação do produtor e da família no bloco (1), infraestrutura 

habitacional e de saúde no bloco (2), questão fundiária no bloco (3), produção e 

comercialização de produtos extrativistas bloco (4) e associativismo, assistência e 

crédito no bloco (5).  

As questões foram tabuladas de acordo com as frequências de respostas, na qual 

se fez uma análise estatística descritiva com o auxílio de um programa de planilha 

eletrônica da Microsoft, o Excel. No bloco (2), infraestrutura habitacional e de saúde, 

foram analisadas as práticas de tratamento da água e a destinação do lixo na 

comunidade em questão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No município de Cachoeira do Arari, localizado na mesorregião do Marajó e 

microrregião do Arari, a população estimada em 2013 é de 21.740 pessoas. Sua 

extensão territorial compreende 3.100.261 km2, como mostra a Figura 01. 
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Figura 01: Localização de Cachoeira do Arari-PA. 

 

Na comunidade de Rio Gurupá as atividades produtivas se caracterizam pelo 

emprego de tecnologia rudimentar, com predominância de processo manual e 

organização produtiva de base familiar. Apresenta como fonte de renda a produção do 

açaí, do peixe e do camarão, além do cultivo de mandioca, melancia e bacuri, dentre 

outras culturas de ciclo curto como melancia, quiabo e abobora além de apresentar uma 

abundância de recursos naturais. 

 

3.1 Tratamentos de água 

3.1.1 Análises dos dados coletados  

A água é um importante recurso natural indispensável na vida em nosso planeta. 

O tratamento adequado para na purificação e eliminação de patógenos ao nosso 

organismo varia de uma localidade para outra, sendo um processo de cunho cultural e 

depende também do acesso das comunidades a postos de saúde e a orientações sobre a 

melhor forma de tratar esse recurso, melhorando a saúde e a qualidade de vida das 

pessoas. Em Rio Gurupá a aquisição de água para suas atividades cotidianas é obtida 

principalmente através de poços artesianos em diferentes pontos da comunidade e 

também do rio que corta a mesma. 

Quanto ao tratamento de água para consumo, a análise dos dados mostrou que 

8% fervem a água como principal forma de tratamento, 8% dos entrevistados não 

souberam responder a esse quesito do questionário. O percentual de entrevistados que 

não utiliza nenhum método de tratamento foi de 18%, o que representa uma parcela 

desta população que esta naturalmente mais exposta a doenças como a cólera por 
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exemplo. Quanto aos que utilizam outros métodos como principal tratamento, o 

resultado foi de 25%, sendo o uso da solução de hipoclorito de sódio, por exemplo, uma 

das mais utilizadas, pois esta solução apresenta ação desinfetante na água e é distribuída 

gratuitamente no posto de saúde da comunidade (quando disponível). 

A filtragem é o principal tratamento realizado na água para o consumo com 

41%, essa filtragem é realizada através de potes artesanais feitos de barro, isso 

demonstra que a comunidade procura meios para o tratamento de água em sua grande 

maioria, tendo em vista a saúde de suas famílias conforme descrito no Gráfico 01. 

 

 

Gráfico 01. Tratamentos de água na comunidade de Rio Gurupá Marajó Pará. 

 

3.2. Destinação do lixo 

Quanto à destinação do lixo na comunidade, os entrevistados apontaram garrafas 

pet (polietileno), latas de alumínio, papelão, isopor, embalagens em geral e restos de 

vegetais como sendo os principais resíduos produzidos pelas suas atividades cotidianas, 

como a pesca e o extrativismo vegetal, sendo que 100% dos participantes da pesquisa 

responderam que a principal destinação do lixo é através da queima em virtude da 

ausência da coleta seletiva do no local. 

 

4. CONCLUSÃO 

O momento atual exige que a sociedade esteja mais determinada e consciente 

para assumir uma postura mais responsável, mediante a sua forma de consumo e a 

maneira com que isso se reflete em no solo e em nossos recursos hídricos, ficando o 
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meio ambiente e o desenvolvimento num prognóstico de crescente degradação. 

Constatou-se que a presente intervenção foi de fundamental importância para a 

mudança da mentalidade dos participantes do evento quanto a manter o equilíbrio 

ecológico da região e para o levantamento de dados sobre o tratamento da água e 

destinação dos resíduos de suas atividades cotidianas o que se convencionou chamar de 

lixo. Os resultados mostraram o perfil ambiental da localidade, constatou-se que mesmo 

com a preocupação da maioria dos participantes com a qualidade da água consumida 

pelas suas famílias ainda existe uma parcela significativa que não toma qualquer método 

para garantir sua qualidade, caracterizando essa parcela como a mais suscetível a 

doenças. Outra constatação é que em sua totalidade o sistema de destinação do lixo que 

é feito através de incineração. O ganho pessoal com a experiência foi de suma 

importância tanto para a comunidade quanto para o corpo técnico do evento, sendo este 

trabalho uma porta para que futuras intervenções de cunho socioambientais e 

econômicas venham a ser feitas na localidade na busca da manutenção de suas unidades 

produtivas e seus recursos naturais de forma sustentável. 
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RESUMO 

 

O experimento foi realizado no Laboratório de Analise de Sementes do Centro de Tecnologia 

Madeira da UFRA – Tapajós em Santarém – PA, com o objetivo de testar o efeito da luz e da 

temperatura na germinação de sementes de Fava Orelha de Negro (E. schomburgkii) – 

Leguminosae. O fator luz foi dividido em cinco níveis (azul, vermelha, verde, branca e escuro) e 

o fator temperatura em quatro níveis (15, 25, 30 e 35oC), totalizando vinte tratamentos. Os 

parâmetros avaliados foram à porcentagem de germinação (%) e o índice de velocidade de 

germinação. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado, para comparação de médias 

foi utilizado o teste de Tukey a 5% de probabilidade. As sementes de Fava Orelha de Negro 

germinaram na presença e na ausência de luz, tendo um comportamento fotoblástico neutro. 

Para a percentagem de germinação os melhores resultados foram obtidos nas temperaturas de 15 

e 35ºC e para o IVG os melhores resultados apresentaram-se entre as temperaturas de 25 e 30ºC. 

 

Palavras-chave: Germinação. Enterolobium schomburgkii. Fotoblastismo. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Enteolobium schomburgkii – (Benth.) Benth. espécie arbórea de florestas 

secundária e decídua da Família Leguminose – Mimosóidea, conhecida por outro nome 

vulgar, como  Fava Orelha de negro, consta entre as muitas espécies que não tem sua 

germinação totalmente estudada. O interesse por esta espécie se justifica também pelo 

grande potencial silvicultural, em função do seu porte elevado e a ampla distribuição 

geográfica. Seu habitat ocorre na Região Amazônica na mata pluvial de terra firme, em 

solos bem drenados, e produzem grandes quantidades de sementes para o 

reflorestamento de áreas devastadas (SILVA, 2004 apud LORENZI, 1998). 

Silva e Lopes (2004 apud LORENZ, 1998) escreve também, que esta espécie 

pode atingir cerca de 10 a 30 m de altura, seu fruto é um legume contorcido, com 

superfície rugosa de cor marrom escura, contendo de 12 a 18 sementes pequenas e 

duras. Considerada espécie madeireira promissora, por apresentar valor econômico 

comprovado, com produção de madeira pesada e moderadamente durável com 

densidade 0,79 g/cm3, textura média de boa resistência para utilização em diversos fins, 
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tais como confecção de móveis, tacos, tábuas, assoalhos, batente de portas, laminas 

faqueadas decorativas, moldura para embarcação, vigas, caibros, ripas e outros. 

Kendrick e Frankland (1981), no estudo da germinação das sementes, considera tanto a 

temperatura como a luz fatores indispensáveis para o processo de germinação. 

Floriano (2004 apud NASSIF et al., 1998), determinaram que a temperatura 

pode afetar as reações bioquímicas que possibilitam todo o processo germinativo. A 

germinação de cada espécie depende da temperatura e ocorre dentro de limites definidos 

como: mínimo, ótimo e máximo que caracterizam sua distribuição geográfica. Portanto, 

há espécies que responde bem tanto a temperatura constante como alternada. A 

alternância da temperatura corresponde, provavelmente, a uma adaptação às flutuações 

naturais do ambiente.  

Este trabalho teve como objetivo verificar como se comporta a germinação das 

sementes da espécie E. schomburgkii, quando forem submetidas às variações da 

temperatura e comprimento de luz. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os testes foram realizados no Laboratório de Analise de Sementes do Centro de 

Tecnologia Madeira da UFRA – Tapajós em Santarém. 

As sementes foram submetidas aos testes de rotina: determinação do peso de mil 

sementes, grau de umidade, grau de pureza e de germinação (RAS, 1992). Para o teste 

de biometria foi utilizado paquímetro digital e balança de precisão e os dados avaliados 

foram comprimento e diâmetro médio (mm) de 100 sementes.  

Neste experimento foram testados os seguintes fatores: Luz com cinco níveis 

(azul, vermelha, verde, branca e escuro) e temperaturas com quatro níveis (15, 25, 30 e 

35ºC), totalizando 20 (vinte) tratamentos com quatro repetições contendo 25 sementes 

em cada gerbox. Os gerbox foram encapados de acordo com o comprimento de luz. Para 

isto, foram utilizados papéis celofane das cores azuis, vermelhos, verdes. Para a 

ausência de luz foi utilizado papel alumínio. O substrato utilizado foi areia lavada e 

esterelizada em autoclave a 120ºC por 15 minutos. 

As sementes tiveram sua dormência quebrada antes da inoculação, através da 

escarificação mecânica por 15 (quinze) de acordo com (SILVA, 2004). As luzes 

permaneceram ligadas por 24 horas diárias durante a execução do experimento.  

As variáveis avaliadas foram % de germinação e Índice de velocidade de germinação 

(IVG), medido segundo Nakagawa (1994). 
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A porcentagem de germinação foi transformada em √x + 0,5 enquanto que para 

IVG não houve transformação. Para comparação de médias foi utilizado o Teste Tukey 

a 5% de probabilidade e para análise estatística foi utilizado o programa SANEST 

(ZONTA; MACHADO, 1984). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As sementes de E. schomburgkii, após realização dos testes de rotina (RAS, 

1992) obteve-se as seguintes médias: peso de cem sementes 6,44 g. Peso de mil 

sementes 64,4 g. Grau de umidade 6,38 %. Grau de pureza 99,72 %. Observou-se que as 

sementes apresentaram em média 7,4 mm de comprimento por 4,3 mm de diâmetro.  

Mekdece et al. (1999), ao trabalharem com germinação de sementes das espécies 

Protium heptaphyllum e Carapa guianensis, obtiveram as seguintes médias: grau de 

umidade 24 e 46,63%, grau de pureza 100 e 98,0%, numero de sementes/kg 2.018 e 54 

s, peso de mil sementes 495,6 e 18.518,5 g e peso do lote 2.250 e 50.000 g, 

respectivamente. 

Para variável percentagem (%) de germinação verificou-se que os fatores que 

tiveram significância foi luz com (p< 0,01) e a interação entre os fatores luz e 

temperatura com (p < 0,5). 

O processo de germinação das sementes de E. schomburgkii, sob temperatura de 15 ºC e 

em comprimentos de luz nas cores azul, vermelha, verde, branca e escura, iniciou a 

partir do sétimo dia de inoculação, com o aumento entre o oitavo e o nono dia. 

Enquanto que nas temperaturas de 25, 30 e 35ºC nos mesmos comprimentos de luz, 

iniciaram a partir do quarto dia, sendo intensificado entre o quinto e o nono dia, após 

semeadura. 

Oliveira et al. (2005 apud SILVA et al., 2002) atribuem esse fato as variações da 

temperatura, que afetam não apenas o total de germinação, mais também a velocidade e 

a uniformidade do processo germinativo. 

Oliveira et al. (2005 apud CARVALHO e NAKAGAWA, 2000) dizem que 

temperaturas mínimas reduzem a velocidade de germinação e alteram a uniformidade de 

emergência, talvez ocasionado pela incidência de patógenos e pelo maior tempo de ação 

desses sobre a semente.  

Verifica-se que os tratamentos que deferiram entre si, foram os encontrados nas 

temperaturas de 15 e 25 e 30 ºC. Para a temperatura de 15 ºC o comprimento de onda 
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luminosa que apresentou diferença significativa, foi o de cor branca, com o percentual 

de 96%. 

 

Gráfico 1. Percentagem de germinação (%) de sementes de E. schomburgkii submetidas 

a diferentes temperaturas e cor da luz. (médias seguidas pela mesma letra não diferem 

entre si, pelo teste Tukey, a 5%).  

Na temperatura de 25 ºC o comprimento de luz que apresentou diferença 

significativa, foi o de cor vermelha, com percentual de 96%. E na temperatura de 30 ºC 

o comprimento de onda luminosa que diferenciou foi o de cor azul, apresentando 98% 

de percentual de germinação. 

A temperatura de 35ºC apresentou melhor percentual de germinação, em todos 

os comprimentos de luz, não diferindo estatisticamente entre si, pelo teste de 

comparação de média (teste de Tukey a 5% de probabilidade).  

Verificou-se que na temperatura de 15ºC na luz branca o nível de contaminação 

atingiu o percentual de 4%, a contaminação também, foi observada nas temperaturas de 

25ºC na luz vermelha e 30ºC na luz azul, com 4% e 2% respectivamente. Acredita-se 

que esse fato possa explicar as diferenças surgidas nos tratamentos para a percentagem 

de germinação (Gráfico 1) 

Segundo Araújo et al. (2006 apud TANAKA, 1995), baixas temperaturas no solo 

durante o processo de germinação aumenta a possibilidade de contaminação das 
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sementes, já que nessas condições, ocorre aumento de exsudação de açucares e 

aminoácidos e, conseqüentemente, aumento de microorganismos patogênicos e 

saprofíticos.  

Entretanto, todas as sementes submetidas aos tratamentos com temperaturas de 

15, 25, 30 e 35ºC obtiveram alta percentagem de germinação, independentemente do 

comprimento de luz, pois estas sementes comportaram-se como fotoblásticas neutras, 

germinando tanto na presença quanto na ausência de luz. 

Silva et al. (2002) ao testarem o efeito da luz e da temperatura nas sementes de 

Aroeira (Myracrodruon urundeuva), concluíram que as temperaturas constantes de 20 e 

30ºC é ótima para a germinação, e que o comportamento germinativo foi satisfatório 

tanto na presença quanto ausência de luz. 

Figueiredo et al. (1980) ao trabalharem com a temperatura e luz na germinação 

de sementes de Juta (Corchorus capsularis L.), concluíram que as melhores condições 

em laboratório para a germinação de sementes de Juta, são sob a temperatura constante 

de 30ºC e em presença de luz. 

Pela regressão polinomial o percentual de germinação (%), somente a regressão 

quadrática foi muito significativa (p< 0,01). Desta forma, os tratamentos que utilizaram 

a luz vermelha podem ser representados por esta regressão.  

Percebe-se que as temperaturas de 15 e 35 ºC obtiveram melhores percentagens 

de germinação, atingindo medias muito próximas a 100% de sementes germinadas 

nestas temperaturas para a luz vermelha, enquanto que nas temperaturas de 25 e 30 ºC 

houve uma redução no percentual de germinação para 96% e 96,8%, respectivamente 

(Gráfico 2). 

Para variável velocidade de germinação (IVG), pode ser verificado que a 

diferença atribuída ao fator isolado foi altamente significativa (p< 0,001), apenas para a 

temperatura, em quanto que para a luz não foi significativa (p > 0,05). 
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Gráfico 2. Percentagem de germinação (%) de sementes de E. schomburgkii, sob 

influência da luz vermelha submetida a diferentes temperaturas. (médias seguidas pela 

mesma letra não diferem entre si, pelo teste Tukey , a 5%). 

Os maiores valores do Índice de Velocidade de Germinação foram obtidos nos 

tratamentos em que as sementes foram semeadas nas temperaturas de 25 e 30 ºC 

seguidas da temperatura de 35 ºC, enquanto que os menores foram obtidos na 

temperatura de 15 ºC (Gráfico 3). As condições de luminosidade não afetaram o IVG, 

pois as sementes são provavelmente fotoblásticas neutras, e germinam 

independentemente da presença ou ausência da luz.  

 Oliveira et al. (2005 apud CARVALHO; NAKAGAWA, 2000) explicam que 

temperaturas máximas aumentam a velocidade de germinação, entretanto apenas as 

sementes mais vigorosas conseguem germinar, o que determina redução na 

porcentagem final de germinação. 

 Pela regressão polinomial do IVG, somente a regressão quadrática foram 

altamente significativas, sendo (p< 0,001). Optou-se pela regressão quadrática que 

melhor representa os resultados obtidos. 
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Gráfico 3. Índice de velocidade de germinação (IVG), de sementes de E. schomburgkii, 

submetidas a diferentes temperaturas e cor da luz. (médias seguidas pela mesma letra 

não diferem entre si, pelo teste Tukey, a 5% de probabilidade). 

Para a análise de regressão do IVG foi utilizada para todas as cores de luz 

testadas a regressão quadrática que melhor representa os resultados observados (Gráfico 

4). As sementes expostas a luz azul obteve-se o IVG máximo de 7,8 na temperatura de 

30,6ºC (Gráfico 4-A). 

No gráfico de regressão (Gráfico 4-B), quando as sementes são submetidas ao 

aumento progressivo da temperatura na luz vermelha, alcança o IVG máximo a 8,1 na 

temperatura de 27ºC. 

Enquanto que para as sementes submetidas a luz verde os resultados para IVG 

alcançou o máximo de 8,4 na temperatura de 27,5ºC (Gráfico 4-C). 

O gráfico de regressão (Gráfico 4-D), quando tem suas sementes submetidas ao 

aumento progressivo da temperatura na luz branca, tem seu IVG aumentado atingindo o 

máximo a 8,3 na temperatura de 26,3ºC. 

O gráfico de regressão (Gráfico 4-E) tem seu IVG elevado atingido o máximo a 

8,3 na temperatura de 26ºC, quando as sementes são submetidas ao aumento progressivo 

da temperatura na luz escura.  
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Gráfico 4 – Efeito da temperatura e da cor da luz sobre a IVG de sementes E. 

schomburgkii: A-azul, B- vermelha, C-verde, D-branca e E-escura. 

 

4. CONCLUSÃO 

As sementes de E. schomburgkii revelaram ser fotoblásticas neutras, germinando 

tanto na presença quanto na ausência de luz. 

As temperaturas constantes de 15 e 35 ºC apresentaram os maiores percentuais 

de germinação em todos os comprimentos de luz testados. 

Os maiores valores do Índice de Velocidade de Germinação (IVG) foram 

obtidos nas temperaturas de 25 e 30 ºC em todos os comprimentos de luz. 
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RESUMO 

 
A maionese é uma emulsão cremosa obtida com ovos e óleos vegetais, em seu preparo é necessária a 

utilização de alguns condimentos, os quais são empregados com diversos objetivos, a fim de alcançar-

se agrado do consumidor. Uma folhosa com potencial gastronômico e um condimento inovador para 

elaboração de novos produtos é o Jambu, Acmella oleracea (L.). Seu uso mais comum é como 

alimento. E destaca-se por apresentar sabor picante, salivação, e principalmente tremores na língua, 

dando uma sensação de dormência na boca, incidente devido à presença da substância espilantol. 

Diante disso, teve-se como objetivo a elaboração de maionese caseira enriquecida com jambu como 

condimento e a realização de análise sensorial com diferentes concentrações, a fim de estimar-se sua 

aceitabilidade. Para a hortaliça, consagraram-se caules e folhas, que após a sanitização foram 

aquecidas por 5 minutos a temperatura de 100ºC, e resfriada em temperatura ambiente. Em seguida 

triturou-se, e obteve-se textura de massa homogênea. Para a maionese, os ingredientes foram pesados 

e formulados em tabela. Os condimentos foram acrescentados individualmente nas respectivas 

amostras estipulando-se concentrações de 15, 20 e 25%. As análises foram baseadas no teste hedônico, 

e oferecidas para 30 pessoas não treinadas. Os testes demonstram que houve aceitação global da 

amostra enriquecida com 20% de condimento, visto que a mesma fixa-se na escala “gostei 

ligeiramente”.  Contudo, o nível de significância calculado para todos os quesitos manteve-se abaixo 

do valor tabelado, sendo necessários ajustes de concentrações e tratamentos para o condimento 

determinado. 

 

Palavras-chave: Jambu. Maionese. Condimento.    

 

1. INTRODUÇÃO 

A maionese é um alimento bastante utilizado para o preparo de receitas, e muito 

apreciado por segmentos da população. Trata-se de uma emulsão à base de óleo vegetal e 

gema de ovo.  Para Yamamoto (2005), a maionese é considerada uma emulsão cremosa 

obtida com ovos e óleos vegetais, adicionada de condimentos e outras substâncias 

comestíveis. Não sendo permitido o incremento de corantes e deve possuir o mínimo de três 

gemas, a cada litro de óleo vegetal. É protegida por um sistema antioxidante artificial voltado 
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à estabilidade dos ácidos graxos insaturados, mas que não se destinaria a prevenir 

especificamente a ocorrência da oxidação do colesterol, veiculado pelo ovo usado como 

matéria-prima do produto. O preparo da maionese, por muito tempo, foi visto como um risco 

à saúde humana, por apresentar uma quantidade irrelevante de colesterol. Entretanto, existe 

uma grande importância na quantidade de lipídios em certos produtos alimentares. Alguns 

alimentos tornam-se agradáveis, principalmente por possuírem propriedades organolépticas, 

que influenciam no sabor, odor, cor, etc. No caso da maionese, os lipídios são fatores 

essenciais para o seu consumo ou não, podendo a redução afetar sua aceitabilidade 

(SALGADO; CARRER; DANIELI, 2004). 

Em sua grande maioria, para a elaboração de maionese utiliza-se óleo de girassol ou 

óleo de soja. O óleo de soja é um subproduto do farelo de soja, indicado para múltiplas 

utilizações como: Margarinas; salada; assados; maionese, etc. (MORETTO, 1998), e o óleo de 

girassol é obtido da semente do girassol, difere-se por apresentar maior concentração de 

ácidos graxos poli-insaturados. Entretanto, formulações de maionese elaboradas com ambos 

apresentam boa textura e aparência (BRUSCATTO, et al., 2009).  

Para elaboração de maionese é necessária a utilização de alguns condimentos, os quais 

são empregados com diversos objetivos. Como é o caso da mostarda a qual apresenta como 

funcionalidade engrandecer o sabor do produto final (BRUSCATTO, et al., 2009). Em alguns 

casos, os condimentos podem ser alterados ou substituídos buscando-se uma diversificação de 

sabores e maior agrado do consumidor. 

Uma folhosa ainda pouco utilizada na culinária nacional, mas com potencial 

gastronômico para ser um grande sucesso e um condimento inovador para elaboração de 

novos produtos é o Jambu, Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen. Componente da família 

Asteraceae (Compositae), conhecida popularmente como abecedária, agrião-bravo, agrião-do-

brasil, agrião-do-norte, agrião do Pará, agriãozinho e o mais adotado jambu (POLTRONIERI 

et al.,1998). É uma planta, tipicamente cultivada na Amazônia, com predominância no 

nordeste do estado do Pará. Possui caule cilíndrico, ramificado, carnoso (REVILLA, 2001). 

Suas folhas contêm laminas vastamente ovadas, simples, de 40 a 79 mm de largura e 53 a 106 

mm de comprimento, opostas, pecioladas e membranáceas. Encontra-se distribuída por toda 

região amazônica, por se adaptar bem em climas quentes e chuvosos, com solos drenados e 

com boa umidade (NASCIMENTO, 2012 apud VILLACHICA et al., 1996). 
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Seu uso mais comum é como alimento, isso ocorre devido a planta ser rica em 

vitaminas do complexo B, B2 E B5. Além disso, possui grande valor nutricional, contendo 

4,0 mg de ferro, 0,03 mg de vitamina B1, 20,0 mg de vitamina C, 162,0 mg de cálcio (por 

planta), entre outras. A hortaliça também chama atenção por apresentar sabor picante, 

salivação, e principalmente tremores na língua, dando uma sensação de dormência na boca. 

Isso incide devido à presença da substância espilantol (amina), que também é encontrada em 

espécies do mesmo gênero (POLTRONIERI et al., 1998). Na culinária, seu consumo teve 

uma diversificação nos últimos tempos. Antes, a hortaliça restringia-se ao consumo como 

“quitute” (Tacacá), porém, atualmente o seu uso teve uma expansão na culinária paraense. A 

hortaliça é aplicada em vários pratos típicos da Amazônia, principalmente dos estados do Pará 

e Amapá. Em algumas épocas do ano, o jambu é a hortaliça mais consumida e comercializada 

em Belém (POLTRONIERI et al., 1998). 

Especiarias e ervas têm sido usadas não somente para melhorar o sabor e odor em 

alimentos e estender o tempo de prateleira, mas também pelas suas propriedades anti-

sépticas e medicinais (SALGADO; CARRER; DANIELI, 2004. apud, NAKAYANI, 1997). 

Diante disso, teve-se como objetivo a elaboração de maionese caseira enriquecida com jambu 

como condimento e a realização de análise sensorial com diferentes concentrações, a fim de 

estimar-se sua aceitabilidade.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Materiais 

Realizou-se o experimento no laboratório de agroindústria do Instituto Federal de 

Educação, Ciências e Tecnologia do Pará, Campus Castanhal. Inicialmente, foram realizados 

testes preliminares, a fim de determinar previamente a consistência da maionese, a escolha do 

tratamento e as concentrações de condimentos a serem acrescentados em cada amostra, para 

então desempenharem-se as análises sensoriais. 

Utilizou-se 08 marços de jambu (Spilanthes oleraceae L.), o equivalente a 2,800 kg de 

massa, consagrando-se caules e folhas da variedade flor amarela e foram adquiridos em feiras 

livres do município. Vale ressaltar que, para a utilização da hortaliça atribuiu-se 

concomitantemente o seguinte processo: recepção e seleção; sanitização; acondicionamento; 

tratamento. A sanitização incidiu na lavagem, minuciosa, da matéria, expondo-a em água 

corrente, e sanitizado-as com solução de hipoclorito de sódio a 100 ppm durante 20 minutos 
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(PINTO, 2011). Os ingredientes, da maionese, utilizados para a elaboração das amostras 

foram obtidos em supermercados locais. Para a análise dos resultados da avaliação sensorial 

usufruiu-se do programa Microsoft Excel, além de análise estatística ANOVA e teste de 

Tukey a 5% de significância utilizando o Software Assistat 7.7 beta. 

2.2. Descrição do tratamento 

Após o processo de sanitização, a matéria passou por um breve aquecimento de 5 

minutos a temperatura de 100ºC, e resfriada em temperatura ambiente. Em seguida triturada, 

minuciosamente, em liquidificador, obtendo-se uma textura de massa homogênea e 

consistente, na ocasião obteve-se 0,7 kg de massa. 

2.3. Descrição da maionese 

Para alcançar-se a formulação, preliminar, de matéria prima, os ingredientes foram 

pesados em balança de precisão, e testaram-se diferentes formulações, buscando-se o alcance 

da textura mais conveniente, optando-se pela formulação descrita no Quadro 01. 

Quadro 01- Cálculos dos ingredientes para a obtenção de 1,000 kg de maionese caseira. 

Ingredientes Percentual kg 

Óleo de soja 55% 0,550 

Ovos 43,5% 0,435 

Açúcar 0,5% 0,005 

Sal 1% 0,010 

 

Para a utilização dos ovos, inferiu-se tratamento de branqueamento à temperatura de 

95ºC, por 15 segundos, e retirou-se a membrana vitelina dos mesmos. Optou-se por utilizar 

óleo de soja. Após o preparo íntegro, acrescentou-se individualmente os condimentos nas 

respectivas amostras e armazenou-se a maionese por 60 minutos em câmara resfriada, para 

apreciação dos degustadores. 

2.4. Amostras e análises sensoriais 

As análises foram baseadas no teste hedônico, onde o consumidor expressa sua 

aceitabilidade guiando-se por uma escala previamente estabelecida (SILVA; OLIVEIRA & 

JALES Apud CHAVES & SPROSSER, 2001). Usufruiu-se de 1 kg de maionese, subdividida 

em três partes iguais de 0,3 kg, oferecidas aos avaliadores em copos descartáveis contendo 

0,01 kg cada, identificadas com códigos fictícios. Cada amostra continha respectivamente 15,  
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20 e 25% de condimento (jambu). Todas as porcentagens foram calculadas sobre a 

massa total dos ingredientes (SALGADO; CARRER; DANIELLI, 2004). Estabelecendo-se 

uma relação de condimento para maionese, descritas precisamente no Quadro 02. A última 

amostra continha maionese sem condimento, não sendo necessária sua identificação.  

Quadro 02- Concentrações de condimentos para cada amostra. 

 

 

 

 

As análises foram realizadas com 30 pessoas não treinadas, com idade entre 18 e 41 

anos, de ambos os sexos. As amostras foram servidas ao mesmo tempo, em recipientes 

diferentes, oferecendo-se água em abundância para a limpeza das papilas gustativas, e 

biscoitos do tipo água e sal. Solicitou-se aos participantes, que entre a ingestão de cada 

amostra fosse julgado os itens; sensação de dormência; cor; aparência; aroma; sabor; 

frequência de consumo, atribuindo-lhe uma nota com variância de 01 a 09, referindo-se 

respectivamente a desgostei muitíssimo e gostei muitíssimo. Ao final, sugeriu-se a cada 

participante que indicasse entre as três amostras, qual havia mais lhe agradado.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Gráfico 01 demonstra sucintamente o perfil dos avaliadores de acordo com o 

sexo e a faixa etária. O número de participantes mostra-se maior para o sexo feminino 

(70%), e 66,6% apresentam idades entre 18 e 22 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 01- Perfil dos avaliadores: a) sexo; b) idade. 
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O Quadro 03 apresenta a média das notas concedidas pelos julgadores, por atributos, 

para as amostras com o percentual de 15%, 20% e 25% de condimento em cada porção de 

maionese. 

Quadro 03- Média das notas atribuídas em cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Gualdez; Carvalho; Silva (2014). 

A partir das médias apresentadas, observa-se que a amostra com 25% de concentração, 

não apresenta elevação no grau de notas, comparada as outras. Percebe-se maior aceitação da 

porção de 15% para as características cor e aroma, referente à nota “gostei ligeiramente”, 

assim como para a concentração de 20%, nos quesitos sabor, dormência e aparência. 

O Quadro 04 apresenta as médias de cada amostra em relação a cada atributo, pelo 

teste de médias de Tukey. Observa-se que para os atributos sensação de dormência, cor, 

aroma e sabor não houve diferença significativa a 5% entre amostras. 

Quadro 04. Análise de variância (ANOVA) para cada atributo avaliado da maionese de jambu.  

Fonte de 

Variação 

G.L S.Q Q.M Fcal Ftab 

 

Amostra 2 2.02222 1.01111 0.3038 2.46 

Resíduo 87 289.53333 3.32797   

Total 89 291.55556    

 

Amostra 2 1.08889 0.54444 0.2424 2.46 

Resíduo 87 195.40000 2.24598   

Total 89 196.48886    

Atributos 15% 20% 25% 

Sensação de dormência 6,13a 6,43a 6.10a 

Cor 6,86a 6,63a 6,33a 

Aparência 5,83a 6,26b 6,06a 

Aroma 5,60a 5,53a 5,43a 

Sabor 6,10a 6,56a 6,10a 

Sensação de dormência 

Cor 
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Amostra 2 2.82222 1.41111 0,4013 2.46 

Resíduo    87 305.90000 3,51609   

Total 89 308.72222    

 

Amostra 2 0.42222 0,21111 0,0661 2.46 

Resíduo 87 278.03333 3,19579   

Total 89 278.45556    

 

Amostra  2 4.68889 2.34444 0.6726 2.46 

Resíduo 87 303.26667 3.48582   

Total 89 307.95556    

Fonte: Gualdez; Carvalho; Silva (2014). 

Legenda – C.V: coeficiente de variação; G.L grau de liberdade; S.Q: soma dos quadrados; M.Q média dos 

quadrados, Fcal frequência calculada e Ftab: F tabelado 

As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente a significância ao 

nível de 5% de probabilidade. A respeito da sensação de dormência provocada pelo jambu, 

houve expectativa de percepção, porém não se alcançou o resultado relevante. Alguns dos 

degustadores demonstraram descontentamento quanto o quesito: o sabor e a sensação de 

dormência que causa o jambu não apareceram (E.S, 2014); não consegui sentir a dormência 

provocada pelo jambu (Y.T, 2014). 

O Gráfico 02 expõe o histograma, em escala hedônica, da frequência de consumo de 

maionese dos participantes. 

 

  Gráfico 02: histograma da frequência de consumo de maionese. 
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Sabor 
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A análise da Gráfico 02 infere que 33,3%, o equivalente a 10 participantes, consomem 

maionese mais de uma vez por semana, enquanto apenas 6,6% (02 avaliadores) não 

consomem. Obteve-se média aritmética de 3,57, para a frequência do consumo. 

A literatura referente à frequência de consumo de maionese apresenta-se escassa, 

entretanto estudos adicionais são necessários para confirmar os dados sensoriais, bem como, a 

correlação entre resultados sensoriais e físico-químicos. 

3. CONCLUSÃO 

O estudo demonstra que são necessários ajustes de concentrações e tratamentos para o 

condimento determinado. Entretanto, houve aceitação global da amostra enriquecida com a 

concentração de 20%, visto que a mesma posicionou-se na escala “gostei ligeiramente”. Isso 

no aspecto dormência, aparência e sabor, contudo, o nível de significância calculado para 

todos os quesitos manteve-se abaixo do valor tabelado. Os condimentos são importantes na 

alimentação, pelo que representa para a gastronomia brasileira e mundial e pelos seus fatores 

antioxidantes e suas vitaminas. Devem-se levar em consideração as indicações apresentadas 

pelos avaliadores, para assim persistir em uma continua linha de pesquisa. 
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RESUMO 

 
O presente estudo teve por objetivo elaborar e avaliar sensorialmente formulações de bebidas de frutas 

e hortaliças com leite, para incentivo e diversificação do consumo desses tipos de produtos através da 

elaboração de um produto de fácil preparo e nutritivo. As modificações do estado nutricional e da 

dieta da população brasileira têm mostrado que os padrões de consumo têm se modificado, havendo 

um aumento no consumo de frutas e hortaliças observando assim um aumento da preferência por 

alimentos que sejam saudáveis, e ao mesmo tempo possuam praticidade em seu manuseio e preparo. 

As formulações das bebidas foram desenvolvidas no laboratório de alimentos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), Campus XV, Redenção-Pará. As matérias-primas utilizadas foram: 

Beterraba, leite UHT pasteurizado, maracujá, couve, laranja, cenoura e açúcar, todos adquiridos em 

supermercados da cidade de Redenção-Pará. A análise sensorial foi realizada no laboratório de 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus XV, situado na cidade de Redenção-Pará, com 

30 provadores não treinados. Os dados da análise sensorial foram tratados estatisticamente com auxílio 

do programa Assistat 7.7 beta. Todos os atributos da formulação C, inclusive a média de intenção de 

compra, diferiram estatisticamente das demais. Para a formulação C foram obtidos índices de 

aceitabilidade inferiores a 70%, com exceção do atributo aparência o qual obteve 70,33% de aceitação. 

Concluímos que as formulações de bebidas elaboradas com frutas, hortaliças e leite codificadas em 

formulações A e B foram bem aceitas pelos provadores entre todos os atributos avaliados, e que a 

formulação C precisa de estudos mais aprofundados a respeito de desenvolvimento de produtos com 

menores percentuais de cenoura e beterraba, pois foram as principais interferentes na aceitação dessa 

formulação. 

 

Palavras-chave: Elaboração. Aceitabilidade. Bebida. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As modificações do estado nutricional e da dieta da população brasileira têm 

mostrado que os padrões de consumo têm se modificado, havendo um aumento no consumo 

de frutas e hortaliças observando assim um aumento da preferência por alimentos que sejam 

saudáveis, e ao mesmo tempo possuam praticidade em seu manuseio e preparo (SICHIERI, 

1998 apud TEIXEIRA et al., 2011). 
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As frutas e hortaliças são as principais fontes de nutrientes essenciais. Os minerais 

são fundamentais, pois eles desempenham uma função vital no desenvolvimento e na 

manutenção do organismo humano. As frutas são consideradas as principais fontes de 

minerais necessários na dieta humana (GONDIM et al., 2005). 

As frutas podem ser consideradas alimentos funcionais, pois são fontes de 

substâncias bioativas. As substâncias bioativas ou fitoquímicos podem conferir 

diversos benefícios à saúde humana. Além de conterem a melhor disponibilidade de 

vitaminas e minerais (PHILIPPI, 2008). 

 

Segundo Esteves (2011), a Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo 

diário de quatrocentos gramas de frutas e hortaliças a fim de garantir o suprimento de 

vitaminas, sais minerais e fibras necessários para a proteção da saúde e diminuição do risco de 

ocorrência de várias doenças. Porém, no Brasil, as frutas e hortaliças não ocupam lugar de 

destaque no prato do consumidor, tendo em vista que apenas 18,9% dos brasileiros 

conseguem cumprir estas recomendações. 

Com o grande aumento de produtos vegetais prontos para consumo, abre-se um 

grande espaço para inovação de produtos nesse setor, como por exemplo, bebidas prontas para 

o consumo onde se misturam frutas, hortaliças e leite (TEIXEIRA, 2008). 

Poucos alimentos, dentro dos que comumente compõem a dieta cotidiana, são tão 

ricos, como o leite em quantidade e variedade de minerais. Os minerais encontrados 

no leite, especialmente o cálcio e o fósforo, são essenciais para estrutura dos ossos e 

dentes de indivíduos de todas as idades, sobretudo para lactentes e crianças 

(VALSECHI, 2001). A quantidade de ferro encontrada no leite é pequena, mas está 

sob forma prontamente utilizável pelo organismo (TRONCO, 2003). 

 

Partindo deste contexto o presente trabalho teve por objetivo elaborar e avaliar 

sensorialmente formulações de bebidas de frutas e hortaliças com leite, para incentivo e 

diversificação do consumo desses tipos de produtos através da elaboração de um produto de 

fácil preparo e nutritivo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

As formulações das bebidas foram desenvolvidas no laboratório de alimentos da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV, Redenção-Pará. 

As matérias-primas utilizadas foram: beterraba, leite UHT pasteurizado, maracujá, 

couve, laranja, cenoura e açúcar, ambos adquiridos em supermercados da cidade de 

Redenção-Pará. 
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Para a elaboração das bebidas 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 e hortaliças 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 bebidas de frutas e hortaliças com leite, onde 

as respectivas percentagens de todos os componentes estão descritas na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Percentual dos componentes das formulações de vitaminas. 

 

Formulação A 

 

Formulação B 

 

Formulação C 

Beterraba 9,44 9,18 8,11 

Leite 62,93 61,20 54,05 

Açúcar 18,88 18,36 16,22 

Maracujá 8,75 8,51 - 

Couve - 2,75 - 

Laranja - - 10,81 

Cenoura - - 10,81 

Fonte: Autores 

Nas formulações desenvolvidas, a beterraba (in natura com casca), o maracujá 

(polpa obtida da fruta in natura), laranja (suco obtido da fruta in natura), couve (folha), 

cenoura (in natura com casca). Sendo que cada formulação foi desenvolvida conforme as 

percentagens (Tabela 1), em que foram trituradas e homogeneizadas em liquidificador e 

coados com auxílio de uma peneira para remoção das partes sólidas. Logo após, foram 

refrigeradas em geladeira e realizada a análise sensorial. 

 

2.1 Análise Sensorial 

 

A análise sensorial foi realizada no laboratório de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, Campus XV, situado na cidade de Redenção-Pará, com 30 provadores não 
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treinados entre eles acadêmicos, professores e funcionários da referida Instituição de Ensino 

Superior (IES), de ambos os sexos, e com faixa etária de 17 a 50 anos.  

As amostras foram codificadas aleatoriamente e servidas aos julgadores, em copos 

descartáveis de 25 ml, acompanhado de um copo descartável de 200 ml de água para molhar o 

palato para não interferência no resultado final. 

Os provadores foram instruídos quanto aos procedimentos para realização da análise 

sensorial, sendo que cada provador avaliou as formulações de bebidas de frutas e hortaliças 

com leite utilizando escala hedônica de nove pontos, sendo 1 – desgostei muitíssimo, 2 – 

desgostei muito, 3 – desgostei moderadamente, 4 – desgostei ligeiramente, 5 – nem gostei/ 

nem desgostei, 6 – gostei ligeiramente, 7 – gostei moderadamente, 8 – gostei muito e 9 – 

gostei muitíssimo em relação aos atributos, aparência, aroma, consistência, sabor e a 

impressão global. 

As formulações também foram avaliadas quanto a 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 Índice de aceitação (%) 

Para o cálculo de Índice de Aceitabilidade de cada atributo, foi adotada a expressão 

1: 

I.A (%) = A x 100 / B 

Onde:  

I.A: índice de aceitabilidade 

A: nota média obtida para o atributo;  

B: nota máxima dada ao atributo (PEUCKERT et al., 2010). 

 

2.3 Tabulação dos dados 

 

Os dados obtidos na análise sensorial foram analisados por análise de variância 

(ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de tukey a 5% de probabilidade, com auxílio do 

programa estatístico Assistat versão 7.7 beta (SILVA; AZEVEDO, 2009). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos da análise sensorial das três formulações estão dispostos na tabela 

2, onde constam as médias de aceitação para os atributos aparência, aroma, consistência, 

sabor e avaliação global. Também estão as médias de aceitação para a intenção de compra 

para cada formulação de bebida e seus respectivos tratamentos estatísticos. 

Tabela 2: Médias de aceitação das formulações de bebidas 

 Formulação A Formulação B Formulação C 

Aparência 7,60a ± 1,33 7,40a ± 1,5  6,33b ± 2,17 

Aroma 7,03a ± 1,56 7,27a ± 1,44 5,3b ± 2,15 

Consistência 6,97a ± 1,54 6,70a ± 1,44 5,43b ± 2,13 

Sabor 6,90a ± 1,88 6,77a ± 1,94 4,33b ± 2,06 

Av. Global 7,27a ± 1,39 7,00a ± 1,31 5,23b ± 1,91 

Int. Compra 3,67a ± 1,09 3,37a ± 1,03 2,00b ± 1,08 

Fonte: Autores. Médias ± desvio padrão na linha seguida de letras diferentes diferem estatisticamente a 5% de 

probabilidade, pelo teste de tukey. 

 

De acordo com os valores que estão declarados na Tabela 2, podemos verificar que 

houve diferenças estatísticas, a nível de 5% de probabilidade, entre a formulação C e as 

formulações de bebida A e B, sendo que todos os atributos da formulação C inclusive a média 

de intenção de compra diferiram estatisticamente das demais, apresentando médias de notas 4 

– desgostei ligeiramente a 6 – gostei ligeiramente, sendo que o atributo aparência da 

formulação C foi o único a apresentar uma média maior em relação aos demais atributos 

avaliados nessa mesma formulação, isso devido as betalaínas e carotenoides serem 

responsáveis por essa coloração mais acentuada.  

De acordo com Teixeira (2008), a cenoura também é uma grande fonte de 

carotenoides. Quanto à coloração do pigmento da beterraba, um fato muito interessante é que 

não há limite superior recomendado para a ingestão diária de betalaínas (FRANCIS, 1995; 

DELGADO-VARGAS et al., 2000 apud COSTA, 2005). Sendo que estas também não 

apresentam efeitos tóxicos no corpo humano (BÖHM e RINK,1988; DELGADO-VARGAS 

et al., 2000 apud COSTA, 2005), representando uma alternativa natural segura na substituição 

de corantes sintéticos. 
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Em relação à nota média da intenção de compra para a formulação C, a média situa 

na faixa da nota 2 que corresponde a nota eu provavelmente não compraria. Mas de acordo 

com Nunes e Botelho (2009), a cultura, assim como as crenças, tabus, religiões influenciam 

de forma direta na escolha dos alimentos. 

Entretanto, as formulações A e B não diferiram estatisticamente entre si em nenhum 

de seus atributos avaliados e até mesmo em relação às médias de intenção de compra. Em que 

as duas formulações A e B apresentaram as médias maiores no atributo aparência devido as 

duas possuírem na sua formulação a beterraba responsável por essa coloração. 

As notas médias das formulações A e B oscilaram entre a nota 6 que corresponde a 

gostei ligeiramente e nota 7 que corresponde a gostei moderadamente. Em relação à intenção 

de compra, ambas as formulações A e B se situaram na nota 3 que corresponde eu tenho 

dúvidas se compraria ou não.  

Mesmo diferindo estatisticamente entre os atributos organolépticos ambos as 

formulações são de grande importância para uma boa alimentação e reeducação alimentar e 

mudanças de hábitos alimentares, pois de acordo com Pinheiro e Gentil (2005) o principal 

alicerce da alimentação são os alimentos naturais e produzidos regionalmente, valorizando a 

cultura alimentar local e facilitando para a população o acesso físico financeiro. 

Além das médias de aceitação, as três formulações de bebidas de frutas e hortaliças 

também foram verificadas quanto ao índice de aceitabilidade para cada atributo, em que 

foram obtidos os dados que estão dispostos (Tabela 3). 

Tabela 3: Índice de aceitabilidade (%) para os atributos de cada formulação. 

 Formulação A Formulação B Formulação C 

Aparência 84,44 82,22 70,33 

Aroma 78,11 80,78 66,25 

Consistência  77,44  74,44 60,30 

Sabor  76,67  75,22  48,11  

Fonte: Autores. 

A avaliação sensorial realizada nesse experimento demonstrou que as formulações de 

bebida A e B 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 Finger et al. (2010), para uma boa repercussão o 

índice de aceitação deve ser superior a 70%. 
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Entretanto, para a formulação C foram obtidos índices de aceitabilidade inferiores a 

70%, com exceção do atributo aparência o qual obteve 70,33% de aceitação, constatando 

assim que a formulação C foi rejeitada pelos provadores quanto aos atributos aroma, 

consistência e sabor, cabendo assim estudos para desenvolvimento de produtos com 

concentrações menores desses componentes, principalmente de beterraba e cenoura utilizados 

nessa formulação. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Concluímos que as formulações de bebidas elaboradas com frutas, hortaliças e leite 

codificadas em formulações A e B foram bem aceitas pelos provadores entre todos os 

atributos avaliados, e que a formulação C precisa de estudos mais aprofundados a respeito de 

desenvolvimento de produtos com menores percentuais de cenoura e beterraba, pois foram as 

principais interferentes na aceitação dessa formulação. Entretanto o desenvolvimento deste 

produto de origem vegetal foi muito importante, pois desenvolvemos mais uma diversificação 

para o consumo de frutas e hortaliças, e o mais interessante de forma in natura para 

preservação de seus nutrientes. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve por objetivo elaborar formulações de iogurtes adicionados de farinhas da 

casca de batata (solanum tuberosum L.) e avaliar sensorialmente sua aceitabilidade. Entende-se por 

iogurtes produtos adicionados ou não de outras substâncias alimentícias, obtidos por coagulação e 

diminuição do pH do leite in natura ou reconstituído. Os desenvolvimentos das formulações de 

iogurtes foram realizadas no laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA) 

Campus XV, Redenção – Pará. A análise sensorial foi realizada no laboratório de Alimentos da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, com trinta provadores não treinados. Os dados 

da análise sensorial foram tratados estatisticamente com auxílio do programa Consensor e Assistat 7.7, 

também foram calculados os índices de aceitação para cada atributo. Conforme as médias de aceitação 

somente o atributo sabor das formulações C, D e E apresentou diferenças estatísticas apresentando 

médias de aceitação de 7,17; 6,17 e 6,10 respectivamente. Quanto à intenção de compra somente as 

formulações D e E apresentou diferenças estatísticas, onde as médias de intenção de compra foram de 

3,37 e 3,43 respectivamente. Todos os atributos alcançaram índice de aceitação superior a 70% com 

exceção do atributo sabor das formulações D e E que apresentaram índices de aceitação de 68,56% 

67,78% respectivamente. Quanto aos coeficientes de concordância o atributo aparência das 

formulações A, B e C, aroma formulação D e o atributo consistência da formulação E foram os 

atributos que apresentaram os maiores coeficientes de concordâncias entre os julgadores apresentando 

valores que variaram de 67,82% a 51,23% de concordância entre as notas dos provadores. A produção 

de iogurtes com adição da farinha de casca de batata mostrou-se viável no que diz respeito à 

aceitabilidade do produto, uma vez que é mais uma diversificação do consumo deste tipo de resíduo na 

elaboração de novos produtos alimentícios. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento. Produto. Resíduo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A crescente preocupação com os impactos ambientais e o elevado índice de 

desperdício causado pelas indústrias de alimentos tem levado a busca de alternativas viáveis 

de aproveitamento de resíduos para geração de novos produtos para consumo humano 

(GARMUS et al., 2009). Logo o aproveitamento dos subprodutos da agroindústria de 

alimentos diminui os custos da produção, aumenta o aproveitamento total do alimento e reduz 
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o impacto que esses subprodutos poderiam causar ao serem descartados no ambiente (RORIZ, 

2012). 

Os resíduos provenientes da indústria de alimentos envolvem quantidades apreciáveis 

de casca, caroço ou sementes e bagaço. Esses materiais, além de fonte de matéria orgânica, 

servem como fonte de proteínas, enzimas, carboidratos, lipídeos, vitaminas, minerais, fibras e 

compostos antioxidantes, que são importantes para as funções fisiológicas e passíveis de 

recuperação e aproveitamento na indústria de rações, cosméticos e, principalmente, na 

alimentação humana (SOUSA et al., 2011). 

Uma alternativa para o aproveitamento desses resíduos é a transformação destes em 

farinhas, que além de possuírem diversos componentes, tais como fibras, vitaminas, minerais, 

substâncias antioxidantes, apresentam efeitos benéficos à saúde, boa conservação e diferentes 

propriedades físicas e químicas, o que permite uma ampla gama de aplicações como 

ingrediente na produção de diferentes produtos como pães, biscoitos, bolos, doces e iogurtes 

(MARQUES, 2013). 

Entende-se por iogurtes produtos adicionados ou não de outras substâncias 

alimentícias, obtidos por coagulação e diminuição do pH do leite in natura ou reconstituído, 

adicionado ou não de outros produtos lácteos, por fermentação láctica (BRASIL, 2007).  

Sendo que para verificação da aceitação das formulações de novos produtos 

alimentícios no mercado consumidor é de grande importância a realização da análise 

sensorial, que 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. 

Partindo do contexto o presente trabalho teve por objetivo elaborar formulações de 

iogurtes adicionados de farinhas da casca de batata (solanum tuberosum L.) e avaliar 

sensorialmente sua aceitabilidade, como forma de aproveitamento deste tipo de resíduo que 

muitas das vezes são descartadas pelas indústrias alimentícias. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O desenvolvimento das formulações de iogurtes foi desenvolvido no laboratório de 

alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, Redenção – Pará. 
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As matérias - primas utilizadas foram: Beterraba, leite UHT pasteurizado, batata 

inglesa, iogurte natural e açúcar, ambos adquiridos em supermercados da cidade de Redenção 

– Pará. 

Para a elaboração das formulações de iogurtes foram seguidas as Boas Práticas de 

Manipulação (BPM) de alimentos conforme preconiza a RDC 216/2004 da Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

As hortaliças foram lavadas em água corrente e sanitizadas em solução clorada em 

concentração de 200 ppm por 10 minutos, em seguida enxaguadas em água corrente. 

Para obtenção da farinha da casca da batata inglesa foi seguida e adaptada a 

metodologia descrita por Fernandes (2006), onde cada etapa está descrita no fluxograma 1: 

 

Figura 1: Fluxograma de obtenção de farinha de casca de batata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Fernandes (2006). 
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As etapas de obtenção da farinha da casca da batata estão explicadas a seguir: 

Lavagem em água corrente, sanitização em água clorada a 200 ppm/10 minutos, enxague em 

água potável, descascamento manual com facas inoxidável, desidratação em estufa com 

circulação de ar a 55ºC/48 horas tempo necessário para uma ótima característica para 

trituração em liquidificador e por último a obtenção do produto farinha. 

Foram elaboradas cinco formulações de iogurte com adição de beterraba e farinha de 

casca de batata (F. C. B), onde as respectivas percentagens de todos os componentes estão 

descritas na tabela 1. 

Tabela 1 - Percentual dos componentes das formulações de iogurte. 

 

Formulação 

 A (%) 

Formulação 

B (%) 

Formulação 

C (%) 

Formulação 

D (%) 

Formulação 

E (%) 

Açúcar 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Beterraba 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

Iogurte N. 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

F.C.B. 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

 

Foram elaboradas cinco formulações de iogurte, em que os componentes 

permaneceram constantes em todas as formulações, com exceção da farinha de casca de 

batata. 

Para o desenvolvimento de cada formulação de iogurte foi seguido a metodologia 

proposta por SENAR (2010) em que 1 L de leite UHT integral foi aquecido até atingir 42 a 

45ºC,acrescentado iogurte natural, mantendo a mesma temperatura por 4 horas para 

inoculação, resfriamento a 20ºC, resfriamento 4 a 5ºC, adição da beterraba, açúcar e farinha 

da casca de batata (F.C.B.). Em que os percentuais de cada formulação é em relação a 

quantidade de leite, sendo a mistura bem homogeneizada em liquidificador e armazenada sob 

refrigeração até a realização da análise sensorial.  
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2.1 Análise Sensorial 

A análise sensorial foi realizada no laboratório de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) Campus XV situada na cidade de Redenção - Pará, com trinta 

provadores não treinados entre eles acadêmicos, professores e funcionários da referida 

Instituição de Ensino Superior (IES) de ambos os sexos e com faixa etária de 17 a 50 anos de 

idade.  

As amostras foram codificadas aleatoriamente e servidas aos julgadores, em copos 

descartáveis de 25 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 formulações de iogurte 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, aparência, aroma, consistência, sabor, doçura e avaliação global. 

As formulações 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 

No tratamento dos resultados das análises sensoriais foram utilizados os programas 

Consensor 1.1 para se calcular o percentual de concordância entre julgadores de análise 

sensorial (SILVA et al., 2010).  E o programa Assistat, versão 7.7 beta, com análises de 

variância e a 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= nota máxima dada ao atributo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos da análise sensorial das cinco formulações de iogurtes estão 

dispostos na tabela 2, onde constam as médias de aceitação para os atributos aparência, 

aroma, consistência, sabor, doçura e avaliação global, também estão as médias de aceitação 

para a intenção de compra para cada formulação de iogurte e seus respectivos tratamentos 

estatísticos. 

Tabela 2 – Médias de aceitação das formulações de iogurtes. 

Médias ± desvio padrão na linha seguida de letras iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade, 

pelo teste de tukey. 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

Conforme os dados que estão dispostos na tabela 2, podemos observar que na medida 

em que foi aumentando as concentrações de farinha nas formulações de iogurte às médias de 

aceitação foram reduzindo apresentando diferenças estatísticas ao nível de 5 % de 

probabilidade no atributo sabor das formulações C, D e E. O sabor de acordo com Ferreira et 

al., (2000) é uma experiência mista, de sensações olfativas, gustativas e táteis. 

O aumento das concentrações de farinha também foi responsável pela diferença 

estatística ao nível de 5 % de probabilidade na intenção de compra nas formulações D e E, 

pois foram as formulações que continha as maiores concentrações da farinha. Isso também 

pode ser atribuído devido os provadores não estarem adaptado ao consumo deste produto com 

adição deste tipo de farinha de vegetais. 

Atributos Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D Amostra E 

Aparência 8,33a±0,49 8,30a±0,78 8,00a ±1,00 7,80a±1,56 7,53a±2,23 

Aroma 7,70a±1,44 7,83a±1,00 7,57a±1,45 7,77a±1,41 7,70a±1,32 

Consistência 7,50a±2,17 7,67a±1,62 7,73a±1,48 8,20a±0,91 8,53a±0,62 

Sabor 7,97a±1,35 7,83a ± 1,10 7,17ab ± 1,51 6,17b ± 2,37 6,10b ± 2,44 

Doçura 7,63a±1,27 7,50a ± 1,73 7,33a ± 1,82 7,20a ± 1,79 7,13a ± 1,96 

Av. Global 6,43a ±2,38 6,47a ± 2,39 6,33a ±2,30 6,03a ± 2,43 5,9a ± 2,48 

Int. Compra 4,60a ±0,71 4,80a ± 0,4 4,43a ±0,76 3,37b ± 1,32 3,43b ± 1,22 
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Segundo 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.  

 

Quanto aos índices de aceitação dos atributos sensoriais das formulações de iogurte, os 

mesmos estão expressos na tabela 3. 

Tabela 3-Índice de aceitação (%) dos atributos sensoriais das formulações de iogurte. 

Atributos Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D Amostra E 

Aparência 92,56 92,22 88,89 86,67 83,67 

Aroma 85,56 87,00 84,11 86,33 85,56 

Consistência 83,33 85,22 85,89 91,11 94,78 

Sabor 88,56 87,00 79,67 68,56 67,78 

Doçura 84,78 83,33 81,44 80,00 79,22 

Fonte: Dados da pesquisa (2014). 

 

Observando os índices de aceitação verificamos que o atributo aparência foi o atributo 

que alcançou os maiores valores nas formulações A, B e C, apresentando índices de 

aceitabilidade 92,56 %, 92,22 % e 88,89 % respectivamente, isso devido ao pigmento da 

beterraba a betalaína ser responsável por essa aparência. Já nas formulações D e E o pigmento 

da beterraba não foi responsável pela aparência, devido o aumento das concentrações de 

farinhas, mas, o acréscimo da farinha nas mesmas foi responsável pela maior aceitabilidade 

do atributo consistência das formulações, apresentando valores de 91,11 % e 94,78 % 

respectivamente. 

A avaliação sensorial realizada nesse experimento demonstrou que as formulações de 

iogurtes 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 Finger et al.,(2010) para uma boa repercussão o 
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índice de aceitação deve ser superior a 70%. Com exceção do atributo sabor das formulações 

D e E em que alcançou valores de 68,56 % e 67,78 % respectivamente, de aceitabilidade. 

As notas da análise sensorial também foram avaliadas quanto ao coeficiente de 

concordância entre os julgadores, onde estão expressos na tabela 4. 

Tabela 4- Coeficientes de concordância (CC%) entre os julgadores da análise sensorial 

das formulações de iogurte com adição da farinha da casca da batata inglesa. 

Atributos Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D Amostra E 

Aparência 67,82 55,9 51,23 45,55 47,96 

Aroma 42,13 42,87 48,99 51,96 41,53 

Consistência 46,37 42,72 43,3 51,96 64,03 

Sabor 49,24 42,72 32,79 21,21 23,98 

Doçura 46,64 39,5 35,71 32,4 32,02 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014). 

De acordo com os dados dos coeficientes de concordância dos atributos sensoriais das 

formulações de iogurtes, verificamos que o atributo aparência foi o atributo em que as notas 

apresentaram os maiores coeficientes de concordâncias entre os julgadores nas formulações 

A, B e C, apresentando valores de 67,82%; 55,9% e 51,23% respectivamente. 

No atributo aroma entre todas as formulações, as notas da formulação D apresentou 

maior concordância entre os julgadores, sendo o valor de 51,96 %. 

No atributo consistência as notas das formulações D e E, apresentaram valores 

maiores de concordância entre as demais formulações, em que a formulação D e E obtiveram 

valores de concordância de 51,96% e 64,03% respectivamente. 

Segundo 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.  

Assim 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. 
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4. CONCLUSÕES 

Nas condições experimentais, a produção de iogurtes com adição da farinha de casca 

de batata, mostrou-se viável no que diz respeito à aceitabilidade do produto, uma vez que é 

mais uma diversificação do consumo deste tipo de resíduo na elaboração de novos produtos 

alimentícios.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve por objetivo avaliar sensorialmente a aceitação do pão feito com o suco da 

casca de abacaxi enriquecido com a farinha da semente de abóbora, aproveitando, assim, os resíduos 

da produção e melhorando a qualidade nutricional do produto.Grande parte dos nutrientes necessários 

para uma boa alimentação podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal, principalmente nas 

partes desprezadas como cascas, talos e sementes, pois as mesmas possuem elevados teores de 

açúcares, fibras, um razoável conteúdo protéico, além de vitaminas e minerais. O trabalho foi 

desenvolvido no laboratório de alimentos do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, Redenção – PA. Para a elaboração das 

formulações de pão utilizou-se suco da casca do abacaxi pérola (Ananas comosus), farinha da semente 

da abóbora (Cucurbita maxima L.), sacarose, manteiga, fermento biológico (Saccharomyces 

cerevisiae), ovos, farinha de trigo e sal, todos provenientes do comércio varejista da cidade de 

Redenção-Pará.Foi utilizado o suco da casca de abacaxi com adição de 50g (10%) de farinha da 

semente da abóbora na primeira formulação, 75g (15%) na segunda e 100g (20%) na terceira. 

Verificou-se, com a análise sensorial, que o produto, foi bem aceito, além de possivelmente contribuir 

para o enriquecimento nutricional da dieta. Os atributos sensoriais das formulações desenvolvidas 

apresentaram médias de aceitação situando de 7,00 a 7,56 prevalecendo na faixa de nota que 

corresponde a gostei moderadamente. Todos os atributos avaliados alcançaram ótimos índices de 

aceitação apresentando valores superiores a 70 %. O pão elaborado constituiu-se de fácil preparação e 

de boa aceitabilidade, e que de forma adequada e higiênica este tipo de resíduo pode ser incorporado 

no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, diversificando assim as formas de 

aproveitamento dos resíduos alimentares, especialmente a casca do abacaxi e a semente de abóbora. 

 

Palavras-chave: Elaboração. Produto. Resíduo. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Saúde e qualidade de vida são sinônimas de uma alimentação saudável e para a 

obtenção desses benefícios é importante fazer uso de uma dieta equilibrada que contemple 

alimentos ricos em proteínas, carboidratos, vitaminas, sais minerais e fibras. Grande parte 

desses nutrientes está contida em alimentos de origem vegetal, principalmente em partes 

pouco aproveitadas como cascas, sementes, talos e folhas (RIBEIRO, 2003). Salientando a 

importância do aproveitamento integral do alimento, o que reduz o desperdício e torna 
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possível a criação de novas receitas, como, por exemplo, pães, sucos, doces, geleias e 

farinhas.  

O pão é fonte essencial de carboidratos, lipídeos e proteínas, sendo, portanto elemento 

fornecedor de energia de rápida metabolização. É um grande facilitador na dieta de crianças 

com alterações de apetite ou na dieta de adolescentes. Pode ser considerado um produto 

popular consumido na forma de lanches ou com refeições, e apreciado devido à sua aparência, 

aroma, sabor e disponibilidade (ESTELLER, 2004). 

Geralmente várias partes de alimentos de origem vegetal, que possuem propriedades 

nutritivas e/ou funcionais como cascas, raízes e sementes são desperdiçadas e descartadas 

(CARVALHO et al., 2006). Os resíduos do abacaxi desprezados pelas indústrias poderiam ser 

utilizados como fonte alternativa de fibras alimentares, já que a sua quantidade ingerida pela 

população não é suficiente para suprir as necessidades diárias. Os produtos ricos em fibras 

têm merecido destaque na área de alimentos, onde novas fontes e produtos funcionais estão 

sendo estudados e desenvolvidos. 

O abacaxi é um fruto comestível e altamente industrializado, da qual apenas 22,5% 

correspondem à polpa do fruto. Dos 77,5% restantes, a casca contribui com 4,5% e a 

parte vegetativa com 73%. No entanto, os resíduos industriais dessa fruta (casca e 

cilindro central) têm sido pouco estudados (BOTELHO et al., 2002). Com 

aproximadamente 87% de água e 11% de hidratos de carbono e lipídeos o abacaxi é 

um fruto rico em fibras solúveis; concentrando vitaminas A, B e C, além disso, o 

abacaxi contém minerais como ferro, enxofre, cálcio, potássio, e magnésio, e como 

toda fruta, ainda contém açúcares e gorduras. O fruto é carnoso-sucoso, fibroso, de 

forma, tamanho e cor variáveis, podendo ser ovóide ou piramidal, verde amarelo ou 

avermelhado medindo entre 30 e 40 cm de altura, comumente pesando de 1 a 2 kg 

(MARTIN, 2012). 

 

A semente de abóbora possui elevados conteúdos em proteínas, gorduras de boa qualidade, 

vitaminas do complexo B e minerais como o fósforo, potássio, ferro, cálcio, zinco e magnésio. 

Além disso, é um dos alimentos mais ricos em fibras entre todos já pesquisados até agora no 

Brasil (MOURA et al., 2010). 

A utilização da farinha de semente de abóbora (Cucurbita maxima, L) incorporada a 

produtos alimentícios, vem sendo uma busca de pesquisadores da América Latina para 

agregar qualidade nutricional à matéria-prima tidas como subprodutos, aprimorando 

tecnologias e desenvolvendo novos produtos (LAJOLO, 2001). 
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Este trabalho tem por objetivo avaliar sensorialmente a aceitação do pão feito com o 

suco da casca de abacaxi enriquecido com a farinha da semente de abóbora, aproveitando, 

assim, os resíduos da produção e melhorando a qualidade nutricional do produto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de alimentos do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, Redenção – 

PA, onde foram realizados os procedimentos laboratoriais, bem como o processamento do pão 

e a análise sensorial. 

Para a elaboração do pão utilizou-se suco da casca do abacaxi pérola (Ananas 

comosus), farinha da semente da abóbora (Cucurbita maxima L.), sacarose, manteiga, 

fermento biológico (Saccharomyces cerevisiae), ovos, farinha de trigo e sal, todos 

provenientes do comércio varejista da cidade de Redenção-Pará.  

 

2.1 Processamento do suco da casca de abacaxi 

Recepção da Matéria-prima: Os abacaxis, obtidos no comércio varejista de Redenção-

Pará, foram expostos na bancada, em local limpo e ventilado. 

Lavagem e Desinfecção: As frutas foram lavadas suavemente e individualmente em 

água corrente para a retirada de sujidades mais grosseiras e de insetos. E, para realizar a 

desinfecção, foi feito a imersão do abacaxi por 20 minutos em uma solução preparada com 15 

litros de água, 120 mL de hipoclorito de sódio e 20 gotas de detergente neutro. 

Descascamento e corte das cascas: As cascas do abacaxi foram retiradas e, em seguida, 

cortadas manualmente com o uso de uma faca inoxidável. 

Adição de água: No liquidificador, foi adicionado água na proporção juntamente com as 

cascas do abacaxi. 

Trituração das cascas no liquidificador: as cascas foram trituradas no liquidificador por 2 

minutos. 

Filtração do suco: após a trituração, foi feito a filtração do suco obtido com o auxílio 

de uma peneira de nylon e uma colher de aço inoxidável, a fim de se obter um produto mais 

líquido e sem as partículas sólidas indesejáveis. 
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2.2 Processamento da farinha da semente da abóbora 

Seleção e lavagem das sementes: Nesta etapa as sementes que se apresentavam com 

boa aparência física, foram selecionadas, lavadas e, em seguida, dispostas sobre peneira para 

remover o excesso de água. 

Tratamento térmico: As sementes previamente selecionadas foram submetidas ao 

branqueamento sob temperatura de 100° C por 3 minutos. E após este procedimento, as 

sementes foram imersas em água fria por 3 minutos. 

Retirada parcial da umidade: Após o tratamento térmico as sementes foram 

acondicionadas em peneiras e posteriormente sobrepostas em papel toalha por alguns 

minutos. 

Secagem das sementes: Foi realizada em estufa sob uma temperatura de 40° C por 18 

horas. 

Torrefação: Após a secagem as sementes foram colocadas em uma panela e torradas 

em fogo brando durante 10 minutos. 

Trituração e peneiramento: As sementes torradas e resfriadas sob temperatura 

ambiente foram trituradas em liquidificador e em seguida peneiradas. 

 

2.3 Elaboração do pão 

 

Para elaboração do pão com o suco das casca do abacaxi e as sementes da abóbora 

realizaram-se as etapas da figura 3:  

Preparo da massa: Misturou-se 3 gemas de ovos, 30g de fermento biológico, 100g de 

açúcar, 50g de manteiga, 200 mL de suco da casca de abacaxi, 15g de sal e 1kg de farinha de 

trigo. Todos os ingredientes foram mexidos manualmente até que a massa se tornasse 

homogênea e elástica. 

Pesagem e divisão da massa: Foi pesado 1500g de massa e, em seguida, dividida em 3 

partes iguais, sendo de 500g cada uma. 

Adição da farinha da semente da abóbora (F. S. A): Após a divisão da massa em três 

partes, foi adicionado 50g (10%) de farinha da semente da abóbora na primeira formulação, 

75g (15%) na segunda e 100g (20%) na terceira. 
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Fermentação: Com as três formulações de massa corretamente divididas, fez-se o processo 

de fermentação por 1 hora, para que a massa descanse, cresça e produza sabor e aroma 

característicos. 

Assamento: nesta etapa o pão foi levado ao forno em uma temperatura de 120° C por 40 

minutos. 

 

2.4 Análise Sensorial 

A análise sensorial foi realizada no laboratório de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA) Campus XV, Redenção – PA. 

Para o desenvolvimento da análise sensorial foi convidado um painel de 30 provadores 

não treinados, constituído por pessoas de ambos os sexos e diferentes idades entre eles 

acadêmicos, professores e funcionários da referida Instituição de Ensino Superior (IES). 

As amostras foram apresentadas ao painel de consumidores por meio de códigos 

escolhidos aleatoriamente para omitir informações sobre o alimento, afim de não influenciá-lo 

antecipadamente. Foi analisado o pão do suco da casca de abacaxi com três diferentes 

concentrações da semente de abóbora, sendo a primeira amostra com 50g (código 2578), a 

segunda somente com 75 g(código 2581) e a terceira apenas com 100g (código 2584).               

Os provadores foram instruídos quanto aos procedimentos para realização da análise 

sensorial, sendo que cada provador avaliou as formulações de pão do suco da casca de 

abacaxi com três diferentes proporções da semente de abóbora, 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, aparência, 

aroma, textura e sabor. 

As formulações 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. 

 

2.5 Tabulação dos dados 

No tratamento dos resultados da análise sensorial foram calculados os índices de 

aceitabilidade para cada atributo das formulações. 
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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= nota máxima dada ao atributo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

As médias de aceitação em relação aos atributos aparência, aroma, textura e sabor, obtidos 

através da análise sensorial estão apresentados na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Médias de aceitação dos atributos sensoriais das formulações de pão feito com o 

suco da casca de abacaxi enriquecido com a farinha da semente de abóbora. 

Atributos 
Formulação 

(A2578) 

Formulação 

(A2581) 

Formulação 

(A2584) 

Aparência 7,46 7,46 7,43 

Aroma 7,00 7,47 7,56 

Textura 7,10 7,43 7,43 

Sabor 7,36 7,73 7,23 

Fonte: Autores  (2013). 

Os resultados na tabela 1 mostram que as três formulações tiveram boa aceitação em 

todos os quesitos (aparência, aroma, sabor e textura) se destacando a amostra com 15% de 

farinha de semente de abóbora (formulação 2581). A mesma perdeu apenas para a formulação 

3, no quesito aroma, o que significa dizer que possivelmente os provadores gostaram do 

aroma característico da farinha da semente de abóbora.  

No desenvolvimento de trabalhos com pães elaborados com polpa e farinhas de 

sementes de abóbora kabutiá Alves et al. (2012) também constataram que a farinha de 

semente de abóbora kabutiá foi útil na elaboração de pães com diferentes níveis de 

substituição da farinha de trigo, associado à aceitação satisfatória pelos potenciais 

consumidores. 
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Quanto à aparência, apesar de apresentarem coloração mais escura, os pães enriquecidos 

com farinha da semente de abóbora obtiveram boa aceitação sensorial, e tiveram notas 

semelhantes entre 7,43 e 7,46. 

Trabalhando com o desenvolvimento de biscoitos tipo “cookie” elaborados com 

diferentes frações de semente de abóbora Moura et al. (2010) também constataram que os 

biscoitos com maiores concentrações da farinha da semente de abóbora apesar de 

apresentarem coloração mais escura apresentaram boa aceitação sensorial, corroborando 

assim com os dados obtidos na análise sensorial para o atributo aparência das formulações de 

pão feito com o suco da casca de abacaxi enriquecido com a farinha da semente de abóbora 

deste presente estudo. 

Os menores percentuais de médias foram constatados nos quesitos aroma e textura da 

amostra 2578, onde se utilizou menor quantidade da farinha da semente de abóbora (10%). 

Os atributos sensoriais das formulações desenvolvidas apresentaram médias de 

aceitação situando de 7,00 a 7,56 prevalecendo na faixa de nota que corresponde a gostei 

moderadamente. 

Em trabalhos de fabricação de pão doce com semente de maracujá desenvolvidos por Passos 

et al. (2012) contataram que os pães doces obtiveram nota acima de sete, correspondendo ao 

termo hedônico “gostei moderadamente”, assemelhando com os dados deste presente 

trabalho. 

Tabela 2 – Indices de Aceitação (%) dos atributos sensoriais das formulações de pão feito 

com o suco da casca de abacaxi enriquecido com a farinha da semente de abóbora. 

 

Atributos 
Formulação 

(A2578) 

Formulação 

(A2581) 

Formulação 

(A2584) 

Aparência 82,89 82,89 82,56 

Aroma 77,78 83,00 84,00 

Textura 78,89 82,56 82,56 

Sabor 81,78 85,89 80,33 

Fonte: Autores (2013). 
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Podemos observar os dados que estão expressos na tabela 2 que verificamos que todos os 

atributos avaliados alcançaram ótimos índices de aceitação apresentando valores superiores a 

70 %. 

 Estes dados assemelham aos dados obtidos por Bitencourt et al. (2012) sobre avaliação 

química e sensorial de bolos enriquecidos com semente de abóbora onde os mesmos 

constataram que O uso da farinha de semente de abóbora, em substituição parcial à farinha de 

trigo, melhorou a qualidade nutricional dos bolos, evidenciada pelo aumento nos teores de 

fibras, proteínas, minerais, e lipídeos. Além disso, as diferentes formulações obtiveram bons 

índices de aceitabilidade pelos julgadores. E que a incorporação de ingredientes a produtos 

alimentícios além de minimizar resíduos gerados, agrega valor nutricional e não prejudica a 

aceitabilidade. 

 Dessa forma através da avaliação sensorial realizada nesse experimento demonstrou 

que as formulações de pão feito com o suco da casca de abacaxi enriquecido com a farinha da 

semente de abóbora apresentaram um bom potencial para consumo, uma vez que os 

resultados do Índice de Aceitabilidade (IA) para os diferentes atributos situaram de 77,78 % a 

85,89 % de aceitação, considerados, portanto, satisfatórios, pois de acordo com Finger et al. 

(2010) para uma boa repercussão o índice de aceitação deve ser superior a 70%.  

  

4. CONCLUSÕES 

 

A utilização do suco da casca do abacaxi e a farinha de semente de abóbora nas 

formulações de pães desenvolvidas não interferiu negativamente na aceitabilidade, havendo 

boa aceitação para todos os atributos avaliados. O pão elaborado constituiu-se de fácil 

preparação e de boa aceitabilidade, e que de forma adequada e higiênica este tipo de resíduo 

pode ser incorporado no desenvolvimento de novos produtos alimentícios, diversificando 

assim as formas de aproveitamento dos resíduos alimentares, especialmente a casca do 

abacaxi e a semente de abóbora. 

REFERÊNCIAS 

 

 
ALVES, A. S.; CAMARGO, E. R.; CORREIA, M. H. S., BECKER, F. S.; DAMIANI, C.  

Pães elaborados com polpa e farinhas de sementes de abóbora kabutiá (cucurbita 

maxima x cucurbita moschata), 2012.[S. I.]. Disponível em: 

<http://www.spcna.pt/download.php?path=pdfs&filename=REV...3...>. Acesso em: 23 Out. 

2014. 



  

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

248 

 

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

 

BITENCOURT, C. R.; DUTRA, FABIANA L. G.; PINTO, V. Z.; BORGES, L. R.Avaliação 

química e sensorial de bolos enriquecidos com semente de abóbora, 2012.[S. I.]. 

Disponível em: <http://www2.ufpel.edu.br/cic/2012/anais/pdf/CA/CA_00745.pdf>. Acesso 

em 23 Out. 2014. 

 

BOTELHO, L.; CONCEIÇÃO, A.; CARVALHO, V. D. Caracterização de fibras 

alimentares da casca e cilindro central do abacaxi “Smooth cayenne”. Ciência 

agrotécnica. Lavras, 2002. 

 

CARVALHO, A.V.; VASCONCELOS, M.A.; MOREIRA, D.K.T.; OLIVEIRA, J.A.R.; 

MARTINS, L. H. S. Elaboração e aceitação sensorial de doce do mesocarpo de maracujá 

em calda. In: XX Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos-Alimentos e 

Agroindústrias Brasileiras no Contexto Internacional. Anais..., Curitiba, 2006. 

 

CERQUEIRA, P. M.; FEITAS, M. C. J.; PUMAR, M.; SANTANGELO, S. B. Efeito da 

farinha de semente de abóbora (Curcubita maxima, L.) sobre o metabolismo glicídico e 

lipídico em ratos. Revista Nutrição, v. 21, n. 2, p.129-136, 2008.  

 

CERQUEIRA, P. M.; FEITAS, M. C. J.; PUMAR, M.; SANTANGELO, S. B. Avaliação do 

efeito fisiológico da farinha de semente de abóbora (Curcubita maxima, L.) no trato 

intestinal de ratos. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 28, (supl.), p. 7-13, 2008. 

 

DUTCOSKY, S.D. Análise sensorial de alimentos. Curitiba: Champagnat, 1996. 

 

ESTELLER, M .S. Fabricação de Pães com reduzido teor calórico e modificações 

reológicas ocorridas durante o armazenamento. São Paulo, 2004, 248 p. Dissertação 

(mestrado em Tecnologia de Alimentos), Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 

de São Paulo (USP).  

 

FINGER, C. L.; SCHEIDT, D. T.; DEINA, L. E.;ROMAN,J. A.Desenvolvimento e 

análisesensorial de petitsuisse de maracujá e mexerica. In Anais do II Encontro de 

Divulgação Científica e Tecnológica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2010. 

 

LAJOLO, F. M. et al. Fibra dietética em iberoamérica: tecnologia y salud. Otencion, 

caracterización, efecto fisiológico y aplicación en alimentos. Livraria Varela, São Paulo, 

2001. 

 

LOPES, M. V.; BENEVIDES, J. M. C.; LIMA, J. F. O.; OLIVEIRA, L. C.; SILVA, J. S. J.; 

RODRIGUES, J. R. M. Uso de farinha mista de trigo e semente de abóbora (Curcubita 

spp.) na elaboração de pão francês. Higiene Alimentar, v. 22, n.163, p. 88-93, 2008. 

 

MARTIN, J. G. P.; JÚNIOR, M. D. M.; ALMEIDA, M. A; SANTOS, T; SPOTO, M. H. F. 

Avaliação Sensorial de Bolo com Resíduo de Casca de Abacaxi para Suplementação do 

Teor de Fibras.  Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, Campina Grande, 2012. 

 

 MOURA, F. A.; SPIER, F.;  ZAVAREZE, E. R.; DIAS, A. R. G.; ELIAS, M. C. Biscoitos 

tipo “cookie” elaborados com diferentes frações de semente de abóbora (curcubita maxima). 

Alim. Nutr., Araraquara v. 21, n. 4, p. 579-585, out./dez. 2010 



  

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

249 

 

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

 

PASSOS, F. R.; PENONI, N.; MADEIRA, G. J.; RODRIGUES, C. C. Fabricação de pão 

doce de forma sustentável: Estudo físico – química e sensorial da farinha de semente de 

maracujá com melhoria da composição nutricional e redução de custos, 2012. [Viçosa – 

Minas Gerais]. Disponível em: <http://www extrair.com.br/.../trabalhos-

cientificos?...semente-de-maracuja...pao-doce>. Acesso em: 23 Out. 2014. 

 

PEUCKERT, Y. P.; VIERA, V. B.; HECKTHEUER, L. H. R.; MARQUES, C. T.; ROSA, C. 

S.Caracterização e aceitabilidade de barras de cereais adicionadas de proteína texturizada de 

soja e camu - camu (myrciaria dúbia).Alim. Nutr., Araraquara, v.21, n.1, p. 147-152, 

jan./mar. 2010 

 

RIBEIRO, L. R. SALVORI, D. M. F. MARQUES, E. K. Mutagênese Ambiental. Canoas: 

ed. ULBRA, 2003. 

 

SILVA, J. B; SCHALBITZ, C.; SOUZA, C. F. V. Utilização tecnológica de semente de 

abóbora na elaboração de biscoitos de fibra alimentar e sem adição de açúcar. 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Paraná-Brasil, 2010. 

 

SOUZA, P.D.J.; NOVELLO, D.; ALMEIDA, J.M.; QUINTILIANO, D.A. Análise sensorial 

e nutricional de torta salgada elaborada através do aproveitamento alternativo de talos e 

cascas de hortaliças. Alimento e Nutrição, Araraquara v.18, n.1, p.55-60, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

250 

 

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

ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E 

SENSORIAL DE GELEIA DE MANGA (MANGIFERA INDICA L.) COM 

GENGIBRE  

 
Jessica Moreira da Silva1, Washinton Luiz Gomes dos Santos Filho2, Fabriciana Barros de 

Sousa2, Letícia Rodrigues Gomes2, Danusa Silva Da Costa2 

 

1Graduanda em Tecnologia de Alimentos. Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, 

Redenção - Pará. E-mail: Jessica.lind2000@hotmail.com 
2Graduandos em Tecnologia de Alimentos. Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV, 

Redenção – Pará. 

 

RESUMO 
 

A geleia de fruta é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, polpas ou sucos de 

frutas com quantidades adequadas de açúcar, pectina e ácido, concentrados até a consistência 

gelatinosa. A manga (Mangifera indica L.) pertencente à família Anacardiaceae, é um fruto exótico, 

com aroma e sabor agradável. O gengibre é uma planta herbácea, com baixo valor calórico. Como a 

manga é uma fruta mais consumida in natura objetivaram-se a elaboração da geleia de manga tendo 

como diferencial 3 diferentes concentrações de gengibre, assim como caracterizar as suas propriedades 

físico-químicas e sensoriais. Foram elaboradas três formulações de geléia com adição de duas 

diferentes concentrações de gengibre: 0,2 e 0,5%. As geléias foram analisadas quanto às características 

físico-químicas e sensorial. Realizou-se determinações de pH, sólidos solúveis (ºBRIX) através  do 

método refratométrico, além de acidez titulável (AT) com hidróxido de sódio a 0,1M (método 

titulométrico). Todas as determinações foram realizadas de acordo com a metodologia proposta por 

Adolfo Lutz. A geléia controle e a F2 apresentaram consistência mais firme, devido ao teor de ºBrix 

levando em consideração apenas a F2 está dentro da legislação vigente, já a geléia F1 apresentou 

consistência tenra devida ao seu alto teor de ºBrix sucinta a cristalização, as geléias apresentaram 

coloração amarelo, e ambas apresentaram sabor e aroma característicos da manga, conforme a 

legislação vigente. O teste de aceitação foi realizado por 50 provadores não treinados, por meio de 

escala hedônica. As formulações apresentaram índice de aceitação acima de 76% para todos os 

atributos. Para as características físico-químicas de pH, acidez e sólidos solúveis, apenas a F2 

apresentou de acordo com os padrões estabelecidos pela legislação, os quais contribuíram para os 

aspectos sensoriais desejáveis. 

 

Palavras-chave: Formulação. Aceitação. Padrões. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Brasil é um dos três maiores produtores de frutas do mundo e consome grande 

quantidade das frutas que produz (LAGO et al., 2006). Dentre a inúmera quantidade de 

variedades frutíferas produzidas no país, uma delas é a produção de manga. 

A manga (Mangifera indica) é cultivada em diversas regiões do mundo e consumida 

principalmente in natura, mas com inúmeras formas de aproveitamento devido à vasta gama 

de derivados industrializados (polpa de suco, geleias, fruta desidratada, etc.) (CINTRA e 

BOTEON, 2002). 

mailto:moreira0805@gmail.com
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A manga (Mangifera indica L.) pertencente à família Anacardiaceae (SEATON, 1996) 

é um fruto exótico, com aroma e sabor agradável, fornecendo carotenoides, carboidratos, 

fibras e minerais (SILVA, 1999; BRANDÃO et al., 2003). 

O gengibre é uma planta herbácea, com baixo valor calórico, além de conter alguns 

minerais importantes como magnésio, potássio, vitaminas e folato, com propriedades 

antioxidantes, antifúngico, anti-inflamatório (GRANT, 2000). 

A geleia de fruta é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, 

polpas ou sucos de frutas com quantidades adequadas de açúcar, pectina e ácido, concentrados 

até a consistência gelatinosa, a geleia pode ser ainda classificado como tipo extra (50:50) ou 

comum (40:60) (BRASIL, 1978).  

Os ácidos geralmente empregados na produção de geleia são os ácidos orgânicos, 

constituintes naturais das frutas, tais como o cítrico, tartárico e málico. A adição de 

acidulantes tem por finalidade baixar o pH para obter-se geleificação adequada e realçar o 

sabor natural da fruta (TORREZAN, 1998) 

Partindo do contexto o presente trabalho teve por objetivo a elaboração e 

caracterização físico-química e sensorial de geleia de manga com diferentes concentrações de 

gengibre. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

As matérias primas foram obtidas no comércio local da cidade de Redenção. O 

experimento foi conduzido no Laboratório de Alimentos do Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV Redenção - 

Pará.  

 

2.1 Processamento da geleia 

 

O processamento do produto pode ser acompanhado através da Figura 1. As mangas 

passaram por processamento de descasque e corte da polpa, foram trituradas em triturador de 

facas rotativas, seguida de peneiragem. 
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Figura 1 – Fluxograma do processamento das geleias. 

        Recepção da fruta 

 

Lavagem/Sanitização 

 

Seleção 

 

Descascamento/Corte 

 

Despolpamento por trituração 

 

                                                                Cocção 

 

Adição da sacarose/Pectina 

 

Cocção/Homogeneização 

 

Adição do ácido cítrico 

 

     Envase 

 

Armazenamento 

 

2.2 Preparo da geleia 

Para a formulação da geleia controle, à polpa de manga em cocção foi adicionada 

sacarose, pectina e ácido cítrico até a obtenção do °Brix ideal, sendo posteriormente envasada 

em potes de vidros de 250 g, previamente esterilizado a 100ºC/15 minutos, com adição duas 

diferentes concentrações de gengibre: 0,2 e 0,5%, após o preparo os frascos foram resfriados e 

armazenados sob temperatura ambiente até o momento das análises, como demonstra a tabela 

1. 

Tabela 1 - Concentrações (%) dos componentes das formulações de geleiasde manga. 

 

 Formulação Controle Formulação (F1) Formulação (F2) 

Polpa de manga 45,65 44,70 45,50 

Gengibre - 0,2 0,5 

Sacarose 53,65 54,60 53,35 

Ácido cítrico 0,45 0,21 0,34 

Pectina 0,31 0,29 0,31 

Total 100 100 100 

Fonte: Autores (2014). 



  

 

 

 

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

ISSN 2316-7637 

253 

 

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

2.3 Análises físico-químicas da polpa e da geleia 

 

Foram realizadas determinações de pH através de 10 g amostra diluída em 100 ml de 

água destilada e leitura direta com a utilização de pH metro previamente calibrado com 

solução tampão pH 4, 7, 10; Sólidos Solúveis Totais (SST) e os resultados expressos em graus 

(ºBrix) através  do método refratométrico; Acidez titulável (ATT) com hidróxido de sódio a 

0,1M (método titulométrico) e os resultados expressos em (% ácido cítrico). Todas as 

determinações foram realizadas de acordo com a metodologia proposta por Adolfo Lutz 

(2008). Sendo as mesmas realizadas em triplicatas e utilizadas as respectivas médias. 

 

2.4 Análise Sensorial 

 

A análise sensorial foi realizada no Laboratório de Alimentos do Centro de Ciências 

Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) Campus XV. 

Onde participaram 50 provadores não treinados, sendo que 42% dos provadores eram do sexo 

masculino e 58% do sexo feminino, com faixa etária de 18 a 54 anos. 

A apresentação das amostras para a análise sensorial se deu em copos de poliestireno 

de 50 mL, codificados com 3 dígitos aleatórios. Estas foram servidas com acompanhamento 

de um copo de água para limpeza do palato entre a avaliação das amostras. 

Os provadores foram instruídos quanto aos procedimentos para realização da análise 

sensorial, sendo que cada provador avaliou as formulações de geleia de manga utilizando 

escala hedônica de nove pontos, sendo 1-desgostei muitíssimo, 2-desgostei muito, 3-desgostei 

moderadamente, 4-desgostei ligeiramente, 5-nem gostei/nem desgostei, 6- gostei 

ligeiramente, 7-gostei moderadamente, 8-gostei muito e 9-gostei muitíssimo em relação aos 

atributos: Sabor, aroma, aparência, brilho, textura e doçura. 

 

2.5 Tabulação dos dados 

 

Os dados das determinações físico-químicas das formulações de geleia com manga e 

os resultados da analise sensorial foram tratados estatisticamente com auxílio do programa 

estatístico ASSISTAT® versão 7.7 beta com análises de variância e a 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). 
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I.A (%) = A x 100 / B 

 

Onde: 

A= nota média obtida para o atributo; 

B= nota máxima dada ao atributo. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 2 estão apresentados os valores dos parâmetros físicos da polpa. 

 

                              Tabela 2: Valores obtidos na caracterização da polpa. 

 

 

 

De acordo com a Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000, a polpa de manga deverá 

permanecer com suas características próprias como, sabor doce e levemente ácido, possuindo 

um pH de no mínimo 3,3 e no máximo 4,5, sólidos solúveis no mínimo 11 °Brix e a acidez 

mínima de 0,32. Portanto os valores encontrados neste trabalho para a polpa de manga estão 

dentro dos padrões exigidos pela legislação.  

Na Tabela 3 estão apresentados os valores dos parâmetros físico-químicos das geléias. 

A geleia controle e a F2 apresentaram consistência mais firme, devido ao teor de ºBrix 

levando em consideração apenas a F2 está dentro da legislação vigente, já a geleia F1 

apresentou consistência tenra devida ao seu alto teor de ºBrix sucinta a cristalização, as 

geleias apresentaram coloração amarelo, e ambas apresentaram sabor e aroma característicos 

da manga, conforme a legislação vigente. 

O teor de sólidos solúveis ideal para geleias é de 67,5 °Brix de acordo com diagrama 

de Torrezan (1998), sendo que, para valores menores (64 °Brix), o gel torna-se mais fraco, e 

acima (71°Brix) pode ocorrer a cristalização da geleia (VIANA et al., 2012). 

Determinações Polpa 

Acidez 0,51±0,02 

pH 4,23±0,04 

°Brix 18,5±1,7 
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Para se conseguir uma adequada geleificação, o pH final deve estar entre 3,0 a 3,2. Na 

preparação de geleia a legislação vigente estabelece um pH máximo de 3,4 acidez titulável de 

no mínimo 0,3% e no máximo 0,8% e um teor mínimo de 65 ºBrix de sólidos solúveis totais 

(JACKIX, 1988).  

O valor de pH encontrado foi de 3,30 a 3,65, sólidos solúveis 67,5 a 71 °Brix e acidez 

titulável 0,49 a 0,66. Sendo que os valores de acidez titulável permaneceram todos dentro dos 

parâmetros exigidos pela legislação. 

Os resultados encontrados de pH e sólidos solúveis apenas a F2 e a controle chegaram 

dentro dos parâmetros da legislação.  

 

Tabela 3: Valores obtidos nas análises físico-químicos das geléias. 

Amostras Acidez  pH °Brix 

Controle 0,66a ± 0,00 3,30a± 0,08 69a ± 0,00 

F1 0,49b± 0,01 3,65a± 0,20 71a ± 0,00 

F2 0,64a ± 0,03 3,31a± 0,08 67,5a ± 0,00 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não diferem estatisticamente pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

MOTA (2006) desenvolveu formulações de geleia com 7 cultivares de amora preta 

obtendo pH 3,26 a 3,47, para sólidos solúveis variou de 47,15 a 58,03 °Brix, acidez 1,22 a 

1,79. Polesi et al. (2011) no estudo sobre geleia de manga de baixo valor calórico 

encontraram valores de pH de 3,51 para a controle e 3,65 Diet, acidez 0,36 e 0,37 e sólidos 

solúveis de 59 e 11 °Brix. Sendo que os resultados de acidez e pH de ambos os autores foram 

semelhantes ao encontrado neste trabalho, diferindo-se o ºBrix que foram inferiores, tendendo 

a não geleificação. 

Os valores obtidos de pH e acidez titulável neste trabalho foram semelhantes ao 

encontrado por Tsuchiya et al. (2009) que em seu trabalho sobre geléia de tomate, 

encontraram valores de pH de 3,1 a 3,3, acidez 0,4 a 0,6, sólidos solúveis 65°Brix para as três 

formulações.  

FOPPA et al. (2009), em um estudo de geleia de pera com cultivares diferentes, 

conseguiram resultados de pH 3,75 e 4,42, acidez 0,26 e 0,35, sólidos solúveis 77 e 79 °Brix. 

Porém Cavalcante et al. (2010) em um estudo sobre geleia de pitanga, com farinha da casca 

do maracujá e o pó da acerola verde, nas duas formulações obtiveram resultados de pH de 3,9, 

e sólidos solúveis 73 e 75 °Brix. Sendo que os valores de °Brix e pH dos autores foram 

superiores ao deste estudo, tendendo a cristalização. 
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GRANADA et al. (2005) em seu trabalho sobre geleias light de abacaxi em cinco 

formulações, alcançaram resultados para pH de 3,50 a 3,58, acidez titulavel 0,75 a 0,95,se 

comparados a acidez deste trabalho,os resultados de Granada et al. (2005), foram superiores, 

já para sólidos solúveis encontraram  45,20 a 65,10 °Brix, portanto considerados inferiores e 

podendo não haver geleificação.  

A Tabela 4 apresenta as médias atribuídas às geleias pelos provadores, para os 

atributos sabor, aroma, aparência, brilho, doçura e textura. 

 

Tabela 4: Valores obtidos na análise sensorial das geleias de manga com diferentes 

concentrações de gengibre. 

Formulação Aroma Sabor Aparência Brilho Doçura Textura 

Controle 6,96±1,88a 7,94±1,43a 8,22±1,2a 7,90±1,19a 7,32±2,2a 7,46±1,37a 

F1 6,9±1,65a 7,46±1,74a 8,24±1,09a 8,10±1,19a 7,16±2,12a 7,42±1,67a 

F2 7,04±1,71a 7,66±1,63a 8,02±1,26a 7,94±1,28a 7,42±1,84a 7,80±1,42a 

Médias Desvio Padrão seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente 

pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Constatou-se que não houve diferença significativa ao nível de 5% entre as geleias 

elaboradas. As notas atribuídas aos parâmetros sensoriais analisados indicaram que os 

provadores gostaram de forma moderada e regular das diferentes formulações de geléia de 

manga. 

Observa-se que todas as formulações apresentaram índice de aceitação acima de 76% 

para os atributos. Segundo Dutcoksky (1996), índices de aceitabilidade superiores a 70% 

indicam que o produto terá boa aceitação no mercado. 

No atributo aparência obteve índice de aceitação acima de 89% dando destaque para a 

controle e a F1 que conseguiram cerca de 91 %, para o atributo aroma a F2 foi a que alcançou 

um maior índice com 78,22%, para a textura todas as formulação alcançaram índice de 

aceitação acima de 80% destacando-se a F2 que conseguiu 86,66%, para o atributo brilho 

todas apresentaram grau de aceitação acima de 87% ressaltando a F1 que obteve 90%, sabor 

todas as formulações obtiveram acima de 82% e para a doçura alcançaram resultados acima 

de 79%. Conforme pode ser observado na figura 2. 
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Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

Tsuchiya et al. (2009), nas três formulações de geleia de tomate, obtiveram grau de 

aceitação de 75-95% para todos os atributos. Zotarelli, (2008) ao testar sensorialmente geleia 

mista de goiaba e maracujá obteve aceitação acima de 74%. Os índices de aceitação obtidos 

neste trabalho assemelharam-se aos dos autores. A partir dos resultados observa-se que a 

formulação F1e F2 apresentaram características próximas da formulação controle. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As médias e a percentagens obtidas foram consideradas satisfatórias, tendo em vista 

que as formulações elaboradas apresentaram índices de aceitabilidade superiores a 70%, o que 

indica que o produto seria bem aceito no mercado. Para as características físico-químicas de 

pH, acidez e sólidos solúveis, apenas a F2 apresentou-se de acordo com os padrões 

estabelecidos pela legislação, os quais contribuíram para os aspectos sensoriais desejáveis. 
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RESUMO 

 
Este trabalho teve por objetivo avaliar as características físico-químicas e sensoriais do sorvete de 

cupuaçu com adição de mel. A polpa de cupuaçu foi adquirida no assentamento “Bela Vista” (lote 55), 

situada no município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará. O mel de abelha (ApisMellífera) foi 

adquirido em apiários do município de Pau d’arco, Estado do Pará. As demais matérias-primas 

utilizadas para a elaboração do sorvete de cupuaçu com adição mel como leite (Piracanjuba®), 

emustab (Selecta®), liga neutra (Selecta®), leite em pó (Itambé®), foram adquiridas nos 

supermercados varejista da cidade de Redenção, Estado do Pará. Para elaboração do sorvete de 

cupuaçu com adição de mel foram utilizadas 18,3% de mel de abelha (F1), 21,17% de mel de abelha 

(F2), 23,86% de mel de abelha (F3), mantendo-se constante leite, polpa de cupuaçu, liga neutra, 

emustab. As três formulações de sorvete de cupuaçu com adição de mel foram avaliadas por 30 

julgadores não treinados, quanto aos atributos aparência, aroma, sabor, textura, impressão global e 

intenção de compra do sorvete de cupuaçu com adição de mel. Foram realizadas análise de Umidade 

(%), pH , °Brix e Sólidos totais todos os resultados estavam de acordo com a literatura. Os resultados 

da análise sensorial mostraram que as formulações foram aceitas pelos julgadores, pois ambas 

apresentaram índice de aceitação igual ou superior a 70% em todos os atributos avaliados, com 

exceção do atributo sabor da formulação F1 e F2 que apresentou índice de aceitabilidade de 6,97% e 

no quesito aroma a formulação F2 apresentou índice de aceitabilidade de 6,8. Conclui-se que todas as 

formulações de sorvete de cupuaçu com adição de mel foram bem aceitas pelos provadores tanto no 

teste de aceitação quanto na intenção de compra e pode vir a ser mais uma alternativa para a indústria 

de alimentos. 

 

Palavras-chave: Sorvete. Cupuaçu. Mel. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O mercado tem uma crescente demanda na produção de novos alimentos. O sorvete é 

um deles, e vem sendo adicionado de novos ingredientes para que seja considerado um 

alimento novo, com melhor valor nutritivo e saboroso.  

 Sabendo-se que entre os meses de setembro a março são consumidos 70% dos 950 

milhões de litros de sorvete produzidos anualmente pelas indústrias Brasileiras (ABIS, 2009) 

e que a composição do sorvete pode ser de grande variedade de ingredientes, tendo como 
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base, o leite, creme, ovos, glicose, sacarose, açúcar invertido, mel, e também estabilizantes, 

emulsificantes, aromas e sabores (SALINAS 2002).  

 O sorvete é um produto de boa aceitação sensorial, reconhecido mundialmente e 

com grande perspectiva de crescimento comercial, por sua versatilidade e pelas inúmeras 

opções de sabor e combinações (SOUZA et al., 2010). 

 O cupuaçu (TheobromagrandiflorumSchum), um dos mais importantes frutos 

tipicamente amazônicos, é uma fruta originária do Sul e do Sudeste da Amazônia e é 

apreciado por sua polpa ácida e de aroma intenso. A parte do fruto mais aproveitada em 

termos comerciais ainda é a polpa, usada in natura na forma de suco ou como matéria-prima 

para fabricação de produtos derivados como cremes, tortas, sorvetes, néctar, balas, geleias, 

licores entre outros (YANG et al., 2003). 

O Mel é um produto elaborado pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores 

(mel floral), de exudados vegetais ou de excreções de insetos sugadores de partes vivas de 

plantas (mel de melato ou melato). Essa matéria precursora é transformada pela ação das 

enzimas das abelhas e armazenada em alvéolos de cera para maturação. É um alimento de 

fácil digestão, maturação e assimilação, altamente viscoso, com aroma característico e 

agradável e sabor doce (KOBLITZ,2011). 

O estudo das propriedades físico-químicas e sensoriais relacionadas ao sorvete tem 

grande importância para que sejam elaborados produtos com alta qualidade e apreciados nos 

mais diversos mercados consumidores. Dessa forma, a adiçao de mel de abelha em 

substituiçao ao açucar refinado é inovações que oferecem a possibilidadede melhorias nos 

aspectos relacionados à saúde, satisfação do consumidor, além de agregar valor a um 

subproduto na indústria de laticínios. 

Partindo da premissa o presente trabalho teve por objetivo elabora e avaliar as 

características físico-químicas e sensoriais do sorvete de cupuaçu com adição de mel. 

 

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, 

Redenção - Pará, onde foram realizados as Análises Físico-químicas e sensoriais.  

A polpa de cupuaçu foi adquirida no Assentamento “Bela Vista” (lote 55), situada no 

município de Floresta do Araguaia, Estado do Pará. O mel de abelha (ApisMellífera) foi 

adquirido em apiários do município de Pau d’arco, Estado do Pará. As demais matérias-
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primas utilizadas para a elaboração do sorvete de cupuaçu com adição mel como leite 

(Piracanjuba®), emustab (Selecta®), liga neutra (Selecta®), leite em pó (Itambé®), foram 

adquiridas nos supermercados varejista da cidade de Redenção. 

Para o desenvolvimento do produto foram seguidas as Boas Práticas de manipulação 

(BPM) de alimentos conforme preconiza a RDC 216/2004 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA). 

Foram elaboradas três formulações de sorvete com adição de mel em que os 

componentes permaneceram constantes em todas as formulações, com exceção das 

concentrações de leite e mel onde as respectivas percentagens de todos os componentes estão 

descritas na tabela 1. 

Tabela 1: Componentes das formulações de sorvete de cupuaçu com adição de mel 

Componentes 

 (%) 

Formulação  

(F1)  

Formulação  

(F2) 

Formulação  

(F3) 

Leite  73,73 70,58 68,00 

Emustab 0,51 0,51 0,51 

Liga neutra 0,71 0,71 0,71 

Leite em pó  0,71 0,71 0,71 

Cupuaçu 6,35 6,35 6,35 

Mel 

Total 

18,00 

100,00 

21,15 

100,00 

23,73 

100,00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 Para a elaboração das formulações de sorvete foram seguidas as etapas descritas no 

figura 1. 

Figura 1: Fluxograma de elaboração das formulações de sorvete 
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                                                  Fonte: Dados da pesquisa (2014) 

Realizou-se a pesagem dos ingredientes, e após fez-se a mistura de todos os 

ingredientes e a homogeneização por 5 min, logo após foi levado ao congelador por 12h em 

seguida foi realizadas a emulsificação e homogeneização por 5min e levada ao congelador por 

5h e embalada, por fim foi realizada a análise sensorial. 

 

2.1 Análise Sensorial 

 Para o desenvolvimento da análise sensorial foi convidado um painel de 30 

provadores não treinados, constituído por pessoas de ambos os sexos e diferentes idades. A 

análise foi realizada no Laboratório de Alimentos, da Universidade do Estado do Pará – 

Campus XV, por meio de uma escala hedônica de nove pontos (1 – desgostei extremamente, 

5 – não gostei, nem desgostei, 9 – gostei extremamente). 

 Além disso, foi realizado um questionamento a respeito da intenção de compra por 

parte dos consumidores referentes às três formulações, onde se utilizou método afetivo com 

escala hedônica estruturada de 5 pontos, variando de 1 (compraria sempre) a 5 (nunca 

compraria). As amostras foram apresentadas ao painel de provadores por meio de códigos 

escolhidos aleatoriamente para omitir informações sobre o alimento, afim de não influenciá-lo 

antecipadamente. 

 Foram utilizados copos e pazinhas de material plástico descartável. As amostras 

foram codificadas com números de três dígitos aleatórios e servidas a temperatura de 8 a 

12ºC. Cada provador recebeu uma ficha de avaliação para registrar seu julgamento em relação 

à aceitação do produto. 

Os provadores foram instruídos quanto aos procedimentos para realização da análise 

sensorial, sendo que cada provador avaliou as formulações de iogurte 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 emrelação aos 

atributos, aparência, aroma, textura, sabor, doçura e avaliação global. 

Congelamento por 5 horas 

 

Embalagem 
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As formulações 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 Análises Físico – Químicas 

 

As análises físico-químicas foram realizadas em triplicata, com as amostras de sorvete 

de cupuaçu com adição de mel, onde foram realizadas as seguintes determinações: pH foi 

determinado através da leitura da amostra em pHmetro à temperatura de 25 °C, A umidade e 

os Sólidos totais foi determinado pelo método de secagem das amostras até peso constante, 

em estufa a 105°C e o Brix° foi determinado com leitura direta em Refratômetro. Todas as 

análises foram realizadas de acordo com metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

2.3 Tabulação dos dados 

Os dados obtidos dos parâmetros físico-químicos e sensoriais foram analisados com 

auxílio do programa Assistat, versão 7.7 beta, com análises de variância e a 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 

 
 Os resultados das médias e índice de aceitação da análise sensorial  em relação à 

aparência, aroma, textura e sabor, obtidos na análise sensorial estão apresentados na Tabela 2 

e 3. 
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Tabela 2- Médias de Aceitação dos atributos sensoriais das formulações de sorvete de cupuaçu com adição de 

mel 

Atributos Formulação (F1) Formulação (F2) Formulação (F3) 

Aparência 7,60a ± 1,38 7,40a ± 1,38 7,57a ± 1,38 

Aroma 7,5a ± 1,38 6,8a ± 1,79 7,0a ± 1,53 

Textura 7,30a ± 1,70 7,27a ± 1,87 7,17a ± 1,88 

Sabor 6,97a ± 2,02 6,97a ± 2,25 7,23a ± 2,20 

Doçura 7,13a ± 1,76 7,20a ± 1,80 7,27a ± 1,61 

Avaliação Global 7,33a ± 1,29 7,23a ± 1,96 7,57a ± 1,48 

Médias ± desvio padrão na linha seguida de letras iguais não diferem estatisticamente a 5% de probabilidade, 

pelo teste de tukey. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 Os resultados na tabela 2 mostram que as três formulações tiveram boa aceitação em 

todos os atributos sensoriais avaliados se destacando a formulação de sorvete com adição 

18,3% de mel (F1) no quesito aparência, aroma, textura foi quem obteve as maiores médias.  

Quanto ao quesito sabor as formulações F1 e F2 obtiveram as mesmas médias que 

foram de 6,97% e a formulação F3 foi a que obteve a maior nota, sendo a formulação com a 

maior adição de mel. 

 A formulação (F3) foi a que obteve maior nota no quesito doçura e avaliação global 

sendo a formulação com a maior teor de mel (23,86) foi a  mais aceita, o que significa dizer 

que  os provadores gostaram da doçura do mel, possivelmente tenha hábito de consumir 

produtos derivados do mel.  Mesmo os atributos sensoriais apresentando médias de aceitação 

maiores ou menores entre as formulações, mas em todos os atributos sensoriais analisados as 

médias de aceitação situaram entre 6,8 a 7,6 correspondendo aos termos hedônicos gostei 

ligeiramente a gostei moderadamente. 

Já em relação à intenção de compra as formulações de sorvete (F1, F2 e F3) receberam 

notas 5 (33,33%; 50% e 56, 67%) respectivamente, correspondentes aos termos hedônicos 

certamente 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.  

 

 

 



 

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

ISSN 2316-7637 

266 

 

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

Tabelas 3 - Índice de Aceitação (%) dos atributos sensoriais das formulações de sorvete de cupuaçu com adição 

de mel. 

Atributos  Formulação (F1) Formulação (F2) Formulação (F3) 

Aparência 84,44 82,22 83,89 

Aroma 83,33 75,56 77,78 

Textura 81,11 80,78 79,67 

Sabor 77,44 77,44 80,33 

Doçura 79,22 80,00 80,78 

Avaliação Global 81,44 80,33 84,11 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 

 

Em relação o índice de aceitação todos os atributos sensoriais das formulações de 

sorvete de cupuaçu com adição de mel apresentaram índices de aceitação de 77,78 a 84,44 % 

em todos os seus atributos avaliados o que significa dizer que as formulações de sorvete 

obtiveram uma boa aceitação. 

 Nos atributos aparência, textura e aroma a formulação (F1) obteve o maior índice de 

aprovação. Já no quesito sabor, doçura e avaliação global a formulação (F3) obteve o maior 

índice de aceitação.  

Assim a avaliação sensorial realizada nesse experimento demonstrou que as 

formulações de iogurtes 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 Finger et al. (2010) para uma boa 

repercussão o índice de aceitação deve ser superior a 70%. 

Quanto aos dados físico – químicos obtidos das formulações de sorvete, os mesmos    

estão descritos na tabela 4. 

 

Tabela 4. Resultado das análises físico-químicas de sorvete de cupuaçu com adição de mel. 

Análises Amostra A Amostra B Amostra C 

pH 4,99a ± 0,02 4,90b ± 0,00 4,89b ± 0,02 

Acidez (°D) 43,50a ± 0,00 48,38a ± 0,00 37,15a ± 0,00 

Sólidos Totais (%) 26,65c ± 0,77 28,20b ± 0,44 30,48a ± 0,05 

Umidade (%) 73,35a ± 0,77 71,80b ± 0,44 69,51c ± 0,05 

°Brix 23,00b ± 0,00 25,50a ± 0,70 27,00a ± 0,00 

Médias ± desvio padrão na linha seguida de letras diferentes diferem estatisticamente a 5% de probabilidade, 

pelo teste de tukey. 

Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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 Os dados físico – químicos apresentaram diferenças estatísticas ao nível de 5 % de 

probabilidade. 

As análises de pH variaram de 4,99 para a formulação (F1)  até 4,89, para  formulação 

(F3)Conforme observado, o valor de pH do sorvete de cupuaçu com adição do mel é superior 

ao do  Borges et al. (2009) obtiveram, elaborando sorvete  com  e polpa de cajá pH de 4,56.O 

pH dos sorvetes são parâmetro que podem ser influenciados pela composição da mistura, 

como a adição de frutas na formulação e também pela utilização de leites de diferentes 

origens (CORREIA et al., 2008). 

O teor de umidade encontrado para o sorvete de cupuaçu com adição de mel obtiveram 

uma variação de 73,35% para formulação (F1) e de 69,51% para formulação (F3)e os valores 

para sólidos totais encontrados neste trabalho variaram de 26,65% para formulação (F1)  e 

30,48% para formulação (F3)  os resultados encontrados nesse estudo estão de acordo com a 

legislação brasileira (BRASIL, 2005), recomenda um mínimo de 26% de sólidos totais em 

sorvetes de leite e, portanto um máximo de 74% de umidade. De acordo com a legislação 

brasileira (BRASIL, 2005), sorvetes de leite adicionados de polpa de frutas, bem como polpa 

de cupuaçu com adição mel, devem conter um mínimo de 26% de sólidos totais em sua 

composição, porém a mesma legislação não especifica a porcentagem máxima deste 

componente. 

 Os resultados de °Brix encontrados no presente trabalho obtiveram uma pequena 

variação que foram de 23%para formulação (F1) e 27% para formulação (F3). Em estudo com 

sorvete de umbu e cajá Silva (2013) encontrou valores com °Brix de 35% e 29% sendo 

superiores ao encontrado neste presente estudo. O valor do °Brix da formulação F3 ficou 

superior ao que determina a legislação. Já os valores de °Brix da formulação F1 e F2 estão 

dentro dos parâmetros que rege a legislação brasileira para sorvetes, que determina 26% de 

sólidos solúveis para sorvetes formulados com frutas (BRASIL, 1999). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Conclui-se que todas as formulações de sorvete de cupuaçu com adição de mel foram 

bem aceitas pelos provadores tanto no teste de aceitação quanto na intenção de compra e pode 

vir a ser mais uma alternativa para a indústria de alimentos. 
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RESUMO 

 
O macarrão é um alimento produzido com tecnologia simples, e de fácil preparo. Massa alimentícia é 

definida como um produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, da semolina 

ou sêmola de trigo com água, podendo ainda ser classificado quanto ao teor de umidade em seco e 

fresco, dependente do seu teor de umidade.  Objetivou-se elaborar e caracterizar sensorialmente um 

macarrão tipo massa fresca enriquecido com massa de batata, melhorando suas propriedades 

nutricionais, interferindo minimamente nas suas características tecnológicas e organolépticas. O 

preparo e as análises foram conduzidas no laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará 

– UEPA-campus XV. Efetuou-se a pesagem dos ingredientes e a elaboração do macarrão enriquecido 

com massa de batata. Foram Realizaram-se análises físico-química (umidade e acidez) e sensorial com 

50 provadores. Os resultados de umidade e acidez diferenciaram-se pelo teste de Tukey, sendo que a 

formulação com 30% foi a que apresentou maiores valores para umidade e acidez. No entanto, foi a 

amostra a qual não se adicionou água. Entretanto, o produto foi sensorialmente bem aceito, pois não 

houve diferença significativa para todos os atributos avaliados, assim como na intenção de compra. 

Constatou-se um bom potencial de comercialização desse produto sem comprometimento das 

características sensoriais. 

 

Palavras-Chave: Comercialização. Organolépticas. Propriedades nutricionais.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O macarrão é um alimento produzido com tecnologia simples, de fácil preparo, rápida 

e atrativa, disponível nos mais variados formatos, tamanhos e cores. Está definitivamente 

incorporado ao hábito alimentar da maior parte da população, sendo consumida por todas as 

idades e classes sociais (MALUF, 2010).  

Segundo a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 14, de 21 de fevereiro de 2000, 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (BRASIL, 2000) define massa 

alimentícia como um produto não fermentado, obtido pelo amassamento da farinha de trigo, 
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da semolina ou sêmola de trigo com água, adicionado ou não de outras substâncias 

permitidas. Podendo ainda ser classificado quanto ao teor de umidade em seco e fresco, 

dependente do seu teor de umidade. 

A batata, além de ser um alimento rico em carboidratos, contém proteínas de alta 

qualidade, vitamina C e algumas do complexo B, niacina, tiamina e vitamina B6, sendo 

também boa fonte de sais minerais como ferro, fósforo, magnésio e potássio (ABBA, 2014).  

Enriquecimento de alimentos é um termo genérico, utilizado para definir a operação 

de adicionar nutrientes a um alimento (FAO, 2006). O avanço tecnológico de produtos 

enriquecidos é de grande relevância para a indústria de alimentos, beneficiando também a 

população com alto teor nutritivo e qualidade dos alimentos sucedidos ao consumo humano 

(FROTA et al., 2009) 

Como o macarrão é um produto rotineiro e bastante consumido, rico em carboidrato e 

sem fibra, objetivou-se elaborar e caracterizar sensorialmente um macarrão tipo massa fresca 

enriquecido com massa de batata, a fim de melhorar suas propriedades nutricionais, 

interferindo minimamente nas suas características tecnológicas e organolépticas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a elaboração do produto foram utilizados os seguintes ingredientes: farinha de 

trigo especial, ovo, água e batata. Adquiridos no comércio de Redenção-PA, foram 

conduzidos ao laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará – UEPA -campus 

XV. 

 

2.1 Obtenção da massa de batata 

 

O processo de produção da massa de batata constou das seguintes etapas, está 

representado na Figura 1. 

 
FIGURA 1 - Fluxograma do processamento da massa de batata. 
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2.2 Elaboração do macarrão 

 

As formulações foram desenvolvidas por meio de pré-testes em laboratório conforme 

a Tabela 1, utilizando-se como base a metodologia adaptada de Fonseca et al. (2009).  

 

TABELA 1 – Quantidade de ingredientes utilizados nas formulações do macarrão 

enriquecido com massa de batata. 

 
 

As etapas da elaboração da massa alimentícia podem ser observadas através da Figura 

2. 

 
FIGURA 2 - Fluxograma da elaboração do macarrão com batata. 

 

 

O processo de moldagem e corte está representado pela Figura 3. 

 
FIGURA 3 – Processo de moldagem 
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2.3 Análises Físico-químicas  

 

Para os produtos elaborados foram feitas análises físico-químicas de acidez e umidade, 

realizadas em triplicata, de acordo com as metodologias do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

 

 

2.4 Análise sensorial 

 

As amostras de macarrão foram analisadas por 50 provadores não treinados, com faixa 

etária de 17 a 40 anos. Os provadores atribuíram valores aos produtos numa escala hedônica 

de 9 pontos “gostei extremamente” e 1 ponto “desgostei extremamente” para cada um dos 

seguintes atributos: aroma, sabor, aparência, textura, e avaliação global.  

Na mesma ficha também foram avaliados a frequência de consumo e avaliou-se a 

intenção de compra em escala vertical de 5 pontos “certamente compraria” e 1 ponto 

“certamente não compraria”. As amostras foram servidas em pratos descartáveis de 

poliestireno, codificados aleatoriamente. 

 

2.5 Análise estatística 

 

Utilizando-se o programa ASSISTAT 7.7 beta (pt), as análises sensoriais foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey, a 5% de 

significância. 

   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O macarrão enriquecido com massa de batata está representado pela figura 4.                                

Padrão                F 1                    F 2                    F3 

 
FIGURA 4 – Imagem do macarrão enriquecido com massa de batata. 

 

3.1 Análise Físico-química 

 

Os resultados obtidos a partir das análises físico-químicas para os produtos elaborados 

encontram-se na Tabela 2. 

 

TABELA 2 - Valores das médias de acidez e umidade obtidas dos produtos elaborados. 
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1- Médias na mesma linha seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si (p≤0,05). 

 

 

Os valores observados para umidade nas amostras de concentração de 20, 25 e 30% 

apresentaram-se acima do permitido pela legislação, e a amostra padrão apresentou resultado 

dentro do estabelecido pela legislação vigente, os resultados variando de 38, 33% (amostra 

20%) a 41,66% (amostra 30%) e 33,33% (amostra padrão), respectivamente.  

Semelhante resultado foi encontrado por Fonseca et al. (2009) que obteve para o 

macarrão tipo “massa fresca”, adicionado de polpa de abóbora elaborado por eles valores 

superiores ao permitido pela legislação, com médias que variaram de 35,19% a 38,96%.  

Diferindo-se do observado por Aguiar et al. (2011), que desenvolveu um macarrão 

tipo “massa fresca” utilizando uma formulação com 30% de farinha da casca de pupunha, e 

obteve resultado de 24% de teor de umidade.  

O teste de Tukey mostrou que não houve diferença significativa entre as amostras com 

20, 25 e 30% ao nível de 5% de significância, mostrou também que entre as amostras padrão, 

20 e 25% não houve diferença. Apenas entre as amostras padrão e 30% houve diferença 

significativa. 

Os valores encontrados para a acidez variaram de 0,76 (amostra padrão) a 2,49 

(amostra 30%), mostrando que os produtos elaborados apresentaram acidez dentro do limite 

estabelecido por Brasil (2000), comparados aos valores do estudo de Fonseca et al. (2009), os 

quais observaram variações de 0,80%(amostra padrão) a 1,40% (amostra 30%).  

No entanto, diferindo-se do índice de acidez observado por Aguiar et al. (2011) que 

obteve média de ± 6,13. Pelo teste de Tukey as amostras diferiram entre si a um nível de 5% 

de significância. 

A acidez total titulável influencia no sabor e odor dos alimentos e está relacionada 

com a quantidade de ácidos orgânicos existentes (CECCHI, 2003). Levando em consideração 

que a amostra 30% foi a que apresentou maior teor de umidade e acidez, e foi a única a qual 

não se adicionou água, isso pode estar relacionado com a utilização de água, que pode ter 

diluído os ácidos orgânicos presentes nas demais amostras.  
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3.2 Análise Sensorial 

 

Os valores médios obtidos à partir das notas atribuídas pelos 50 provadores que 

participaram da análise sensorial em relação aos atributos aroma, sabor, aparência, textura e 

avaliação global estão apresentados na Tabela 3. 

 

TABELA 3 - Valores das médias e desvio padrão obtidos para os atributos aroma, sabor, 

aparência, textura e avaliação global das amostras de macarrão enriquecido com batata. 

 
    1- Médias na mesma linha seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si (p≤0,05). 

    2- Escala hedônica hibrida estruturada de 9 pontos (1=desgostei extremamente a 9=gostei extremamente). 

 

Ao analisar os resultados das médias em todos os atributos avaliados, verificou-se que 

as de 20%, 25% e 30% não diferenciaram significativamente entre elas, nem em comparação 

com a amostra padrão a qual não continha massa de batata.  

Diferindo dos resultados observados por Fonseca et al. (2009) que ao analisar 

sensorialmente macarrão enriquecido com polpa de abóbora diferenciaram-se para todos os 

atributos analisados por eles, obtiveram médias para o atributo aparência entre 4,7 e 7,5, para 

textura entre 6,1 e 7,7, para o atributo sabor de 5,1 a 7,4. Os mesmos autores não analisaram o 

atributo aroma. 

 

TABELA 4 - Valores das médias e desvio padrão referentes à intenção de compra do 

macarrão enriquecido com batata. 

 
1-Médias na mesma linha seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre si (p≤0,05). 

 

 

  Na avaliação de intenção de compra, ambas as amostras não se diferenciaram 

significativamente ao nível de 5% de probabilidade pelo teste de Tukey, como ficou 

demonstrado na tabela 4. Diferindo-se dos resultados de Fonseca (2009) que obtiveram índice 

de intenção de compra entre 2,9 (amostra padrão) a 4,2 (amostra 25%). 

Segundo Souza (2007), um alimento com mais de 70% de aprovação indica boa 

aceitação, sendo assim, o macarrão enriquecido com a massa da batata apresentou boa 
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aceitação, pois obteve índices de aceitabilidade superiores a 70% para todas as amostras, 

inclusive para a amostra padrão. Os valores variaram de 70,22% a 78,00%. 

 

4. CONCLUSÕES 

Levando em consideração que os provadores tinham idade de 17 a 40 anos verificou-

se que em um produto simples pode-se agregar uma hortaliça como a batata e contribuir para 

uma alimentação mais rica nutricionalmente, demonstrando uma boa avaliação global além de 

ter uma boa aceitação entre o público de várias faixas etárias. 

Verificou-se ainda que a diferença de concentração de massa de batata não foi 

susceptível ao gosto dos provadores, o que denota um potencial de comercialização desse 

produto sem comprometimento das características sensoriais. 
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RESUMO 
 

Os quelônios são um grupo de animais que se encontram na classe reptilia e cujos representantes mais 

popularmente conhecidos são as tartarugas, jabutis e tracajás. O Brasil abriga cerca de 35 espécies de 

quelônios, o que equivale acerca de 11% da fauna mundial, sendo importante legado faunístico e 

ecológico da biodiversidade brasileira, e devido sua importância socioeconômico tendo sua carne 

consumida e comercializada (ilegalmente) por diversas comunidades humanas, que invadem e 

transformam seu ecossistema representam uma forte ameaça para espécies suscetíveis a ação do 

homem, o que implica no desenvolvimento de diversos estudos e trabalhos na tentativa de conservação 

desses animais. Nesse contexto a presente pesquisa tem a finalidade determinar o Estado da Arte das 

produções científicas referentes aos quelônios brasileiros através de um levantamento bibliográfico 

durante o período de 2000-2013, com o intuito de mapear e discutir sobre as pesquisas realizadas em 

todos os artigos, teses, dissertações, resumos e publicações científicas referentes ao tema disponíveis 

através da Rede Mundial de Computadores, sites de busca, Google acadêmico e plataformas como 

Scielo, Capes, Repositório Alice, Instituto Nacional de Pesquisas na Amazônia (INPA) e 

Universidades e demais institutos de pesquisa com acervo livre, totalizando 105 trabalhos. Através 

disso foi possível verificar como se da distribuição e variação geográficas das produções acadêmicas 

no decorrer do tempo, e classifica-los de acordo com seus eixos temáticas nas seguintes categorias: 

Preservação, Procedimentos veterinários, Levantamento de dados, Quelônios como bioindicador, 

Estudos de comportamento (alimentar, reprodutivo, etc.), Consumo de quelônios, Estudo de fósseis, 

Taxonomia, Criação e manejo, Nutrição, Doenças e Ecologia de quelônios. A maioria dos trabalhos 

contempla as questões ecológicas, mas revela a existência de movimentos crescentes em outras 

perspectivas. Embora o estudo tenha mostrado crescimento de produções nos últimos tempos, revela 

ainda certa carência.     

 

Palavras-chave: Estado da arte. Quelônios. Levantamento bibliográfico. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os quelônios são um grupo de animais que se encontram na classe reptilia e cujos 

representantes mais popularmente conhecidos são as tartarugas, jabutis e tracajás. Em todo 

mundo são conhecidas mais de 360 espécies, entre as quais, oito vivem no mar, 83 vivem em 

terra firme e a grande maioria é encontrada em igarapés, rios e lagos. Não possuem dentes, 

sendo ovíparos e a principal característica é a presença de uma carapaça ou casco envolvendo 

o corpo (ANDRADE, 2005). 
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Segundo a Sociedade Brasileiro de Herpetologia (SBH, 2005) até julho de 2005, havia 

no território brasileiro cerca de 35 espécies de quelônios, correspondendo a aproximadamente 

11% da fauna mundial (apud MARTINS E MOLINA, 2008). 

A importância dos estudos envolvendo os quelônios se dá devido a sua grande 

importância econômica e ambiental. Segundo Klosovski (2003), os índios foram os primeiros 

beneficiados com o consumo destes animais e posteriormente a população foi atraída pela 

possibilidade de comércio da carne, ovos e carapaça, tornando algumas espécies ameaçadas 

de extinção por serem suscetíveis à ação humana.  

Para Andrade (2005), o aumento no número de pessoas caçando e vendendo os 

quelônios, a invasão do gado nos nichos destes seres e o aumento do comércio e 

comercialização ilegal de animais silvestres caracterizam as principais ameaças para a 

diminuição da riqueza e da diversidade dessas espécies. Com o intuito de reduzir os impactos 

sobre a predação dos quelônios há o incentivo da produção destes animais para o consumo, 

quelonicultura. 

A realização do “estado da arte” dos quelônios nas diversas regiões do Brasil tem 

como objetivo inventariar o maior número de produções acadêmicas acerca dos estudos de 

quelônios nas mais variadas aplicações, no período de 2000 a 2013. 

Os trabalhos chamados “Estado da Arte” são levantamentos de dados bibliográficos 

acerca de um tema a ser discutido em diversos parâmetros, lugares e tempos com o intuito de 

mapear e discutir sobre as pesquisas realizadas em livros, teses, dissertações, artigos, resumos 

e publicações científicas (FERREIRA, 2002).  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Levantamento do universo de trabalhos  

O universo de trabalhos consiste em todos os artigos, teses, dissertações, resumos e 

publicações científicas disponíveis acerca do tema. Os dados foram obtidos por meio de 

levantamento bibliográfico utilizando a Rede Mundial de Computadores, sites de busca, 

Google acadêmico e plataformas como Scielo, Capes, Repositório Alice, Instituto Nacional de 

Pesquisas na Amazônia (INPA) e Universidades e demais institutos de pesquisa com acervo 

livre. 

2.2 Classificação dos Trabalhos 

Os trabalhos foram classificados de acordo com as características comuns ao tema 

Quelônios, além de uma análise de tipologia, tempo e espaço.  Logo, os dados foram 
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dispostos da seguinte maneira: Tipo de pesquisa, Ano de publicação, Região de aplicação do 

trabalho e Temáticas comuns. Estas temáticas foram distribuídas segundo o interesse do 

estudo, da seguinte maneira: Preservação, Procedimentos veterinários, Levantamento de 

dados (espécimes, diversidade, etc.), Quelônios como bioindicador, Estudos de 

comportamento (alimentar, reprodutivo, etc.), Consumo de quelônios, Estudo de fósseis, 

Taxonomia, Criação e manejo, Nutrição, Doenças e Ecologia de quelônios. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram levantados 105 trabalhos sobre quelônios produzidos durante o ano 2000 ao 

ano de 2013, compreendendo um período de 13 anos. As obras foram analisadas e divididas 

quanto suas características como tipo, região, eixo temático e ano de publicação, e 

quantificadas tornando possível a interpretação dos dados coletados e verificação do estado da 

arte atual dos estudos sobre quelônios do Brasil. 

Os tipos de produções encontradas nesse intervalo de tempo estão descritas no Gráfico 

1. 

 

Gráfico 1 - Percentual dos tipos de publicação sobre quelônios de 2000 a 2013. 

Nota-se que a grande maioria das publicações sobre quelônios do Brasil se encontrão 

na categoria de artigos com 48%, seguido por dissertações de mestrado com 30%, enquanto 

que as demais categorias foram encontradas em quantidades bem menores, se comparadas às 

duas primeiras. 

Os trabalhos também foram analisados quanto à região do Brasil estudada, sendo 

dividido em Norte, Nordeste, Centro Oeste, Sudeste, Sul e, para os trabalhos de abrangência 
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nacional, Brasil. A disposição das produções de acordo com o enfoque regional no território 

brasileiro está representada no Gráfico 02. 

 

Gráfico 2 - Distribuição por enfoque regional no Brasil. 

 

Os trabalhos apresentaram um maior enfoque na região Norte com 50%, seguido do 

Sudeste com 17%, Sul (11%), Centro oeste (9%) e Nordeste com 5%. Sendo que 8% das 

publicações foram realizadas em nível de Brasil. 

A maior parte das Teses e dissertações de mestrado está concentrada na região Norte. 

Muitos dos trabalhos realizados na região Norte foram desenvolvidos principalmente 

nos estados do Amazonas e Pará, havendo poucos trabalhos em relação aos outros estados que 

compõem a Amazônia brasileira, demonstrando a carência de pesquisas nessa região. 

Foi verificado que a maioria das pesquisas que englobam o universo dos trabalhos é 

dirigida para a ecologia de quelônios e para procedimentos veterinários, como cirurgias e 

anestesias, que somados contemplam cerca de 42% de todas as publicações. No entanto, 

ressalta-se uma razoável variabilidade de temáticas abordadas (Gráfico 3). 
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Gráfico 3 - Distribuição das temáticas dos trabalhos dobre quelônios. 

A classificação quanto à temática foi realizada através da extração da ideia central de 

cada obra analisada. 

Observou-se que as espécies trabalhadas com maior frequência nas produções 

pertenciam ao gênero Podocnemis, (Ordem Testudines, Família Podocnemididae) com 

destaque para Podocnemis expansa. Outras espécies, frequentemente abordadas no 

levantamento dos trabalhos, que merecem destaque são Podocnemis erythrocephala, 

Podocnemis unifilis, Phrynops geoffroanus, Rhinemys rufipes e Muçuãs (Kinosternon 

scorpioides). 

Dentre as temáticas de ecologia de quelônios, Bernhard (2010), estudou no rio Ayuanã 

por cinco anos a dinâmica populacional de Podocnemis erythrocephala, verificando 
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crescimento, maturidade sexual, movimentação, abundância relativa, estrutura populacional, 

razão sexual, e proporção de juvenis. 

Também foram desenvolvidos muitos trabalhos em parques e reservas de conservação. 

No Tocantins, Portelinha (2010) estudou a estrutura populacional e alometria reprodutiva de 

Podocnemis expansa no entorno do Parque Nacional do Araguaia. 

Um dos projetos mais relevantes sobre quelônios é o Projeto Pé-de-pincha, que a mais 

de 12 anos promove a pesquisa e o manejo em comunidades ribeirinhas e vem a contribuir de 

forma significativa na conservação e produção científica do Podocnemis unifilis (ROCHA e 

TERÁN, 2011). Outro projeto de grande importância é o Projeto Quelônios, que desenvolve 

um estudo de biologia reprodutiva e manejo desde 1985 (RIBEIRO, 2009). 

Foi observado que diversos trabalhos sobre dieta, criação e manejo adequado de 

quelônios desenvolvem uma perspectiva sustentável, por estes serem alternativas importantes 

para conservação da composição faunística de quelônios. No Repositório Alice, foram 

encontrados muitos trabalhos recentes da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA). 

Também foi observado a variação de publicações no decorrer deste período de 13 

anos, cujos dados foram organizados no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 - Distribuição de número de trabalhos no período 2000-2013. 

Foram encontradas poucas publicações durante o período de 2000 a 2006, havendo um 

ligeiro aumento em 2003. No entanto, em 2007 observa-se um grande salto no número de 

obras abordando o assunto, e se mantendo relativamente constante até 2010, sendo que este 

período de quatro anos é o de maior número de publicações. A partir de 2011 ocorre um 
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pequeno decaimento nas produções, no entanto com poucas alterações significativas até o ano 

de 2013. 

Observou-se que as teses de doutorado se apresentaram bem distribuídas nesse 

intervalo de tempo. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os quelônios são parte importante de nossa fauna e possuem forte ligação econômica e 

cultural com a população humana, principalmente as ribeirinhas que tem esses animais como 

fonte de alimento e renda. 

Logo a conservação através de manejo sustentável é imprescindível para que não 

percamos parte importante de nossa biodiversidade bem como um recurso para essas 

populações humanas com certo grau de dependência.  

O estado da arte desenvolvido nesse estudo demonstra as distribuições das temáticas 

em quantidades e regiões dos estudos sobre quelônios. A maioria dos trabalhos contempla as 

questões ecológicas, mas revela a existência de movimentos crescentes em outras 

perspectivas.  

Apesar do aumento no número de publicações relacionadas aos quelônios nos últimos 

anos, este trabalho evidência uma carência de pesquisas sobre o tema em muitas regiões do 

Brasil, sendo necessários mais estudos para compreensão e preservação deste grupo tão 

importante para a fauna e para a população humana. 

 

REFERÊNCIAS 
ANDRADE, P. C. M. Criação e manejo de quelônios no Amazonas. Projeto Diagnóstico da 

Criação de Animais Silvestres no Estado do Amazonas. IBAMA/UFAM/SDS: Manaus, 

2004. 

 

ANDRADE, Paulo Cesar. Cartilha pé-de-pincha: parceria de futuro para conservar quelônios 

na várzea amazônica projeto. Ministério do Meio Ambiente–MMA. Projeto Manejo dos 

Recursos Naturais da Várzea–Pro Várzea/Ibama. Manaus-AM, 2005. 

BERNHARD, R. Dinâmica populacional de Podocnemiserythrocephala, no rio Ayuanã, 

Amazonas, Brasil. 2010. 106f. Tese (doutorado em biologia) – Instituto Nacional de 

Pesquisas da Amazônia, INPA, Manaus, 2010. 

 

KLOSOVSKI, Leonardo Julian Rodrigues. Análise das estratégias de conservação de 

quelônios brasileiros. Dissertação de Mestrado, Centro Universitário de Brasília – UniCEUB 

2003. 

 

MARTINS, M.; MOLINA, F. B. Panorama geral dos répteis ameaçados do Brasil. In: 

MACHADO, A.; DRUMMOND, G. M.; PAGLIA, A. P. (Org.). Livro Vermelho da fauna 



 

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

ISSN 2316-7637 

285 

 

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

brasileira ameaçada de extinção. 1.ed. v.2.Brasília/Belo Horizonte: Ministério do Meio 

Ambiente/Fundação Biodiversitas, 2008.p. 327-334. 

 

PORTELINHA, T. C. G. Estrutura populacional e alometria reprodutiva de 

Podocnemisexpansa (Testudines, Podocnemididae) no entorno do Parque Nacional do 

Araguaia, Tocantins. 2010. 110f.  Dissertação (mestrado) – Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz”, Piracicaba, 2010. 

RIBEIRO, N. C. S.Aspectos reprodutivos e manejo conservacionista da Tartaruga-da-

Amazônia Podocnemisexpansa SCHWEIGGER, 1812 (CHELONIA, 

PELOMEDUSIDAE), nas áreas de atuação do Projeto Quelônios da Amazônia-PQA. 

2009. 59F. Monografia (Graduação em biologia) – Faculdade Araguaia, Goiânia, 2009. 

ROCHA, J. M.; TERÁN, A. F. O Projeto manejo de quelônios amazônicos “Pé-de-pincha” e 

sua contribuição na educação científica em duas comunidades ribeirinhas do assentamento 

agrícola “Vila Amazônia”, Parintins-AM. Revista Amazônica de Ensino de Ciências, 

Manaus, v.4, n.6, p.57-70, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

ISSN 2316-7637 

286 

 

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

ESTIMATIVA DA BIOMASSA AÉREA EM UM POMAR DE 

MANGUEIRAS (MANGIFERA INDICA L.)  

 
Romero Thiago Sobrinho Wanzeler1, Cleber Assis dos Santos2, Edivaldo Afonso de Oliveira 

Serrão2, Layrson de Jesus Menezes Gonçalves2, Maria do Carmo Felipe de Oliveira3 
 

1 Discente de Meteorologia. Universidade Federal do Pará. romero-thiago@hotmail.com 
2 Discente de Meteorologia. Universidade Federal do Pará. 

3 Professora Adjunta da Faculdade de Meteorologia. Universidade Federal do Pará. 

 

RESUMO  
 

Utilizando dados coletados durante uma pesquisa acadêmica realizada em um pomar de mangueiras 

localizado em um sítio experimental na localidade de Cuiarana, município de Salinópolis – PA, no 

período de 03 a 07 de junho de 2014, este estudo teve como objetivo estimar a biomassa aérea e 

quantificar o estoque de carbono disponível no local, a fim de auxiliar outras pesquisas relacionadas ao 

clima e estudos ligados à questão do manejo florestal e de recuperação de áreas degradadas. As 

parcelas B e C apresentaram a maior quantidade de árvores (21 cada), enquanto que as parcelas D e A 

ficaram com 20 e 19 árvores, respectivamente. A classe predominante na distribuição diamétrica foi 

entre 40,7 e 45,3 cm, com 32 árvores (40% do total).  O total de biomassa verde produzida no local foi 

de 292 ton/0,848 ha e a quantidade de carbono (C) absorvida foi de aproximadamente 20 ton/0,848 ha. 

Os resultados encontrados na pesquisa são de grande importância para o clima, uma vez que a 

quantificação da quantidade de C sequestrado da atmosfera naquela região, por mudanças que estão 

associadas aos diferentes usos da terra, como desmatamento, queimadas e ocorrências de destruição da 

vegetação, resulta em limitações para a produtividade de culturas agrícolas.  

 

Palavras-chave: Biomassa. Carbono. Espacialização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 As questões climáticas são alvos atualmente de uma ampla discussão, sendo um dos 

seus tópicos, o grande interesse em quantificar a biomassa que é convertida, principalmente 

em dióxido de carbono, pelas diferentes formas de uso do solo (FEARNSIDE et al., 1993). A 

estimativa de biomassa é de grande importância às áreas de manejo florestal e ao clima. Ao 

manejo florestal, a biomassa se relaciona com os estoques de macro e micronutrientes de uma 

vegetação, obtidos pelo produto da massa pelas concentrações de cada mineral. No caso do 

clima, a biomassa é usada para estimar a quantidade de C que é liberada à atmosfera durante 

um processo de queimadas (HIGUCHI et al., 1998). 

A espacialização de uma região e a estimativa da biomassa despertam grande interesse 

nos estudos de manejos e recuperação de áreas degradadas. Kershaw (1973) afirma que, as 

mudanças que ocorrem no número de indivíduos ou na biomassa de um grupo de indivíduos 

em uma comunidade, podem ser resultado da interferência de outros indivíduos. Isso faz com 

que o espaço (considerado um recurso vital) seja o fator limitante de crescimento para a 
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planta. Além disso, a região amazônica desempenha papel importante no ciclo global do 

Carbono, devido a sua extensão territorial e a quantidade de C armazenada no complexo solo-

planta (CERRI et al., 2007). 

Diante dessas questões, o objetivo deste trabalho foi estimar a biomassa de uma área 

utilizada para estudos científicos e acadêmicos dentro de um pomar de mangueiras 

(Mangifera Indica L.), a fim de avaliar mudanças que possam estar ocorrendo devido ao uso 

da terra, limitando assim, a demanda da produtividade agrícola na região. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido no sítio experimental na localidade de Cuiarana, município 

de Salinópolis – PA (latitude 00° 39’ 54’’ S e longitude 47° 17’ 42’’ W) durante um estudo 

acadêmico no período de 03 a 07 de junho de 2014. Vale ressaltar que este pomar de 

mangueiras foi implantado para fins comerciais de exportação, com fileiras orientadas no 

sentido Leste-Oeste e espaçamento de aproximadamente 10 metros entre fileiras.  

A espacialização do local para o trabalho foi feita com auxílio de um nível 

topográfico, trena e uma mira falante para medir uma área de referência de 80 m x 106 m 

(0,848 ha), sendo 80 m no eixo “X” sentido Norte-Sul e 106 m no eixo “Y” no sentido Leste-

Oeste. Dividiu-se esta área em 4 parcelas, A, B, C e D. Após a espacialização local, foram 

medidos os perímetros de cada árvore, à uma altura de aproximadamente 40 cm do solo. 

Sabe-se que o recomendado para essa medição é a utilização do diâmetro à altura do peito 

(DAP), aproximadamente 1,50 m, porém o pomar de mangueiras possui árvores 

geneticamente modificadas, onde a bifurcação do caule se encontra bem abaixo do ideal. O 

valor de cada perímetro serviu para calcular o DAP através da seguinte equação: 

 
Calculado o DAP de cada árvore, utilizou-se a Equação Halométrica, proposta por 

HIGUCHI et al. (1988), para calcular a Biomassa, dada por:  

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1. Espacialização das árvores na área de estudo do pomar de mangueiras: 

A distribuição da densidade das árvores em cada parcela é mostrada na Figura 1, 

sendo uma média de 20,25 árvores. As parcelas B e C tiveram a maior quantidade de árvores 

por parcela, ambas com 21, enquanto que com 19 árvores, a parcela A teve o menor número. 
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A parcela D apresentou densidade de 20 árvores, dando um total de 81 árvores em toda a área 

de estudos do pomar de mangueiras. 

 
Figura 1 - Espacialização das árvores na área de estudo do pomar de mangueiras. 

 

3.2. Distribuição diamétrica das árvores na área de estudos do pomar de mangueiras: 

Para a distribuição diamétrica das árvores, mostrada no Gráfico 1, a média encontrada 

foi de 44,0 cm, sendo um valor representativo do diâmetro das parcelas. O maior diâmetro 

(63,7 cm) foi encontrado na árvore D20, enquanto que o menor valor foi de 22,3 cm na árvore 

B20. A classe entre 40,7 e 45,3 cm mostrou uma predominância de árvores com DAP dentro 

deste intervalo, sendo 32 árvores, representando 40% do total, seguida das classes entre 45,3 e 

49,9 cm com 25% e de 36,1 a 46,7 cm com 12%, sendo estas as três classes que apresentaram 

maiores frequências absolutas e relativas. As classes de 26,9 a 31,5 cm e de 59,1 a 63,7 cm 

apresentaram apenas 1% das árvores das parcelas com apenas 1 árvore em cada classe, sendo 

os menores valores de menor porcentagem de frequência relativa e absoluta, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Frequência absoluta e relativa do DAP das árvores da área de estudos do pomar de mangueiras. 
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3.3. Biomassa total na área de estudos do pomar de mangueira: 
 Gráfico 2 - Biomassa das árvores das parcelas da área de estudos do pomar de mangueira. 

 

A biomassa de cada árvore das parcelas é mostrada no Gráfico 2, com média de 

3610,1 kg. Este valor não se mostrou bem representativo para as parcelas, visto que existe 

uma grande diferença entre o valor máximo, encontrado na árvore D20 (8833,8 kg) e o valor 

mínimo, apresentado na árvore B20 (608,7 kg). 

 

3.4. Biomassa versus DAP na área de estudos do pomar de mangueiras: 

A relação entre a biomassa e o DAP apresentada no Gáfico 3 mostra uma relação 

direta entre ambas, onde quanto maior o DAP maior a biomassa e vice-versa. 

Gráfico 3 - Relação entre biomassa e DAP na área de estudos do pomar de mangueiras. 
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A equação de regressão que melhor explica essa relação de dependência entre a 

biomassa e o diâmetro nas parcelas da área de estudo é mostrada no Gáfico 4, sendo que a 

melhor equação de regressão foi a equação potencial, com coeficiente de determinação R2 = 

1. 

Gráfico 4 - Linha de regressão entre biomassa e DAP na área de estudos do pomar de mangueiras. 

 

3.5 Quantidade de carbono absorvido na área de estudos do pomar de mangueiras: 

Somando a quantidade de biomassa (biomassa verde) produzida nas quatro parcelas da 

área de estudos do pomar de mangueiras de 80 m x 106 m, o total foi de 292 ton/0,848 ha, 

sendo que a quantidade de carbono absorvido foi de aproximadamente 20 ton/0,848 ha, 

quantidade esta que pode vir a ser liberada para a atmosfera caso ocorra um processo de 

desmatamento da área vegetada. 

 

4. CONCLUSÕES  

Através das análises dos resultados, concluiu-se que a importância de um bom manejo 

nesta região colabora para o aumento da biomassa aérea, além de promover a recuperação de 

áreas degradadas e reduzir a emissão de CO2 em caso de mudanças associadas aos diferentes 

usos da terra. Além disso, o pomar de mangueiras também tem a sua finalidade comercial, e a 

sua preservação diminui as limitações para a produtividade agrícola local. 
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RESUMO 
 

A Palma de óleo é uma importante oleaginosa utilizada na produção de biodiesel, mas ainda são 

incipientes os resultados do impacto da cultura no estoque de carbono e na densidade do solo na região 

amazônica. O objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da sucessão de floresta secundária em sistemas 

de palma de óleo, na densidade aparente e armazenamento do estoque de carbono em diferentes locais 

de coleta em Latossolo Amarelo distrófico. O estudo foi realizado no Nordeste do Pará, município de 

Tomé-Açu. Foram coletadas amostras de solo nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm de 

profundidade para análise de carbono total e densidade do solo em quatro locais  (coroa, carreador, 

linha do dendê e pilha) dentro do sistema com palma de óleo com preparo de área mecanizado e 

comparados com um sistema de referência representado por uma floresta secundária. Os resultados 

mostraram que as maiores densidades do solo foram encontradas no sistema com palma óleo no 

carreador até a profundidade de 20 cm. Os maiores estoques de carbono do solo foram observados na 

profundidade de 0-30 cm na floresta seguido do local coroa na palma de óleo.  

 
Palavras-chave: Floresta secundária. Latossolo Amarelo. Nordeste do Pará. 
 

1. INTRODUÇÃO 

O cultivo de palma de óleo (Elaeis guineensis Jacq., família Arecaceae) atualmente 

configura-se como um componente agrícola importante para a região Amazônica, pois o 

Estado do Pará se destaca como o principal Estado produtor do Brasil, respondendo por mais 

de 70% da produção nacional. No entanto, o sistema de cultivo predominantemente utilizado 

é o convencional, que se preconiza no monocultivo e consumo de insumos industrializados, 

sendo, incompatíveis com a realidade socioeconômica do produtor rural familiar da região 

amazônica (Santiago et al., 2013).  

A implantação e manejo de sistema de cultivo com Palma de óleo de produção 

acarretam transformações na dinâmica do carbono orgânico (C) no solo (Frazão et al., 2012). 

Dependendo das características da área e do sistema de manejo adotado, essas transformações 

podem representar uma mudança no papel do solo como reservatório de C, alterando as taxas 
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de emissão de dióxido de carbono para a atmosfera (Fernandes e Fernandes, 2014), o qual 

contribui de forma significativa para o aumento da temperatura da atmosfera. 

Nos cultivos de palma de óleo há uma heterogeneidade na utilização do espaço (Law 

et al., 2009; Frazão et al., 2012), resultante de diferentes tipos de manejo em uma mesma área 

onde circulam máquinas pelos carreadores e pessoas responsáveis pela colheita, adubação e 

manutenção do sistema, assim como da deposição localizada de folhas podadas. Isso faz com 

que segundo Haron et al.,(1998) a cultura da palma de óleo apresente mais variação espacial 

no carbono orgânico do solo que a maioria das culturas. 

Devido a mudanças no uso do solo pelas práticas de manejo no cultivo de palma de 

óleo, estudos foram realizados na Malásia por Law et al. (2009) em relação à variação 

espacial da concentração C orgânico no solo em diferentes áreas no interior de um cultivo 

com idade de 27 anos.  Law et al. (2009) concluíram que o manejo do carbono no solo em 

local específico pode ser uma estratégia para aumentar o sequestro de carbono orgânico do 

solo nessa cultura.  

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito da substituição de floresta 

secundária por sistema de produção convencional de palma de óleo e as consequências na 

densidade aparente e estoques de carbono do solo nas diferentes áreas de manejo operacionais 

em Latossolo Amarelo distrófico da Amazônia Oriental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo  

Este estudo foi realizado em um experimento desenvolvido pela Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), em agosto de 2012, no município de Tomé-Açu, Pará, 

em área de monocultivo de palma de óleo, em propriedade de produtor rural cooperado da 

Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu (CAMTA). A área de estudo situava-se a 10 km do 

distrito de Quatro Bocas, pertencente à Mesorregião do Nordeste Paraense e à Microrregião 

Tomé-Açu, entre as coordenadas geográficas 02° 20' 59'' de latitude sul e 48° 15' 36'' de 

longitude a oeste de Greenwich, com altitude média de 45 m (Figura 1).   
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Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo, município de Tomé-Açu, Estado do Pará, Brasil. 

O solo é classificado como Latossolo Amarelo com textura franco-arenosa nos 

primeiros 20 cm e franco argilo-arenosa conforme se aprofunda no perfil. A caracterização 

química e granulométrica do solo esta apresentada na Tabela 1. O clima é classificado como 

tropical quente úmido (Ami segundo a classificação de Köppen), com uma estação seca de 

agosto a outubro; a precipitação pluviométrica anual é de 2.463,8 mm, com alta incidência de 

chuvas de dezembro a maio, correspondendo a 81,2% do total da precipitação anual. A 

temperatura média anual é 26,3ºC, variando mensalmente entre 21,0ºC (agosto) e 33,8ºC 

(outubro) com brilho solar anual de 2.372,3 horas. Estas informações das variáveis 

meteorológicas foram coletadas na Estação Climatológica da Embrapa Amazônia Oriental 

localizada em Tomé-Açu-Pa, e compreendem valores médios do período de 1985 a 2013 

(Figura 1). 

 

2.2 Histórico da área  

  Anteriormente à instalação do experimento, a respectiva área de estudo era coberta por 

floresta secundária, com idade aproximada de 15 anos, com altura média do dossel de 15 

metros, densidade média de 520 árvores por hectare com diâmetro à altura do peito (DAP) 

acima de 10 cm, predominando as espécies Tapirira guianensis Aubl., Vismia guianensis 

Aubl. Prers., Inga alba Willd. e Apeiba burrchelli Sprangue. Esta mesma formada depois de 

repetidos ciclos de corte e queima, para agricultura de subsistência (arroz – Oryza sativa, 

mandioca – Manihot e sculenta, milho – Zea mays e feijão-caupi – Vigna unguiculata). 
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2.2.1 Cultivo da palma de óleo  

Em 2006, o preparo da área consistiu de corte da floresta, desmatamento, enleiramento 

e destoca com trator de esteira, calagem, nivelamento com aração e gradagens. Em seguida, 

houve piqueteamento das covas de plantio (40 cm x 40 cm x 40 cm) e plantio de puerária 

(Pueraria phaseoloides (Roxb) Benth). As mudas foram plantadas no local definitivo com um 

ano de idade com densidade de 143 plantas por hectare, com as plantas arranjadas em 

triângulo equilátero de 9 m de lado, ou seja, espaçamento de 7,8 m entre as linhas de plantio e 

9 m entre as plantas na linha. No primeiro ano de cultivo foi realizada adubação em cova com 

800 g de superfosfato triplo (SFT) por planta. No início e final do período chuvoso, foi 

realizada aplicação de cobertura com 200 g de ureia, 100 g de cloreto de potássio (KCl),100 g 

de sulfato de magnésio (MgSO4), 13 g de bórax e 8 g zinco (Zincop 101). Nos demais anos, 

até o terceiro ano após o plantio no campo (início da produção). A adubação foi realizada a 

lanço com uso de maquinário. 

Tabela 1 - Caracterização física e química em diferentes profundidades do solo nos sistemas avaliados.  

Uso do solo Areia  Silte  Argila pH P K Na Ca Mg Al H+Al 

 
_______ g kg-1 _______  água _______   mg dm-3    _______ _______  cmolc/dm-3_______ 

 

     
 0 - 5 cm 

     Palma de 

óleo 
625 176 200 5,0 64,9 118,7 15,3 3,9 0,9 0,2 3,8 

Floresta 779 102 120 5,0 4,6 4,8 38,4 5,2 3,1 0,4 4,9 

 
 

   
 5 - 10 cm 

     Palma de 

óleo 
562 219 220 5,0 8,7 93,2 9,9 3,0 0,6 0,3 3,3 

Floresta 719 122 160 5,2 4,6 4,6 26,8 5,6 2,1 0,3 3,8 

 
 

   
  10 - 20 cm 

  
  

Palma de 

óleo 
527 213 260 5,0 4,6 66,1 7,9 2,3 0,5 0,3 2,5 

Floresta 579 181 240 5,3 4,9 2,2 18,4 3,6 1,3 0,3 3,1 

 
 

   
   20 - 30 cm 

    Palma de 

óleo 
452 209 340 5,1 2,0 29,9 6,0 1,7 0,4 0,3 2,0 

Floresta 461 159 380 4,9 1,6 9,8 2,8 0,9 0,4 0,6 3,0 

  
O manejo do sistema convencional consistiu no coroamanto das plantas, com 

utilização de capina química (glifosato) por três vezes ao ano, roçagem das entrelinhas, poda 

manual de limpeza até o terceiro ano e colheita dos cachos. A colheita foi realizada 

manualmente com sacho e a coleta dos cachos com utilização de trator através do carreador. 

Segundo o produtor rural, a produção anual foi de 10 toneladas de cacho por hectare. O 

material vegetal resultante das podas de limpeza e a folha após a coleta dos cachos foram 

deixados ao lado da linha de plantio, formando uma pilha de restos culturais que entram em 

decomposição. 
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2.3 Descrição do experimento  

Foram avaliadas a densidade aparente e a concentração de carbono no solo em quatro 

locais diferentes no interior do plantio convencional de palma de óleo, denominados de 

tratamentos: área da coroa (Coroa), linha da palma, carreador, pilha do material podado 

(Pilha), que foram comparados com a floresta secundária local de aproximadamente 15 anos.  

 

2.3.1 Coleta de amostras de solo  

A coleta de amostras deformadas de solo foi realizada em agosto de 2012 utilizando 

trado tipo sonda. Em área de 2 ha da cultura de palma de óleo, estabeleceram-se, ao acaso, 5 

parcelas, medindo cada parcela aproximadamente 15,6 x 18 m, sendo coletadas cinco 

amostras simples que foram reunidas para formar 1 amostra composta por local e parcela, nas 

profundidades de: 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm na coroa da palma em direção à linha das 

plantas, no meio do carreador e na pilha de material podado (Figura 2), totalizando 48 

amostras simples e 16 compostas por parcela. Na floresta foi realizado o mesmo 

procedimento em aproximadamente 2 ha, em 5 parcelas selecionadas ao acaso, nas mesmas 

profundidades.  

 

Figura 2 – Esquema dos locais de coleta no cultivo de Palma de óleo. 

Amostras indeformadas para determinação da densidade do solo foram coletadas em 

cada parcela dos sistemas de uso. Escavaram-se 3 trincheiras medindo 70 cm de 

comprimento, 70 cm de largura e 70 cm de profundidade em cada local. Retiraram-se 

amostras indeformadas nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm de três faces 

internas da trincheira com auxílio de trado extrator e anéis de aço (Kopeck) de bordas 

cortantes com volume interno conhecido. A densidade do solo foi determinada pelo método 

do anel volumétrico (EMBRAPA, 1997), em que amostras indeformadas foram colocadas em 
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estufa a 105°C até atingir peso constante. As amostras de solo foram conduzidas ao 

Laboratório de Análise de Sistemas Sustentáveis (LASS) da Embrapa Amazônia Oriental, 

onde foram secas ao ar, destorroadas e passadas em peneira de 2 mm para obtenção da terra 

fina seca ao ar (TFSA). 

 

2.3.2 Estoque de C no solo  

 Para determinação da concentração de C total, cerca de 20 g de TFSA foram 

triturados em almofariz (pilão de ágata) e tamisados em peneira de 0,25 mm (60 mesh). Em 

seguida, foi pesado aproximadamente 0,20 g, para determinação da concentração de C por 

combustão a seco, em analisador elementar da marca LECO, modelo CNS 2000 (forno a 

1350°C). O estoque de carbono total do solo foi calculado segundo (Veldkamp, 1994).  

Como a densidade do solo variou significativamente entre diferentes locais de coleta 

das amostras, houve a necessidade de corrigir o estoque considerando-se em massas 

equivalentes de solo (Sisti et al., 2004). Para isso, tomamos como área de referência a massa 

de solo da floresta. Para a correção do estoque de C por área no sistema de produção de palma 

de óleo foi estimada a largura da área da pilha (1,5 m) e a largura da área da palma (4 m), 

sendo a área restante definida como área de carreador, ou seja, a área desse local representou, 

respectivamente, 10, 52 e 38% da área total.  

 

2.4 Análise estatística  

 Foi utilizado um delineamento inteiramente ao acaso, com dois tratamentos (cultivo 

de palma de óleo e floresta secundária) e cinco repetições (ou pseudorepetições) por local de 

amostragem. Os dados de densidade do solo e estoque de carbono do solo, em cada local de 

coleta, foram comparados através de ANOVA com um fator. As análises foram feitas 

separadamente para cada profundidade. Aplicou-se o teste Tukey a 5% para a comparação das 

médias dos diferentes locais no plantio de palma de óleo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Densidade aparente do solo  

De maneira geral, a densidade do solo variou de 0,90 kg dm-3 (Floresta) a 1,46 kg dm-3 

(Carreador), ficando dentro da faixa de variação relatada por Desjardins et al. (2004) em 

Latossolos sob floresta primária na Amazônia Oriental - 1,20, 1,36 e 1,37 kg dm-3 nas 

profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm, respectivamente (Figura 3). 
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Na profundidade de 0-5 cm (Figura 3A), no sistema de palma de óleo a média da 

densidade do carreador foi maior estatisticamente em relação aos demais locais de coleta. Este 

resultado está relacionado ao manejo de colheita dos frutos de dendê que é realizado com uso 

de máquinas, que se deslocam neste local. O solo pode tornar-se compactado principalmente 

pelo uso de máquinas e implementos agrícolas e pelo pisoteio de animais (Reichert et al., 

2007), pois promove-se adensamento do solo pela aplicação de energia mecânica pelos 

mesmos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Densidade do solo em floresta secundária e em diferentes locais de coleta (carreador, coroa, linha e 

pilha) em cultivo de palma de óleo em Tomé-Açu, Pará. Profundidades de coleta 0-5 (3A), 5-10 (3B), 10-20 

(3C) e 20-30 cm (3D). Médias seguidas da mesma letra em cada profundidade não diferem estatisticamente entre 

si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. Barras representam erro padrão.  
 

Foi observada menor densidade na floresta secundária em relação ao carreador, coroa 

e linha do dendê no cultivo de palma de óleo, não diferindo significativamente do valor médio 

observado na pilha na profundidade de 0-5 cm. Possivelmente esta diferença entre o cultivo 

de palma de óleo e a floresta secundária está associada ao uso de tratores no manejo do 

sistema com palma de óleo, pois a compactação do solo pode ocorrer em qualquer localização 

do sistema agrícola quando a carga aplicada no solo for superior à capacidade de suporte do 

mesmo (Veiga et al., 2007), pois há uma diminuição no seu volume devido a compressão 

exercida pelo trator, ocasionando um rearranjamento mais denso das partículas do solo (Curi 
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et al., 1993). A deposição de resíduos sobre a superfície do solo reduz o efeito negativo do 

tráfego de máquinas, pois absorve parte da pressão exercida na superfície (Braida et al., 

2006), provavelmente o que pode explicar os resultados obtidos na pilha.  

Nas profundidades de 5-10, 10-20 e 20-30 cm (Figura 3 B, C e D), não houve 

diferença significativa entre os locais de coleta no cultivo de palma óleo. Na profundidade de 

5-10 cm (Figura 3B) todos os locais de coleta apresentaram maior densidade do solo em 

relação à floresta secundária, enquanto que na profundidade de 10-20 cm houve diferença 

somente entre a densidade do carreador e o da floresta. O maior valor de densidade do solo 

nas primeiras camadas do carreador demonstra que este local é altamente afetado pelas 

operações de máquinas pesadas e transito de pessoas no manejo da cultura e colheita.  

Diferenças significativas de densidade do solo no sistema com palma de óleo em 

relação à floresta (Figura 3) demonstram que há ligeira alteração estrutural do solo, ou seja, 

compactação causada possivelmente pelo desmatamento (corte raso da floresta), mecanização 

no preparo de área e operações nos tratos culturais. Hamza e Anderson (2005) afirmam que o 

uso do solo com práticas agrícolas, cultivo intensivo, sistema de manejo inadequado, com 

movimento de máquinas, implementos agrícolas, pessoas e animais, promovem uma 

modificação na estrutura do solo em relação à condição original.  

 

3.2 Concentração e Estoque do Carbono no solo  

De modo geral, nos diferentes locais no interior da cultura de palma óleo, nas 

profundidades até 10 cm, não houve diferenças nos estoques de C no solo (Tabela 2). Nas 

profundidades superiores a 10 cm, observou-se maior estoque na coroa em relação aos demais 

locais, não diferindo estatisticamente da  floresta secundária. O maior estoque de C na coroa 

pode estar relacionado à maior presença de raízes fasciculadas que já entraram em estado de 

decomposição neste local. De acordo com Rasse et al. (2005) o aumento dos estoques de C no 

solo na cultura da palma de óleo está diretamente relacionado com o crescimento das raízes e 

Kumar et al. (2006) afirmam que a quebra de raízes e a exsudação radicular  contribuem para 

elevar o estoque de carbono em subsuperfície.   
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Tabela 2. Estoque de carbono nas diferentes profundidades e locais de coleta em cultivo de palma de óleo e 

floresta, Pará, Amazônia Oriental, Brasil.  

Profundidade Estoque de C (Mg ha-1) por Local 
 

do solo (cm) Coroa 
  

Pilha 
  

Carreador 
  

Floresta  
  

0-5 8,1 ±0,34 b 8,6 ±0,80 b 7,9 ±0,25 b 11,2 ±1,08 a 

5-10 10,0 ±0,18 a 8,6 ±0,72 a 9,2 ±0,41 a 10,1 ±0,62 a 

10-20 16,9 ±0,66 a 11,8 ±0,25 b 13,4 ±0,45 b 17,6 ±1,00 a 

20-30 16,8 ±0,05 a 10,7 ±0,25 c 11,6 ±0,38 c 14,5 ±0,55 b 

0-30 51,9 ±0,94 a 39,7 ±1,81 b 42,1 ±1,32 b 53,4 ±2,49 a 

Os valores representam à média (n=5), números após ± são erro padrão da média. Médias seguidas de  mesma 

letra não diferiram significativamente entre os locais de coleta em cada profundidade pelo teste de Tukey 

(P<0,05).  
 

 

Quando avaliamos o estoque de carbono na camada de 0-30 cm observamos que há 

maior estoque de carbono no local coroa no cultivo de palma de óleo e na floresta secundária 

em relação aos demais locais avaliados, provavelmente devido a entrada de matéria orgânica 

derivada de raízes e impactos da compactação do solo observada em locais mais distantes da 

planta onde passa o trator (Frazão et al., 2012). Devido a palma de óleo possuir raízes 

fasciculadas, o uso de máquinas durante o manejo pode contribuir para a gradual deterioração 

das condições físicas do solo, que restringem o crescimento das raízes (Yahia et al., 2010), 

uma importante fonte de carbono no solo. 

 

CONCLUSÃO 

1. Observou-se adensamento no cultivo da palma de óleo, em relação à área de 

referência, porém a densidade do solo ainda não é um fator limitante para o 

crescimento radicular. 

 

2. A conversão de floresta para cultivo de palma de óleo resulta em perda de carbono 

estocado no solo.   
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RESUMO 

 
O presente trabalho apresenta  alguns parâmetros físico-químicos da água, composição e densidade 

microfitoplanctônica dos Rios Muriá e Mocajuba, importantes regiões estuarinas do litoral paraense, 

dados sobre a estrutura dos bosques dos manguezais dos Municípios de Curuçá e São João da Ponta, 

litoral nordeste do Estado do Pará, além de informações a respeito do perfil socioeconômico das 

comunidades extrativas do caranguejo-uçá. Para o estudo de bosque foram demarcadas ao acaso, três 

parcelas de 20x20m, onde foram encontradas duas espécies típicas de manguezais: Rizhophora mangle 

e Aviccenia germinans, sendo que todos os bosques apresentaram valor de importância mais elevado 

para R. mangle. Os dados físico-químicos dos rios Muriá e Mocajuba foram medidos in situ” com uma 

sonda HANNA HI9828, que revelou que os menores valores para oxigênio dissolvido foram 

registrados nas estações mais internas aumentando em direção ás mais externas sob maior influência 

costeira, as amostras para composição e densidade fitoplanctônica foram obtidas a partir de amostras 

de água coletadas na superfície com garrafa, onde foram registradas 55 espécies para Curuçá, com 

destaque para família Coscinodiscacea, e 26 para São João da Ponta,  13 espécies apresentaram – se 

comum aos dois estuários. No levantamento socioeconômico das comunidades que exploram esses 

manguezais, foi aplicado um questionário aos pescadores artesanais de caranguejo, que visou 

identificar o perfil dos mesmos e a situação que se encontram atualmente quanto a renda mensal, que 

se mostrou baixa, onde a maioria dos pescadores (93%) recebe menos de um salário mínimo . Os 

manguezais são considerados áreas de preservação permanente pelas leis ambientais vigentes no 

Brasil, tornando-se importante a realização de estudos, com esse, que devem contribuir para gestão 

ambiental racional nestes ecossistemas. 

 

Palavras-chave: Manguezais. Fitoplâncton. Socioeconomia. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os manguezais desenvolvem-se em zonas litorâneas associadas a cursos d’água, em 

áreas encharcadas, salobras e calmas, com influência das marés, porém, não atingidos 

diretamente pela ação das ondas. Funcionam como um elo entre os ambientes marinhos, 

terrestre e de água doce, caracterizando-se por uma constante conquista de novas áreas devido 

ao acúmulo de grandes massas de sedimentos e detritos trazidos pelos rios e mar. O 

ecossistema manguezal protege a costa contra erosões e forma uma barreia de proteção contra 

tempestades oceânicas (RAVEN; BERG, 2001). São áreas de grande importância tanto do 

ponto de vista florístico, com espécies adaptadas às condições de salinidade e carência de 

mailto:ellengat13@msn.com
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oxigênio, quanto faunístico, onde as espécies as utilizam como abrigo, para reprodução e 

alimentação (ROSSI; MATTOS, 2002). 

Além da biodiversidade que apresentam, essas áreas constituem-se também, na fonte 

de sobrevivência de uma parcela significativa da população, através de comunidades 

pesqueiras, agrupando milhares de famílias de pescadores, que dependem de seus recursos, 

principalmente, da extração de crustáceos e moluscos. 

Devido à intensa exploração e a importância social, econômica, cultural da pesca do 

caranguejo, associada ao aumento do esforço de pesca sobre o recurso, é crescente o interesse 

de vários segmentos da sociedade na proteção e no gerenciamento pesqueiro e no 

extrativismo sustentável. Sendo assim, torna-se necessário o levantamento de dados, 

mapeamento, inventário e monitoramento de manguezais para apoiar o manejo sustentável de 

ecossistemas de mangue. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado no ano de 2012, em dois municípios do litoral paraense,  

Curuçá e São João da Ponta, nos quais foram selecionadas duas áreas, sendo que: uma das 

áreas é utilizada atualmente para captura do caranguejo e a outra já foi muito explorada e é 

pouco utilizada pelos catadores atualmente, conforme a indicação dos mesmos. 

2.1. Parâmetros Físico-Químicos da Água 

A qualidade das águas dos rios Muriá e Mocajuba foi avaliada através da interpretação 

dos resultados dos parâmetros físico químicos, medidas realizadas “in situ” de: temperatura, 

ph, sólidos totais dissolvidos, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e salinidade que 

foram medidos com uma sonda HANNA HI9828. 

2.2. Composição e Densidade do Microfitoplâncton  

A composição da comunidade microfitoplânctonica dos rios Muriá e Mocajuba, nos 

municípios de Curuçá e São João da Ponta respectivamente, foram determinadas a partir de 

amostras coletadas na superfície nos diferentes pontos ao longo dos rios. Em seguida, as 

mostras foram acondicionada em frascos de polietileno 180 ml e fixada com formol neutro até 

a concentração final de 4%. As amostras foram sedimentadas em cubetas de sedimentação, 

coradas com Rosa de Bengala e mantidas em câmara úmida por um período mínimo de 24 

horas e analisadas usando microscópio invertido da marca Olimpus, modelo IX70 no 

laboratório de Botânica da Universidade Federal do Pará. 
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A densidade foi determinada a partir do método de sedimentação de Utermohl (1958), 

e os resultados foram expressos em organismos por litro (org/L). 

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%) 

2.3. Bosque de Mangue 

A caracterização da estrutura dos bosques de mangue foi determinada segundo 

Schaeffer-Novelli; Cintrón (1986), sendo demarcadas, ao acaso, três parcelas de 20x20m, a 

10m da margem e perpendiculares ao rio principal.  

Dentro de cada parcela, todas as árvores superiores a 3m de altura, foram identificadas 

e mensuradas quanto à altura, o diâmetro da altura do peito (DAP) determinada a densidade 

das árvores.  No caso de árvores do gênero Rhizophora L., a circunferência foi medida após a 

emissão da última raiz escora (SCHAEFFER-NOVELLI CINTRÓN, 1986). 

2.4. Socioeconomia 

No mesmo período foram aplicados questionários semi-estruturados para 

caranguejeiros nas localidades rurais dos municípios e na área urbana. As perguntas foram 

estruturadas a fim de investigar as questões de âmbito social e econômico dos caranguejeiros5.  

No inicio da entrevista, os catadores foram esclarecidos do objetivo e da importância 

do presente estudo. Tal procedimento foi tomado para que não ocorresse comprometimento 

com a veracidade das respostas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Parâmetros Físico-Químicos da Água 

 No município de Curuçá o índice máximo de pH foi de 8,24 e o mínimo 7,18 com a 

média de 7,91, a temperatura (ºC) variou entre 29,12ºC e 28,53ºC com média de 28,86ºC os 

índices para oxigênio dissolvido variaram entre 5,23 ppm e  2,62 ppm com média de 3,8 ppm, 

a variação dos sólidos totais dissolvidos tiveram em dois pontos índices máximos de 26,35 

mg/L, mínimo de 18,87 mg/L e média de 24,0 mg/L, a condutividade elétrica teve como 

                                                           
5 Pescadores artesanais do caranguejo-uçá 
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índices  máximo de 52,7 mS / cm, também em dois pontos, mínimo de 37,74 mS / cm e média 

de 48,0 mS / cm, também em dois pontos a salinidade oscilou entre 34,61% e 23,82 % com 

31,2% de média. Os índices de sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica e salinidade 

apresentaram índices máximos e mínimos respectivamente nos mesmos pontos. 

No município de São João da Ponta o índice máximo de pH foi de 7,55 e o mínimo 

7,02 com a média de 7,29, a temperatura apresentou variação entre 29,78ºC e  29,32ºC com 

média de 29,58ºC, a oscilação nos índices para oxigênio dissolvido foram entre 4,54 ppm e  

3,4 ppm com média de 4,07 ppm, os sólidos totais dissolvidos variaram entre os índices 16,64 

mg/L e 14,19 mg/L com 15,34 mg/L de média, a condutividade elétrica teve como índice  

máximo 33,29 mS / cm e mínimo de 28,37 mS / cm com a média de 30,69 mS / cm, a 

salinidade apresentou 20,73% de índice máximo, 17,37% de mínimo e 18,95% a média. A 

temperatura e oxigênio dissolvido apresentaram índices máximos e mínimos nos mesmos 

pontos respectivos, todavia sólidos totais dissolvidos, condutividade elétrica e salinidade 

também apresentaram índices máximos e mínimos nos mesmos pontos. 

A análise das características físicas, químicas e biológicas de um rio, permite o 

entendimento das condições apresentadas por ele, sejam elas naturais ou alteradas, o pH é um 

dos parâmetros mais importantes e frequentes na avaliação química da água, as águas salobras 

geralmente possuem valores de pH que variam entre 6,0 e 9,0. O pH dos rios Muriá e 

Mocajuba mantiveram suas variações dentro desta faixa, não sendo observada uma 

representativa variação espacial. Em estudos feitos por Cardoso (2009), no estuário do rio 

Guajará – mirim (Vigia – PA), verificou que não há significativas diferenças em relação aos 

regimes de maré para o potencial hidrogeniônico (pH), mostrando pouca diferenciação. 

3.2. Composição e Densidade do Microfitoplâncton 

Foram identificadas no plâncton do rio Muriá, município de Curuçá, 54 espécies de 

diatomáceas, correspondentes a duas Classes: Bacillariophyceae e Fragilariophycaeae, 

subdivididos em 7 ordens, 10 famílias e 28 gêneros, com destaque para a Família 

Coscinodiscaceae por ser a mais representativa com 15 espécies, das quais 10 são 

pertencentes do gênero Coscinodiscus, 18,51% do total. 

No rio Mocajuba, São João da Ponta, foram identificadas 26 espécies de Diatomáceas, 

abrangendo 2 classes: Bacillariophyceae e Fragilariophycaeae, 7 ordens, 9 famílias e 14 

gêneros, a família com maior representatividade foi novamente a Coscinodiscaceae contendo 

7 táxons, distribuídas em 2 gêneros: Coscinodiscus e Melosira. 
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As diatomáceas no rio Muriá estão representadas por 54 espécies, apresentando como 

gênero mais representativo o Coscinodiscus, da família Coscinodiscaceae, que também foi a 

família mais representativa para o rio Mocajuba, com 7 espécies das 26 encontradas. No 

trabalho de Costa (2010), o gênero Coscinodiscus também obteve destaque. 

A frequência de ocorrência das diatomáceas mostrou que a espécie Thalassionema 

nitzschioides, além de mostrar – se comum aos dois rios também foi muito frequente á ambos, 

essa espécie foi encontrada também em estudos feitos e Paiva et al. (2006) e Monteiro et al. 

(2009), todos feitos em estuários amazônicos. Além dessa espécie outras 12 foram comum, 

então 50 % do total das espécies do rio Mocajuba (São João da Ponta) foram encontradas no 

rio Muriá (Curuçá), mostrando similaridade da diatomaflórula entre os rios (Quadro 1).  

Tabela 1: Frequência de ocorrência das espécies de Diatomáceas dos Municípios de Curuçá e 

São João Ponta. 

Quadro 1 – Composição e frequência de ocorrência do microfitoplâncton dos rios Muriá 

(Curuçá-Pará) e Mocajuba (São João da Ponta-Pará). 

Categorias 
Municípios 

Curuçá São João da Ponta 

Muito 

frequentes 

Achnanthes taeniata Grunow, Melosira 

distans Ehr., Rhizosolenia setigera 

Brightwell, Thalassionema nitzschioides 

Grunow. 

Thalassionema nitzschioides Grunow 

 

 

Frequentes 

Coscinodiscus stellaris Ropert, Frustulia 

rhomboides Ehrenberg, Melosira 

granulata Ehr., Thalassionema 

frauenfeldii (Grunow) Hallegraeff, 

Triceratium plano-concavum Brun. 

Biddulphia regia (Schultz) Ostenfeld, 

Rhizosolenia alata (Brightwell),  

 

 

 

 

Pouco 

frequentes 

 

Pouco 

frequentes 

Bacillaria paradoxa Gmelin, Biddulphia 

mobiliensis (J.W.Bailey) Grunow, 

Biddulphia regia (Schultze) Ostenfeld, 

Biddulphia sinensis Greville, 

Coscinodiscus apiculatus Ehrenberg, 

Coscinodiscus decrescens Grunow, 

Coscinodiscus jonesianus (Greville) 

Ostenfeld, Coscinodiscus oculus – Iridis 

Ehrenberg, Fragilaria crotonensis (Kdw) 

Chaetoceros mitra (J. W. Bailey) Cleve, 

Chaetoceros sp, Coscinodiscus 

curvatulus Grunow, Gyrosigma distortum 

(W. Smith) Cleve,  Melosira granulata 

(Ehrenberg) Ralfs 
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Muito frequente ≤ 80%; Frequente > 80% ≤ 50%; Pouco frequente > 50% ≤ 20%; 

Esporádicas < 20%. 

Kitton, Navicula sculpta Ehrenberg, 

Sceletonema costatum Grev, Synedra 

pelágica Hendey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esporádicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esporádicas 

Amphora exsecta Grun., Anomoeoneis 

polygramma (E.) Cl, Asterionela japônica 

Cleve, Biddulphia granulata Roper, 

Biddulphia obtusa (kz.) Ralfs, Cerataulus 

smithii Ralfs, Chaetoceros curvisetus 

Cleve, Chaetoceros peruvianus 

Brightwell, Coscinodiscus centralis 

Ehrenberg, Coscinodiscus divisus 

Grunow, Coscinodiscus moelleri A 

Schmidt, Coscinodiscus nitidus W. 

Gregory, Coscinodiscus subtilis Ehr., 

Diatoma elongatum Lyngbye, Diploneis 

Ehrenberg ex Cleve, Eucampia zoodiacus 

Erh., Gomphonema spencerii (agg.), 

Gyrosigma distortum (W. Smith) Cleve, 

LeptocylIndrus minimus Gran, Melosira 

islandica O. F. Muller, Melosira itálica 

Ehr., Navicula hyalina Donk, Navicula 

distans var. subdirecta Grunow in Cleve 

& Möller, Nitzschia pungens Grunow, 

Pleurosigma acuminatum (Kützing) 

Grunow, Pleurosigma strigosum 

W.Smith, Rhizosolenia alata Brightw, 

Rhizosolenia calcar-avis Schultze, 

Rhizosolenia eriensis Smith, Tabellaria 

fenestrata (Lyngbye) Kützing, 

Triceratium scitulum Brightw, Trinacria 

excavata Heiberg, Trinacria pileolus 

(Ehrenberg) Grunow. 

Biddulphia sinensis Greville, 

Chaetoceros curvisetus Cleve, 

Chaetoceros saltans (Cleve), 

Coscinodiscus kryophilus (Grunow), 

Coscinodiscus sp, Lithodesmium 

undulatum (Ehrenberg), Melosira distans 

(Ehrenberg) Kutzing, Melosira 

nummuloides Agardh, Nitzschia pungens 

Grunow, Pleurosigma strigosum 

W.Smith,  Rhizosolenia imbricata 

(Brightwell), Rhizosolenia longiseta 

Zacharias, Rhizosolenia setigera 

(Brightwell), Sceletonema costatum 

(Greville) Cleve, Surirella sp, Synedra 

pelágica Hendey, Triceratium alternans 

J. W. Bailey, Triceratium flos Ehrenberg 
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3.3.  Bosque de Mangue 

No município de Curuçá foram estudados os mangues Furo Grande e Mangal da 

Ponta. Em ambos houve a ocorrência de duas espécies típicas: Rhizophora mangle L. (figura 

1) e Avicennia germinans (L.). 

No município de São João da Ponta foram estudados os mangues Cumatê e Moconha. 

Assim como no Município de Curuçá, as espécies típicas encontradas foram: Rhizophora 

mangle L. (Rhizophoraraceae) e Avicennia germinans (L.) (Avicenniaceae). 

 

 

Figura 1 - Bosque de mangue do nordeste paraense composto predominantemente por 

Rhizophora mangle L. – Foto de Rosildo Paiva. 

 

As espécies típicas de bosque de mangue Avicennia germinans (L.). e Rhizophora 

mangle L. encontradas neste estudo nos município de Curuçá e São João da Ponta, são 

semelhantes as encontradas nos manguezais Acarajó, Furo do Meio e Furo Grande, em 

Bragança, costa nordeste do Pará,  como mostra os trabalhos de Matni et al.(2006) e nos 

manguezais do rio Cajutuba, Marapanim, nordeste do Pará, Sales et al. (2009) , sendo que não 

houve a presença de Laguncularia racemosa (L). nos dois Municípios.  

Segundo Matni et al., (2006) no trabalho realizado nos manguezais Acarajó, Furo do 

meio e Furo Grande no Município de Bragança, Pará, a não ocorrência de L. racemosa sugere 

ausência de clareiras e alterações antrópicas, já que tal espécie é intolerante a sombra, 

desenvolvendo-se melhor em clareiras.  
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3.4. Socioeconomia 

Do total de 15 caranguejeiros entrevistados em 2012, no Município de Curuçá, a 

média de idade foi de aproximadamente 47,0 anos, sendo que a menor faixa etária foi de 21 

anos e a maior de 70. No que diz respeito a escolaridade na comunidade nenhum dos 

entrevistados concluiu o ensino fundamental, tendo em vista que o nível maior de 

escolaridade foi até a 6ª série. 

Dos entrevistados, 93,3% possui rendimento inferior a um salário mínimo, sendo que 

66,7% ganha até R$ 300,00 mensais, apenas um catador afirma ter rendimento mensal de R$ 

700,00. Alguns possuem outras fontes de renda, como a pesca de camarão e peixes que é 

exercida por todos, sendo que 6,7% trabalham em lavoura, 20% possuem bolsa família, 6,7% 

possuem aposentadoria e 13,3% são funcionários públicos. 53,3% exercem somente a catação 

de caranguejo. 86,7% dos entrevistados dedicam-se à catação de caranguejo a mais de 20 

anos. 

No Município de São João da Ponta também foram entrevistados 15 catadores, cuja 

média de idade foi de aproximadamente 31anos, sendo que a menor faixa etária foi de 20 anos 

e a maior de 48. Sobre a escolaridade na comunidade de São João da Ponta, assim como em 

Curuçá, nenhum dos entrevistados concluiu o ensino fundamental, tendo em vista que o nível 

maior de escolaridade foi até a 6ª série e o menor foi até a 1ª série.  

A maioria dos indivíduos entrevistados possui rendimento inferior a um salário mínimo, 

sendo que a maior parte ganha até R$ 400,00 mensal, apenas um catador afirma ter 

rendimento mensal de R$ 1000,00. Possuem outras fontes de renda, sendo que do total de 

entrevistados, 26,7% trabalham em lavoura, 20% em construção, 6,7 pesca e 46,7% exercem 

somente a pesca artesanal de caranguejo. 40% dos entrevistados exercem essa atividade a 

mais de 20 anos. 

Sobre a escolaridade, os dois Municípios apresentaram um baixo nível de instrução 

que vão desde a primeira série do ensino fundamental até a 6ª série do mesmo. Nenhum dos 

entrevistados concluiu o ensino fundamental. No trabalho de Chaves e Silva (2007), alguns 

pescadores artesanais do caranguejo concluíram o ensino fundamental, apesar de a maioria 

também possuir um baixo grau de escolaridade. 

 

4. CONCLUSÃO 

Os fatores físico-quimicos da água apresentaram valores muito próximos nos dois rios, 

com maiores valores de condutividade elétrica e salinidade no rio Muriá. A composição e 
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densidade mostraram a ocorrência apenas espécies da divisão Bacillariophyta, porém para 

uma melhor avaliação da composição fitoplanctônica há a necessidade de serem feitos estudos 

sazonais que possibilitarão análises mais abrangentes.  

Os estudos realizados mostram que os bosques de mangue estudados apresentam porte 

médio, com ocorrência de R. mangle e A. germinans, sendo a mais abundante R. mangle. O 

crescimento em altura e diâmetro é contínuo, mostrando-se serem bosques em 

desenvolvimento (crescimento). A ausência de L. racemosa indica que os bosques estudados 

não apresentam clareira, possivelmente indicando uma não intervenção antrópica em tal 

ecossistema.   

Quanto à socioeconomia das comunidades estudadas, a atividade de catação de certa 

forma não se mostrou muito rentável para os catadores, visto que a maioria obtém renda 

mensal baixa, sendo assim, seria interessante a implementação de incentivos por parte dos 

gestores públicos e de outras instituições, para a criação e execução de fontes alternativas para 

as famílias, principalmente no período de defeso e da troca do exoesqueleto (ecdise) do 

caranguejo.  

Desta forma, deseja-se que este estudo contribua para gerar ações em busca de uma 

integração entre os pescadores artesanais de caranguejo e o meio ambiente, proporcionando 

um equilíbrio entre o ecossistema manguezal e essa importante atividade de pesca.  
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RESUMO  

 
A necessidade do dia-a-dia de produtos com maior praticidade de preparo evidencia que as indústrias 

precisam mostrar interesse em desenvolver novos produtos à base do pescado, para que além de 

agregar valor, possa também, aumentar o nível de consumo do mesmo. O presente trabalho tem por 

objetivo avaliar a aceitação de conserva termo processada elaborada com Mandi (Pimelodus blochii). 

O processamento do pescado foi realizado no laboratório de alimentos da Universidade do Estado do 

Pará – UEPA, campus XV. Os mandis foram acondicionados em embalagem retor pouch, acrescidos 

de 2% de sal em relação ao seu peso, os quais foram em seguida fechados hermeticamente para então 

sofrerem o tratamento térmico em autoclave, sob pressão, a 121ºC por 20, 40 e 60 minutos. Os 

resultados das variáveis estudadas foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas 

pelo teste de Tukey a 5% de significância. O tratamento térmico proporcionou boas médias para os 

atributos sensoriais, notas que variaram de 6,62 a 8,22 resultando em uma aceitabilidade acima de 

70% em todos os tratamentos. É válido dar ênfase para os quesitos sabor e textura os quais obtiveram 

os maiores resultados 8,06 e 8,22, respectivamente. A intensidade e o tempo de exposição ao calor 

agiram de forma satisfatória na modificação da natureza física do mandi, reduzindo a dureza de suas 

espinhas e consequentemente aumentando as suas qualidades organolépticas, tornando assim o 

tratamento de 60 minutos excelente para o consumo humano. A conserva de mandi mostrou ser 

sensorialmente viável, evidenciando que a espécie pode ser caracterizada como uma boa alternativa de 

matéria-prima, sendo confirmado através da obtenção de 77,95% de aceitação. 

 

Palavras-chave: Alimento. Processamento. Peixe. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O pescado é um alimento saudável, rico em proteínas e sais minerais. Significa mais 

saúde e qualidade de vida para as pessoas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, 

recomenda o consumo de pelo menos 12 kg por pessoa ao ano. Mas o consumo de peixe no 

Brasil ainda fica bem abaixo da média mundial (BRASIL, 2007). Maciel et al. (2014) 

ressaltam que o Brasil possui inúmeras espécies nativas de peixes com grande potencial para a 

produção de carne, porém, a grande maioria delas necessita ainda de uma série de estudos 

específicos. 

 A necessidade do dia-a-dia de produtos com maior praticidade de preparo evidencia 

que as indústrias precisam mostrar interesse em desenvolver novos produtos à base do 
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pescado, para que além de agregar valor, possa também, aumentar o nível de consumo do 

mesmo. Um desses produtos são as conservas termo processadas em lata, vidro e retort pouch.  

Para ser considerado conserva, o produto deve ser elaborado a partir de matéria-prima fresca 

ou congelada, acrescida ou não de líquido de cobertura, e acondicionada em recipiente 

hermeticamente fechado o qual sofrerá tratamento térmico, quando se realiza a esterilização 

do produto (BRASIL, 2010). De acordo com Moraes (2007), as conservas caracterizam-se por 

serem alimentos acondicionados em recipientes hermeticamente fechados, esterilizados por 

aquecimento e livre de microrganismos patogênicos. Seu processamento implica no 

aquecimento do produto, já embalado, passando da temperatura ambiente a uma temperatura 

quase superior a do cozimento do alimento.  

 No comércio nacional, tradicionalmente, encontram-se conservas de peixes marinhos 

como a sardinha e o atum (CORRÊA et al., 2010). Cardoso (2006) ressalta que tanto no Brasil 

como no mundo, a matéria-prima pescado sofre uma crise de sustentabilidade a ponto de 

estabelecer cotas de captura em épocas de defeso, ou seja, períodos de proibição da atividade 

pesqueira, por conta do desenvolvimento natural necessário de determinadas espécies 

pesqueiras. Destacando assim, a oportunidade do desenvolvimento de novos produtos com 

base no extrativismo continental. Podendo ser uma excelente alternativa para aproveitamento 

de espécies de baixo valor comercial com, por exemplo, o Mandi (Pimelodus blochii).  

 De acordo com o Ministério de Pesca e Aquicultura (MPA) (BRASIL, 2012a), o 

mandi (Pimelodus blochii) é uma espécie de couro que apresenta dieta onívora alimentando-

se de peixes, invertebrados, frutos, sementes e detritos, muito encontrada na região amazônica 

sendo muito comum na beira dos rios e por ser de fácil captura. É considerada uma 

importante espécie para a pesca de subsistência, possui baixo custo comercial devido seu 

pequeno porte e grande abundância, sendo que a mesma apresentou produção continental em 

2010 de 6.432,2 t (BRASIL, 2012b). Portanto para Corrêa et al. (2010), o desenvolvimento da 

técnica de conservação de peixes de água doce mitigará o desperdício de peixe existente, bem 

como a economia de energia no processo produtivo e armazenagem, de forma a agregar valor 

à cadeia de produção da economia local, regional e nacional. 

 A criação de alternativas tecnológicas, com espécies de baixo valor comercial que 

permitam o aproveitamento da ictiofauna amazônica, pode trazer como resultado a geração de 

empregos, o desenvolvimento sustentável e contribuir no combate à fome. Diante do exposto, 

o presente trabalho tem por objetivo avaliar a aceitação de conserva termo processada 

elaborada com Mandi (Pimelodus blochii).  
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

  

 O trabalho foi realizado inicialmente com a captura de 60 exemplares de mandi 

(Pimelodus blochii) provenientes do rio Pau D’arquinho, Pau D’arco e Pau D’arcão situados 

nas proximidades do município de Redenção – PA, no mês abril de 2013. Os peixes foram 

acondicionados em caixa térmica (com gelo) e encaminhados ao laboratório de alimentos, 

campus XV da Universidade do Estado do Pará.  

 

Figura 01 – Captura dos Mandis 

2.1 Preparo da matéria-prima  

 

 Os mandis foram pesados e as cabeças, vísceras, e nadadeiras foram retiradas, 

manualmente. Os peixes foram, então, lavados em água corrente clorada, para retirada de 

vestígios de sangue e vísceras, para então poderem ser processados. 

 

2.2 Processamento 

 O processamento do pescado foi realizado no laboratório de alimentos da 

Universidade do Estado do Pará – UEPA, campus XV. Os mandis foram acondicionados em 

embalagem retor pouch, acrescidos de 2% de sal em relação ao seu peso, os quais foram em 

seguida fechados hermeticamente para então sofrerem o tratamento térmico em autoclave, sob 

pressão a 121ºC por 20, 40 e 60 minutos (tratamentos 397, 683 e 796 respectivamente). Por 

fim, passaram pelo processo de resfriamento por 15 minutos. 

 

2.3 Teste de aceitabilidade 

 O produto foi avaliado por um painel de cinquenta (50) julgadores não treinados. As 

amostras dos três tratamentos térmicos 20, 40 e 60 minutos foram avaliadas simultaneamente 
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em uma mesma sessão. O teste de aceitabilidade foi aplicado utilizando-se uma escala 

hedônica com valores de 1 a 9, onde o 1 representou desgostei muitíssimo, 5 indiferente e 9 

gostei muitíssimo como segue na Figura 02. Cada provador recebeu uma ficha de avaliação 

apresentada na Figura 02. As amostras foram servidas em porções de aproximadamente 25g a 

temperatura ambiente, em prato de plástico juntamente com um copo contendo água para o 

enxague bucal.  

 

Análise estatística  

 Os resultados das variáveis estudadas foram submetidos à análise de variância e as 

médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância através do software Assistat 7.7 

Beta.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

De modo geral a conserva de mandi (Pimelodus Blochii) apresentou boa 

aceitabilidade. Esses dados representam um aspecto positivo para uma possível exploração 

comercial da espécie pela indústria na região amazônica. A Tabela 01 apresenta os resultados 

do teste de aceitabilidade da conserva de mandi (Pimelodus Blochii). 

 

Tabela 01 – Avaliação da aceitabilidade da conserva de mandi (Pimelodus Blochii) 

Amostras Aparência Sabor Textura Aroma Aceitabilidade 

Trat. – 397 - 20 min 7,8a 7,8ª 6,62c 7,1ª 70,33% 

Trat. – 683 -40 min 7,68a 7,84ª 7,26b 7,2ª 74,95% 

Trat. – 796 -60 min 7,76a 8,06ª 8,22a 7,14a 77,95% 

Na mesma coluna média seguidas de letras minúsculas diferentes diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de 

significância. 

 

O tratamento térmico proporcionou boas médias para os atributos sensoriais, notas que 

variaram de 6,62 a 8,22 resultando em uma aceitabilidade acima de 70% em todos os 

tratamentos. Dessa forma, pode-se dizer que a média das respostas encontrou-se entre as 

escalas “7 – Gostei” e “8 – Gostei muito”. Ressaltando que o mandi foi produzido “ao próprio 

suco”, adicionado apenas de 2% de sal. Segundo Teixeira et al. (1987), um alimento com 

mais de 70% de aprovação indica boa aceitação. Queiroz & Treptow (2006), também afirmam 



 

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

ISSN 2316-7637 

316 

 

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

que o índice de aceitabilidade de um determinado alimento, para ser considerado como aceito 

deve ser superior a 70%, levando em consideração suas características sensoriais.  

O quesito aroma obteve médias entre 7,1 e 7,2.  Contudo, o fator principal desses 

resultados foi a não adição de aditivos, pois, utilizou-se apenas sal como tempero acarretando 

assim em um produto com aroma mais característico de peixe o qual pode ter interferido na 

aquisição de notas maiores. Segundo Ferreira (2010), os processos de cozimento podem 

alterar as características dos produtos in natura, pois inicialmente ocorre a perda de água, que 

promove a concentração dos nutrientes, seguido da incorporação de substâncias provenientes 

do meio de cocção (ex. óleo, água, temperos) e também perdas para esse meio 

. O calor, por si só, produz diversas modificações nos componentes químicos do 

produto in natura, incluindo: composição de ácidos graxos, teores de vitaminas, conteúdo de 

colesterol, teores e forma das proteínas. Contudo, como não foram incorporados aditivos ao 

produto, utilizando-se apenas de sal, o aroma obtido no produto final é o característico do 

próprio pescado o qual pode ter interferido na aquisição de notas maiores.  

Colembergue et al. (2011), ao avaliarem a aceitabilidade de sardinhas ao molho, 

obtiveram média de 7,56 e Pizato et al. (2013), em estudo com tilápia do nilo enlatada, 

obtiveram média 7,32 no quesito aroma, média um pouco acima da obtida no presente estudo, 

no entanto o líquido de cobertura por ele utilizado foi uma solução preparada com 20% de 

água, 80% de óleo de soja e 3% de cloreto de sódio, tornando evidente que o molho atua na 

aceitação do produto, ou seja, tendo por base o auxílio do aspecto flavorizante do produto a 

adição de molho mostra-se essencial para o aumento da aceitabilidade do aroma e do produto.  

Quanto à aparência, as amostras analisadas tiveram excelente índice de aceitação 

sendo que o fator responsável por isso foi a integridade final do produto, onde o mesmo 

manteve sua estrutura original alterando apenas sua coloração, mostrando que o tratamento 

térmico foi aplicado dentro do período de tempo correto.  

É válido dar ênfase para os quesitos sabor e textura os quais obtiveram os maiores 

resultados 8,06 e 8,22, respectivamente.  

Quanto ao sabor, as amostras analisadas tiveram altas médias não havendo assim, 

diferença estatística ao nível (P > 0,05). Portanto, a conserva com mandi mostrou-se saborosa 

mesmo com a não adição de aditivos. Ferreira et al. (2000) ressaltam que o sabor é uma 

experiência mista, de sensações olfativas, gustativas e táteis, sendo assim, o atributo sabor é 

considerado fator determinante na escolha dos alimentos, diante do exposto esse resultado 

evidencia a excelência do produto produzido e constata a quão saborosa é a carne do mandi.  
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A textura mostrou-se como ponto principal da análise, sendo que recebeu a maior e 

menor média 6,62 e 8,22 mostrando também diferença significativa (P > 0,05) entre as 

médias. O motivo dessa diferença encontra-se no processamento térmico sendo o ponto de 

quebra da espinha o fator principal.  

As amostras que foram submetidas a tempos de 20 e 40 minutos evidenciaram bom 

cozimento, contudo as espinhas permaneciam firmes dificultando o deglutir do produto 

influenciando assim negativamente na aptidão pelo produto. Batista (2005), também 

constatou esse problema em estudo com tilápia em conserva onde, 22,22% dos julgadores 

disseram em seus comentários, que tinham detectado espinha pouco friável no tratamento de 

15 minutos enquanto 11,11% dos julgadores mencionaram o mesmo resultado no tratamento 

de 20 minutos. As amostras testadas com tempos de 60 minutos obtiveram excelente 

cozimento seguido de grande maciez das espinhas proporcionando uma quebra tranquila no 

processo de mastigação.  

A intensidade e o tempo de exposição ao calor agiram de forma satisfatória na 

modificação da natureza física do mandi, reduzindo a dureza de suas espinhas e 

consequentemente aumentando as suas qualidades organolépticas, tornando assim o 

tratamento de 60 minutos excelente para o consumo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 A conserva de mandi mostrou ser sensorialmente viável, evidenciando que a espécie 

pode ser caracterizada como uma boa alternativa de matéria-prima, sendo confirmado através 

da obtenção de 77,95% de aceitação.  

 O processamento térmico atuou de forma eficiente na agregação de valor ao produto, o 

mesmo apresentou-se como uma excelente alternativa de processamento para pequenos 

produtores e ribeirinhos, onde o mesmo pode vir a auxiliar na geração de renda através da 

utilização de espécies de baixo valor comercial como o mandi. 

 Portanto, faz-se necessário a sinergia entre o capital financeiro e o capital intelectual 

para alavancar o mercado pesqueiro continental e consequentemente romper os paradigmas 

quanto às espécies de água doce. Mais pesquisas para aprimoramento dos produtos advindos 

da pesca continental devem ser conduzidas para a melhoria dos processos de beneficiamento e 

conservação.  
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RESUMO  

 
O ensino de Botânica como boa parte dos conteúdos de ciências é marcado por entraves, dentre os 

mais evidentes: O desinteresse dos alunos e a falta de atividades práticas. Nesse contexto surge à 

necessidade de estimular os alunos com aulas práticas, com intuito de despertar o interesse dos 

mesmos pela botânica. Objetivou realizar experiências Botânicas, através do processo germinativo de 

sementes de milho (Zea mays L). O estudo foi realizado com alunos do 9º ano de um colégio 

particular do Município de Abaetetuba-PA em três etapas. Inicialmente foi aplicado um questionário, 

onde os alunos responderam com base em seus conhecimentos básicos sobre Botânica. Em seguida foi 

ministrada uma palestra abordando alguns temas como: Germinação e desenvolvimento vegetal. Após 

o termino desta etapa a turma foi separada em equipes, onde as mesmas realizaram atividade prática 

de cultivo de semente Zea Mays L. A metodologia consistiu em plantar 3 sementes de milho em 

embalagem recicláveis de “cup noodles”. No decorrer do desenvolvimento das plantas, foram 

selecionadas as mais vigorosas para os alunos analisarem suas estruturas morfológicas, e elaboraram 

desenhos esquemáticos. A terceira e última etapa foi realizada através de um novo questionário, onde 

constavam perguntas referentes à atividade prática ministrada (estruturas morfológicas observadas). 

Os resultados do primeiro questionário mostraram que 69,23% dos alunos não conheciam a botânica 

como disciplina e muito menos as estruturas morfológicas dos vegetais. Os resultados obtidos com o 

segundo questionário foram bastante satisfatórios, pois 100% dos alunos informaram que as aulas 

práticas auxiliaram expressivamente no processo ensino-aprendizagem, onde os alunos passaram a 

sentisse como agentes ativos e não meros ouvintes. Conclui-se a partir dos objetivos propostos que o 

professor pode promover um novo universo didático, realizando metodologias eficazes de construção 

do conhecimento através de aulas práticas o que poderá facilitar o processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave:  Ensino da botânica. Experiência prática. Abaetetuba- Pará. 
  

 

1. INTRODUÇÃO  

O ensino de Ciências e Biologia e os seus processos metodológicos tradicionais 

utilizados em sala de aula  têm recebido várias críticas, tais procedimentos compreendem a 

falta de vínculo entre o conteúdo ensinado e a realidade dos alunos. (Pinto et al., 2009). 

Segundo Frota et al. (1982), um fato corriqueiro nas aulas de biologia é de que o 

professor serve de intérprete entre os alunos e a natureza, prendendo-se apenas ao quadro-

mailto:rivanildo1989@hotmail.com
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negro e as imagens e conteúdos oferecidos pelos livros didáticos. Entretanto, muitas das  

vezes esses recursos são pobres em informações e embasamentos científicos, deixando a 

desejar a formação de alunos. 

Segundo Ausubel et al. (1968), existem dois extremos em termos de aprendizagem. 

Por um lado tem se a aprendizagem mecânica (popularmente conhecida no Brasil 

como “decoreba”) sendo esta que o aluno memoriza conceitos desconectados e 

desprovidos de grandes significados. No outro extremo há a aprendizagem 

significativa quando novos conhecimentos (conceitos) são interligados a 

conhecimentos já existentes na estrutura cognitiva do aprendiz de uma maneira 

substantiva e não arbitrária. Nesse contexto insere-se também o ensino da Botânica, 

área específica da Biologia, onde as informações são muitas e se tornam cada vez 

mais complexas com o desenvolvimento científico e tecnológico.  

 

Sendo assim o ensino de Ciências no Fundamental deve estar ligado ao 

desenvolvimento de habilidades e formação de ideias, para que os alunos possam desenvolver 

uma aprendizagem significativa partir das atividades práticas, estas são de grande importância 

pois  é a partir: Das observações,  do levantamento de hipóteses, da elaboração de relações, 

questionamentos e discussões, que o aluno constrói e reconstrói seu conhecimento. 

As dificuldades em ensinar e consequentemente em aprender algo sobre os vegetais é 

muito grande, tais dificuldades pode causar a “cegueira botânica” evidenciada mais entre os 

estudantes do que nos professores, a aquisição do conhecimento em botânica é prejudicada 

não somente pela falta de estímulos em observar e interagir com as plantas, mas também pela 

precariedade de equipamentos, métodos e tecnologias que possam ajudar no aprendizado 

(Arruda; Laburú, 1996; Cecantini, 2006). 

Entender a ciência é proporciona a oportunidade de reconhecer e prever as 

transformações que ocorrem na natureza, perceber e colaborar para que essas transformações 

que envolvem o cotidiano sejam conduzidas e tenham melhores condições de vida (Chassot, 

2002). 

O ensino da Botânica, bem como uma grande  parte dos conteúdos relacionados às 

disciplinas de Ciências e Biologia pode ser marcado por diversos entraves e dentre os mais 

evidentes encontram-se o desinteresse dos alunos por esse conteúdo, a falta de 

desenvolvimento de atividades práticas e de material didático voltado para o aproveitamento 

desse estudo (Menezes  et al., 2008). 

O ensino de botânica quando é somente descritivo o conteúdo se torna complexo, isto 

é, acaba tornado-se complicado de se entender, culminado  com o total desinteresse na maior 

parte dos alunos. Para Krasilchick & Trivelato (1995), o enfoque tradicional e sistemático 

com que os professores vêm trabalhando a botânica, reflete na baixa rentabilidade dos alunos , 
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ou seja, o assunto deve ser trabalhado de forma diversificada para que os alunos tenham 

interesse em aprender botânica. 

A Botânica pode contribuir para compreender a linguagem da natureza que se 

manifesta ininterruptamente no cotidiano das pessoas. Krasilchik (1983) argumenta que as 

aulas práticas são pouco difundidas, pela falta de tempo para preparar material e também a 

falta de segurança em controlar os alunos. Mas apesar de tudo, reconhece que o entusiasmo, o 

interesse e o envolvimento dos alunos compensam qualquer professor pelo esforço e pela 

sobre carga de trabalho que possa resultar das aulas. 

Fazer com que os alunos tenham uma maior interação com o meio ambiente, fazendo 

um maior contato com a terra. Proporcionar aulas práticas de botânica, para alunos do 9º ano 

de um colégio particular de Abaetetuba- PA, fazendo com que os mesmos possam vivenciar 

novas experiências didáticas, pedagógicas  através do acompanhamento germinativo  da 

semente do milho (zea mays), proporcionando ao alunos uma nova experiência com a 

disciplina Botânica,  saindo da sala de aula e conhecendo o meio que o certa. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi realizado em um colégio particular do município  Abaetetuba- 

Pará, O trabalho  foi realizado com aluno do 9º ano do colégio, alunos este  que estão prestes 

a passar do ensino fundamental para o nível  médio. 

A pesquisa foi realizada em três etapas. a primeira etapa constou com a aplicação de 

formulário, onde os alunos preencheram os dados com base em seus conhecimentos empíricos 

sobre botânica, após a realização desta etapa foi ministrada uma aula, onde esta continha os 

conceitos sobre Botânica e germinação de sementes, os dados dos questionários foram 

devidamente analisadas e exibidos  em forma de gráficas para melhor visualizar os dados. 

 A segunda etapa foi realizada com a separação da turma em equipes de no Maximo 3 

participantes, cada participante das equipes plantou 3 sementes de milho, e em cada 

embalagem  reaproveitada de (CUP NOODLES), sendo assim cada participante ficou com 

uma embalagem e com as sementes, fazendo com que  todos possam passar pela experiência 

de observa a germinação de suas respectivas  sementes. 

 No decorrer do crescimento das plantas, foram escolhidas algumas plantas ainda na 

faze inicial do desenvolvimento para que os alunos possam desenhar suas estruturas 

morfológicas   fazendo assim com que os  alunos possam absorver ainda mais conhecimento 

sobre o assunto.  
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 A terceira etapa foi realizada com auxílio de um formulário onde constavam 

perguntas referentes à atividade realizadas e perguntas que indicavam se os alunos gostaram 

ou não  das aulas práticas de botânicas. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os alunos foram questionados se conheciam a disciplina Botânica e a maior parte dos 

alunos não conheciam ou não lembravam o que significava esse termo, como mostra o 

(Gráfico 1). 

 

Gráfico 1- Resultado do questionário do nível de conhecimento dos alunos sobre 

Botânica. Fonte dados da pesquisa 2014. 

 

Diego Tavares (2006) cita que o ensino da Botânica é desprestigiado no ensino 

fundamental, e que de modo geral os alunos consideram as aulas de botânica enfadonhas pela 

quantidade de nomes científicos que são obrigados a memorizar. Comprovando essa 

afirmação os alunos que estavam envolvidos na pesquisa quando foram questionados ser  

gostavam de estudar a disciplina Botânica a maioria da turma respondeu que não como está 

representado no (Figura 02). Segundo (Reinhold et al. 2006) O ensino de Botânica no Brasil, 

a partir da análise da Sociedade Botânica do Brasil, é ministrado de uma forma tecnicista e 

tradicional, constituindo dessa forma um currículo também tradicional, e a aprendizagem 

ainda voltada para um excesso de regras. 
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Gráfico 2- Resultado que aponta o gosto dos alunos estudantes da disciplina Botânica. 

Fonte dados pesquisa 2014 

 

A proposta apresentada no trabalho onde envolvia a germinação de sementes com 

finalidade de atrai os alunos para o tema Botânico foi bastante proveitoso. No decorrer da 

atividade os alunos foram  estimulados  a participar mais ativamente das  aulas assim os 

alunos passaram a sentir-se um  agente ativo na construção do conhecimento e não meros 

ouvintes. 

Minhoto (2002) relata que para muitos professores de ciências do ensino fundamental, é um 

grande desafio despertar em seus alunos algum interesse pela botânica, levando – se em conta 

que os alunos  preferem os animais pela grande capacidade de movimento que não é 

encontrado nas plantas.  

Desafio que foi ultrapassado pelos alunos e pelo professor, como mostra o ( Figura 

03), dados que mostram os resultados satisfatórios, onde os alunos responderam de forma 

unânime que gostaram das aulas praticas de Botânica.     

 

Gráfico 3. Resultado do questionamento, o qual mostrou o nível de aceitação das atividades.  

Fonte dados pesquisa 2014. 
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   Como  Zabala (1999),  afirma que os  alunos se envolvem  diretamente nas atividades 

experimentais observando, anotando, explanando sobre suas observações, indagando e 

respondendo, enfim, participando ativamente de todo o processo que gerará um novo 

conhecimento cientifico Portanto. Não foram diferentes os alunos do 9º ano, questionavam, 

indagavam e sempre queriam saber um pouco mais.  A atividade foi bastante significativa os 

para os discentes como mostra os resultados acima citados, os alunos como meio de 

agradecimento pela aula pratica elaboram alguns desenhos de suas plantas em diferente 

tamanhos ( figura 04  ) 

 

 

Figura 1. Desenhos das plantas em diferentes dias  do processo germinativo; A. plântula com 5 dias de 

germinada. B, plântula com 7 dias de germinada. C, plântula com 8 dias de vida e D, plântula com 11 dias. 

Fonte dados da  pesquisa 2014. 

A B 

D

D 
C 
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4. CONCLUSÕES  

 

 Ao ensinar Ciências e qualquer que outra disciplina  essencial que o professor 

promova nos seus alunos a aquisição de uma postura investigadora a partir de 

questionamentos bem elaborados, associando o que é observado na forma teórica associando 

ao conhecimento prático já elaborado. Conclui-se a partir dos objetivos propostos que o 

professor pode promover um novo universo e um novo meio de abordar qualquer que seja o 

conteúdo, podendo trabalhar de forma pratica, facilitando a melhor maneira de repassar aos 

alunos através das aulas práticas, onde a prática proposta é de fácil realização e pode ser 

implantada mesmo em escolas com escassez de recursos para atividades desta natureza, 

apresentando resultado semelhante ao encontrado em experimentos realizados com 

metodologia mais criteriosa. 

  A inserção de atividades práticas, mesmo com recursos alternativos, contribui para a 

formação dos alunos, inserindo-os no universo científico, o que as torna um importante 

instrumento no processo de aprendizagem dos alunos. 
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RESUMO 

A Etnobotânica compreende o estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e suas interações 

ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas. O objetivo do trabalho foi à 

identificação das espécies e uso de conhecimentos que a comunidade possui, sobre a utilização de 

plantas para fins medicinais, aliando o conhecimento popular e científico, e como estas espécies são 

empregadas no tratamento de doenças populares, avaliando a capacidade da população em identificar 

corretamente as espécies botânicas identificadas. Nesta pesquisa foi aplicado o método de pesquisa 

qualitativo, quantitativa, levantamentos bibliográficos. Foram visitadas 10 famílias na comunidade do 

Condomínio Rural, sendo selecionadas cinco e realizadas visitas participativas junto aos moradores da 

comunidade. A partir do levantamento no condomínio rural, tornou-se possível a organização e 

identificação de 11 plantas medicinais, identificadas como: anador (Justiciape ctoralis Jacq ), boldo 

(Plectranthus neochilus Schlechter), capim santo (Cymbopogon citratus Stapf.), casca do caju 

(Anacardium occidentale L) , erva cidreira (Lippia alba (Mill) N.E. Br.), goiaba-casca (Psidium 

grajava L.), laranja-casca (Citrussinensis(L.) Osbeck), none (Morinda citrifolia L.), pariri (Arrabidaea 

chica Verlot), vinagreira ou cuchá (Hibiscussab dariffa L.), matruz (Chenopodium ambrosioidesL.). 

Essas informações foram obtidas a partir do nome vulgar das espécies e uso medicinal, com a ajuda da 

literatura foi possível obter os seguintes aspectos: nome científico, família e identificação terapêutica. 

Essa, pesquisa teve o propósito de mostrar a realidade da comunidade do condomínio rural do 

município de Paragominas-PA quanto ao uso de plantas medicinais. As plantas medicinais surgem 

como instrumento de cura, cujo uso é gerado e sustentado pela cultura local. Para os usuários da 

medicina popular é quase sempre o recurso primário de atenção à saúde. 

 

Palavra-chave: Etnobotânica. Cultura popular.   

 

1. INTRODUÇÃO 

A Etnobotânica compreende o estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e 

suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas, simbólicas e culturais com as plantas 

(KRUET et al, 2004).  

No Brasil a primeira descrição sobre o uso de plantas como remédio foi feita por 

Gabriel Soares de Souza, autor do Tratado Descritivo do Brasil, de 1587. Esse tratado 

descrevia os produtos medicinais utilizados pelos índios de “as árvores e ervas da virtude” 

(VEIGA, 2002).  
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O uso de plantas medicinais está muito ligado á cultura indígena. Mas a influência 

européia é inegável, visto a grande quantidade de plantas introduzidas em nossas hortas e 

largamente utilizadas não somente como medicamento, mas também como ervas aromática 

(GRANDI et al.,1989). 

Segundo Damasceno et al. (2011), a agricultura familiar vem contribuindo para o 

desenvolvimento social e para equilibrar o país, pois através de seus milhões de pequenos 

produtores é um setor em crescimento e de inteira relevância para nossa nação.  

Dessa forma, a utilização de plantas medicinais como alternativa terapêutica vem 

atingindo um público cada vez maior. Este crescimento requer dos pesquisadores e estudiosos 

um maior empenho, no sentido de fornecer informações relativas ao sistema produtivo dessas 

plantas e preparo dos medicamentos, pois nem sempre as normas que garantem a qualidade 

dos fitoterápicos são cumpridas (CASTRO et al., 2000). 

O condomínio Rural é uma comunidade que realiza a venda direta de seus produtos 

agrícolas para a prefeitura e supermercados. Nestas comunidades, homens e mulheres 

trabalham com muita dedicação e determinação para garantir o sustento da família. As 

mulheres, que são maioria no Condomínio Rural, também ajudam na plantação e colheita das 

hortaliças em que manejam as plantas medicinais.  

Este trabalho teve como objetivo a identificação das espécies, e de seus conhecimentos 

sobre uso de plantas para fins medicinais, aliando o conhecimento popular e científico.  

 

2. MATERIAS E MÉTODO 

A área de estudo está localizada no município de Paragominas- PA, mas precisamente 

na comunidade denominada de “Condomínio Rural”, 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 (Ver fig.01). 

 
                        Figura 1- Mapa do Condomínio Rural do Município de Paragominas  

                        Fonte: Pereira, 2014. 
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Neste trabalho foi aplicado o método de pesquisa qualitativo, por ser uma ferramenta 

adequada para que fossem atingidos os objetivos desse trabalho. 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 

procura respostas (CERVO e BERVIAN, 1996). 

Foram escolhidos vários quintais para realizar visitas técnicas e levantar os dados. As 

visitas nestas comunidades se deram em Maio de 2014, em uma entrevista informal com o 

intuito de conhecer a comunidade. As técnicas de pesquisa aplicadas para a coleta de dados na 

comunidade “Condomínio Rural”, foram visitadas 10 famílias, 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-se de 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 et al. (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 e voltadas para as plantas 

medicinais, tais como: idade, tempo de moradia, sexo, principal ocupação, número de pessoas 

habitando a casa, principal fonte de renda e levantamento florística. Além da entrevista foram 

realizados registros fotográficos da área e avaliadas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos questionários socioeconômicos aplicados no condomínio rural, foram 

observados que estas famílias vieram de outros estados ou municípios vizinhos para uma 

condição de vida melhor. A composição familiar é de quatro a sete pessoas, em que os 

entrevistados têm entre 28 a 59 anos. 
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No aspecto educação observou-se que dentre as famílias oito pessoas estudam, 

incluindo os filhos, dois no próprio condomínio e seis fora do condomínio. Quanto à estrutura 

do lote é de um hectare, no qual todos possuem casa. Com relação ao saneamento básico a 

água é proveniente de poço, de boa qualidade, limpa, mas não filtrada. Enquanto o lixo, A 

coleta é realizada passa uma vez por semana. Em percentual de renda, os produtos 

desenvolvidos no condomínio rural são comercializados no município de Paragominas. 

Geralmente a agricultura familiar brasileira é extremamente diversificada. Inclui tanto 

famílias que vivem e exploram minifúndios em condições de extrema pobreza como 

produtores inseridos no moderno agronegócio que logram gerar renda superior, várias vezes, a 

que define a linha da pobreza (BUAINAIN & FILHO, 2006). 

Na composição botânica as espécies agroflorestais são diversificadas, porém quanto às 

plantas medicinais, foram identificadas algumas espécies como: boldo (Plectranthus neochilus 

Schlechter), capim santo(Cymbopogon citratus Stapf.), laranja-casca (Citrussinensis(L.) Osbeck), 

matruz(Chenopodium ambrosioidesL.), entre outras espécies demonstradas na tabela 1. 

Tabela 1-Identificação botânica de plantas medicinais utilizadas na comunidade do 

condomínio rural no município de Paragominas. 
NOME 

VULGAR 

NOME CIENTÍFICO FAMÍLIA INDICAÇÃO 

TERAPEUTICA 

USO 

Anador Justiciape ctoralis Jacq Acanthaceae Dor Chá 

Boldo Plectranthus neochilus 

Schlechter. 

Lamiaceae Fígado estomago, 

digestivo 

Sumo, 

maceração 

Capim-santo Cymbopogon citratus 

Stapf. 

Poaceae Calmante, gripe, pressão 

alta , insônia 

Chá 

Caju, casca Anacardium occidentale 

L 

Anacardiaceae Cicatrizante Suco, chá 

 

Erva-cidreira Lippia alba (Mill) N.E. 

Br. 
Lamiaceae Insônia, calmante, dor de 

cabeça, colesterol, gripe 

Chá 

Goiaba,-casca Psidium grajava L. Myrtaceae Diarreia, dor de barriga Chá 

Laranja- 

casca 

Citrussinensis(L.) 

Osbeck 

Rutaceae Gripe, cólica, estomago, 

enxaqueca, mal estar 

Chá, suco 

None 

 

Morinda citrifolia L. Rubiaceae Anti-inflamatório, 

diabetes, pressão alta, 

emagrecer 

Suco 

Pariri Arrabidaea chica Verlot. Bignoniaceae Anemia Chá 

Vinagreira ou 

cuchá 

Hibiscussab dariffa L. Malvaceae Dieta de emagrecimento, 

má digestão, varizes. 

Geléias, 

suco, chá, 

salada 

Mastruz Chenopodium 

ambrosioidesL. 

Chenopodiaceae Verminose, 

antiinflamatório, 

estomago, catarro no 

peito, cicatrizante 

Suco, chá, 

batido com 

leite, 

maceração 

 

Segundo Amorozo, (2002), as práticas relacionadas ao uso popular de plantas 

medicinais são o que muitas comunidades têm como alternativa viável para o tratamento de 
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doenças ou manutenção da saúde. Dentro do Condomínio rural, as práticas das espécies de 

uso medicinal são empregadas pelas mulheres, pelo conhecimento que é passado de gerações 

anteriores.  

As mulheres exercem um papel fundamental nos cuidados e manutenção dos quintais 

bem como as plantas medicinais, sendo que as mesmas que fazem os preparos dos chás, 

banhos e etc. Esses resultados se diferem do trabalho de SILVA et. al. (2007), em que a 

maioria dos entrevistados declarou utilizar plantas medicinais, sendo os idosos que mais 

fazem uso, porém, são as mulheres que detém em maior parte este saber, pois são as 

responsáveis pelo preparo dos “chás” na família, por cuidar do trabalho doméstico e da 

propriedade. 

As partes da planta mais utilizada para o uso foram às folhas, seguida dos frutos, 

sementes e raízes, respectivamente. Fato este que chama a atenção, principalmente na 

preservação destas espécies de uso tradicional (SILVA et al., 2007). No condomínio rural as 

folhas também funcionam como o principal meio para a realização dos chás e banhos. Dentre 

as espécies descritas ocorrem espécies de diversos meios de utilização, como a laranja 

(Citrussinensis (L.) Osbeck) que além de medicinal utilizada em doenças como gripe, dor de 

estômago, mal estar, é uma árvore frutífera, e exerce papel essencial na ornamentação dos 

quintais e na produção de sombra, por possuir uma copa larga. O chá da laranja é realizado a 

partir da casca, onde a mesma é colocada para secar nos telhados das casas e após a secagem é 

realizado o chá a partir da casca seca, conforme demonstrado na Figura 2. 

 

Figura 2- Secagem da casca da laranja para a produção do chá. 
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 As plantas medicinais, são encontradas nos quintais por conter várias propriedades 

terapêuticas incluindo a utilização de algumas enfermidades como dor de intestino, pressão 

alta, gripe, cólica, diabete, colesterol, antiinflamatório, anemia, verminose, cicatrizante, etc. A 

espécie com mais freqüência nos quintais é erva-cidreira (Lippia alba (Mill) N.E. Br.) utilizados 

como chás para  insônia, calmante, dor de cabeça, colesterol, gripe.Pode-se destacar que estas doenças 

citadas ocorrem  nos postos de saúde,com isso, o uso destas plantas é para fins terapêuticos 

para as necessidades básicas de saúde da população. 

Algumas das espécies identificadas têm mais de uma finalidade de uso, em 

conseqüência da troca de conhecimentos das famílias, esse dado também é observado no 

trabalho de REGO et al. (2005), em que ambas as áreas, as espécies citadas receberam 

indicações de uso diferentes e a maioria é indicada para mais de uma categoria de uso. A 

importância relativa de uma determinada espécie está diretamente relacionada com os usos 

comuns para essa espécie numa comunidade. 

Tem que se destacar a necessidade do conhecimento sobre o uso de plantas para as 

pessoas com mais experiência, e com isso transmitir aos mais jovens. Porém, pode-se afirmar 

que o conhecimento destas comunidades é amplo no aspecto medicinal. No trabalho de Rego 

et al. (2005), destaca que a transferência deste conhecimento sobre o uso das plantas da 

floresta dos mais velhos para os mais jovens esta se tornando muito complicado e não 

freqüente por diversos fatores, dentre eles, a influência dos turistas na expectativa de vida dos 

jovens que agora querem sair da região para trabalharem fora e a falta de oportunidade de 

trabalho na região. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa teve o propósito de mostrar a realidade da comunidade do condomínio 

rural do município de Paragominas-PA, quanto as plantas medicinais que surgem como 

instrumento de cura, onde o seu  uso é gerado e sustentado pela cultura local. Para os usuários 

da medicina popular é quase sempre o recurso primário de atenção à saúde. Já, ao menos para 

alguns dos praticantes, elas são também fonte de recursos materiais para a sua sobrevivência. 

Dessa forma as plantas são selecionadas, cultivadas e preservadas, mantendo-se sua 

diversidade biológica. 
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É fundamental que o benefício advindo do conhecimento empírico generosamente 

fornecido por essas comunidades possam também com elas ser dividido, tornando-se 

necessárias estratégias de desenvolvimento para essas comunidades que viabilizem o retorno 

desses benefícios em forma de melhoria de sua qualidade de vida.  

O trabalho tem como estudo etnobotânico das comunidades rurais do município de 

Paragominas.  Observou-se que a experiência sobre as espécies medicinais está nas pessoas 

mais idosas da comunidade, em especial as mulheres que tem o conhecimento. O 

levantamento etnobotânico permitiu uso tradicional de plantas medicinais no município de 

Paragominas, principalmente para as doenças cotidianas nas comunidades. Com isso, criando 

uma correlação entre o saber tradicional e o científico, é cada vez mais evidenciado em várias 

regiões no Brasil. As “partes” mais utilizadas das plantas foram às folhas, sendo 

preferencialmente preparadas para via oral e indicadas em caso de digestão, destacando-se a 

gripe e a diarréia, coincidindo com as doenças mais comuns da região. 
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RESUMO 
 

O aumento no consumo de alimentos fritos e pré-fritos implica em maior ingestão de óleos e gorduras 

submetidos a elevadas temperaturas. O objetivo do presente trabalho foi analisar as alterações físico-

químicas em dois diferentes tipos de óleos utilizados durante o processo de fritura de batata. Foram 

utilizadas 900 gramas de batatas, as quais foram descascadas, cortadas, imersas em água, secas em 

papel filtro e levadas à fritura. O lote (900 gramas) foi dividido em duas porções de 450 gramas para 

cada tipo de óleo (canola e soja). Cada 450 gramas de batata foram submetidas à fritura em 500 ml de 

óleo durante 0 e 30 minutos com temperatura de 180ºC. As análises físico-químicas realizadas foram 

Índice de acidez, Índice de peróxido e Densidade Relativa. Nos resultados do índice de acidez 

observou-se que ocorreram alterações do óleo novo para o usado, tanto para o óleo de soja como o 

óleo de canola. O índice de peróxido para o óleo de soja e canola virgens, comparados com a 

legislação, encontram-se dentro dos parâmetros normais. A densidade relativa dos óleos novos 

apresentaram valores menores em relação aos usados, sendo o óleo de canola com maior densidade 

que o de soja nos dois aspectos. O processo de fritura por ser um método rápido e fácil, é bastante 

utilizado pela população, porém quando mal utilizado pode acarretar prejuízos à saúde das pessoas. 

Quando o óleo é descartado tardiamente há uma degradação, formando compostos prejudiciais à 

saúde. Pode-se constatar que houve aumento de todos os índices analisados após as frituras, sendo 

assim é importante que as pessoas sejam alertadas para os perigos da constante reutilização dos óleos 

consumidos em casa. 

 

Palavras-chave: Fritura. Óleo de soja. Óleo de canola.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Há alguns anos vem aumentando o interesse pelos efeitos fisiológicos que os óleos e 

gorduras aquecidos a elevadas temperaturas, principalmente na presença de ar, exercem sobre 

o organismo humano. O aumento no consumo de alimentos fritos e pré-fritos implica em 

maior ingestão de óleos e gorduras submetidos a elevadas temperaturas. Tal fato tem sido 

influenciado por razões sociais, econômicas e técnicas, pois as pessoas dispõem de menos 

tempo para preparação de seus alimentos. O processo de fritura fornece alternativa mais 

rápida, ao mesmo tempo que confere a diversos tipos de alimentos características sensoriais 

diferenciadas (DOBARGANES e PÉREZ-CAMINO, 1991). 
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O termo óleo refere-se às substâncias insolúveis em água (hidrofóbicas), formadas 

principalmente por triglicerídeos. Os óleos são líquidos nas condições ambientes de 

temperatura e pressão ao nível do mar, e podem ser de origem vegetal, animal e mineral 

(MORETTO & FETT, 1986). 

Os óleos vegetais são constituídos por uma mistura de ésteres derivados do glicerol, 

contendo cadeias carbônicas de oito a vinte e quatro átomos de carbono com diferentes graus 

de insaturação. A composição química dos óleos varia conforme a espécie oleaginosa e é 

expressa por relação molar entre os diferentes ácidos graxos presentes na estrutura. Os ácidos 

graxos podem ser determinados por métodos analíticos, como cromatografia gasosa. Os 

principais ácidos graxos são: linoléico, linolênico, láurico, mirístico, palmítico, palmitoléico, 

esteárico, oléico, araquídico, gadolêico, behênico, erúcico e lignocérico (GUSTONE, 2000). 

No processo de fritura, o alimento é submerso em óleo a temperaturas de 180° a 

190°C, o qual age como meio de transferência de calor. Este tipo de aquecimento é mais 

eficiente que o ar quente, ou cozimento em água, pois as temperaturas alcançadas pelo óleo 

em processo de fritura são maiores às alcançadas pela água em ebulição ou pelo vapor de 

água. Considerando que parte do óleo utilizado para transferência de calor é absorvida pelo 

alimento, torna-se parte da dieta, o meio de fritura deve apresentar boa qualidade, a qual 

precisa ser mantida por períodos mais longos (PINTO et al., 2003). 

A técnica de fritura é um método complexo, em que se encontra envolvida uma grande 

quantidade de fatores. Alguns destes fatores que intervêm são dependentes do próprio 

processo, como o tipo de equipamento utilizado, a temperatura, o tempo e o método de fritura. 

Outros, extrínsecos ao mesmo, se relacionam com o tipo de óleo ou gordura utilizada, sua 

composição, suas características físico-químicas, a presença de aditivos, contaminantes, etc., 

assim como a natureza do alimento, sua relação superfície/volume, peso/volume, tipo de 

preparação: empanados, pré-fritos, etc. (POZO-DÍEZ, 1995). 

No Brasil não existem regulamentações que estabeleçam limites para as alterações nos 

óleos de fritura. De modo geral, estima-se que óleos deteriorados pelo processo de fritura 

devem ser descartados quando seu teor de compostos polares encontrar-se acima de 25%. 

Outros parâmetros como ponto de fumaça, (o qual deve ser superior a 170°C), formação de 

espuma, também podem ser considerados nas legislações (JORGE & JANIERI, 2005). 

Diante do problema exposto, o objetivo deste trabalho foi analisar as alterações físico-

químicas em dois diferentes tipos de óleos utilizados durante o processo de fritura de batata. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

Todos os óleos utilizados no presente trabalho foram analisados no Laboratório de 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará (UEPA), Campus XV, localizado no município 

de Redenção-Pa. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado (DIC), 

onde os tratamentos foram constituídos por dois tipos de óleos sendo eles de soja e canola e 

dois tempos de frituras com 0 e 30 minutos, respectivamente. 

 

2.1 Processos de fritura 

 

Foram utilizadas 900 gramas de batatas, as quais foram descascadas, cortadas, imersas 

em água, secas em papel filtro e levadas à fritura. O lote (900 gramas) dividido em duas 

porções de 450 gramas para cada tipo de óleo (canola e soja). Cada 450 gramas de batata 

foram submetidas à fritura em 500 ml de óleo durante 0 e 30 minutos com temperatura de 

180ºC. 

 

2.2 Análises físico-químicas 

 

As análises físico-químicas realizadas nos óleos de fritura foram Índices de acidez 

(IA), Índice de peróxido (IP) e Densidade relativa, segundo as normas do Instituto Adolf Lutz 

(2004). 

 

2.2.1. Índice de Acidez 

 

O índice de acidez é definido como o peso de hidróxido de potássio, em mg, 

necessário para neutralizar um grama de amostra, sendo que o índice de acidez de cada 

amostra foi realizado em triplicata e expresso neste estudo em % de ácido oleico, segundo a 

metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2004). 

 

2.2.2. Índice de Peróxido 

 

Devido a sua ação oxidante, os peróxidos orgânicos, formados no início da 

rancificação, atuam sobre o iodeto de potássio liberando iodo que será titulado com tiossulfato 
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de sódio, em presença de amido como indicador. Este método determina todas as substâncias, 

em termos de miliequivalentes de peróxido por 1000 g de amostra, que oxidam o iodeto de 

potássio. Essas substâncias são geralmente consideradas como peróxidos ou outros produtos 

similares resultantes da oxidação de gorduras. 

O índice de peróxido de cada amostra foi realizado em triplicata, de acordo com as 

normas do Instituto Adolfo Lutz (2004) e o resultado expresso em meq/100 kg óleo. 

 

2.2.3. Densidade Relativa 

 

A densidade relativa é definida através da razão da massa da amostra em relação à 

água por unidade de volume a 25ºC e é aplicável a todos os óleos. 

A densidade de cada amostra foi realizada em triplicata, de acordo com a metodologia 

do Instituto Adolfo Lutz (2004).  

 

2.3 Análise estatística 

 

Os resultados das análises físico-químicas foram analisados no programa estatístico 

Assistat versão 7.7 Beta por análise de variância (ANOVA), tendo como fonte o tempo. Esta 

variável foi computada ao nível de significância de 5% (p≤0,05). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Tabela 1 estão dispostos os tipos de óleos vegetais utilizados na pesquisa, 

identificação dos tratamentos, o índice de acidez, índice de peróxido e densidade relativa de 

óleos de fritura. 

 

Tabela 1 – Resultados médios das análises físico-químicas nos óleos de soja e canola. 

Óleo Tratamentos Índice de Acidez Índice de Peróxido Densidade 

Soja 
Novo 0,43 ± 0,13 b 4,20 ± 0,082 b 0,70200 ± 0,002 b 

Usado 3,71 ± 0,57 a 7,20 ± 0,082 a 0,71533 ± 0,001 a 

Canola 
Novo 0,44 ± 0,20 b 4,73 ± 0,082 b 0,70233 ± 0,001 b 

Usado 4,93 ± 0,72 a 5,60 ± 0,082 a 0,70700 ± 0,001 a 

Valores expressos em média e ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma coluna representam resultados 

diferentes estatisticamente de acordo com o teste de Tukey (p<0,05). 
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Na Tabela 1 são apresentados os valores de acidez obtidos para os diferentes óleos 

investigados no presente trabalho. Pode ser observado, a partir desta tabela, que na condição 

de medida a acidez dos diferentes óleos vegetais refinados apresentaram diferença 

considerável entre as amostras.  

A quantidade de frituras preparadas consecutivamente fez com que a acidez 

aumentasse significativamente do primeiro para o segundo tratamento. Aonde no óleo de soja 

novo obteve-se 0,43% de acidez, já para o usado o índice foi de 3,71%. O mesmo 

comportamento pode ser observado para o óleo de canola que teve 0,44% no novo e 4,93% 

para o usado. Isso acontece pelo aumento no número de frituras, podendo ocorrer maior 

hidrólise do óleo, devido à alta temperatura e à troca de umidade do alimento para o meio de 

fritura, com consequente aumento no conteúdo de ácidos graxos livres (MASSON et al., 

1997). 

Paz et al. (2010), em estudo sobre a avaliação físico-química de óleos com diferentes 

graus de instauração submetidos à fritura, obtiveram resultados diferenciados do presente 

trabalho, onde para o óleo de soja notou-se uma redução do índice de acidez (3,72% – 3,25%) 

e o óleo de canola apresentou um pequeno aumento na acidez (1,38% – 1,46%). Tal trabalho 

relata que o óleo de canola ofereceu valores médios de acidez menor que o óleo de soja em 

virtude deste apresentar maior quantidade de ácidos graxos monoinsaturados (58%) quando 

comparado ao óleo de soja (24%) (MORETTO & FETT, 1998). 

O índice de peróxido para o óleo de soja novo apresentou um valor de 4,20 meq/kg 

amostra, valor este parecido ao encontrado por Azevedo et al. (2012) de 4,19 meq/kg amostra. 

Já para o óleo de soja usado o índice foi 7,20 meq/kg amostra, bem superior ao óleo novo. 

 O comportamento do índice de peróxido ao longo do processo de fritura deveria ser 

um aumento de peróxidos no início da fritura seguido de uma redução, uma vez que, a partir 

de determinado ponto, a taxa de degradação dos peróxidos torna-se superior a sua taxa de 

formação, originando compostos secundários no meio, e promovendo assim o seu decréscimo. 

No presente trabalho, a determinação de peróxido para o óleo de soja apenas aumentou, 

evidenciando o comportamento citado por Masson et al. (1997). 

O índice de peróxido para o óleo de canola apresentou diferença significativa obtendo-

se assim os resultados de 4,73 meq/kg amostra no óleo novo e para o usado 5,60 meq/kg 

amostra. Valores estes mais elevados comparados ao estudo de Paz et al. (2010), onde 

obteveram o índice de 1,82 meq/kg amostra no óleo de canola novo e 3,54 meq/kg amostra no 

óleo usado. 
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Os peróxidos são produtos iniciais do processo deteriorativo e o índice de peróxido 

indica o estágio da oxidação, os resultados estabelecidos na Instrução Normativa 49 (2006) 

sugerem que o teor de peróxidos nos óleos de soja e canola novos devem variar de 2,5 a 5,0 

meq/kg amostra, sendo assim os valores de peróxido do óleo de soja e de canola virgem, 

comparados com a legislação, encontram-se dentro dos parâmetros normais. 

Estudos realizados por Vergara et al. (2006), em que avaliaram comparativamente o 

desempenho do óleo de soja e do óleo de arroz, concluíram que a formação de peróxidos 

ocorre rapidamente no processo de fritura, sendo originados em maior quantidade no óleo de 

soja que no óleo de arroz. O óleo de soja também apresentou alterações sensoriais na cor, 

odor e sabor com relação ao óleo de arroz e este evidenciou maior estabilidade que o óleo de 

soja para frituras descontínuas sucessivas de batatas, podendo ser utilizados em maior número 

de frituras. 

Observou-se que referente à análise de densidade, todas as amostras apresentaram 

valores baixos quando comparados aos regulamentados no MAPA (2006) que descreve como 

parâmetro de avaliação os valores entre (0,919 ≤ 0,925g mL-1 a 25°C) para densidade relativa 

do óleo de soja e para o óleo de canola os valores entre (0,914 ≤ 0,920g mL-1 a 25°C).  

Em estudo realizado por Brock et al. (2007), a densidade do óleo de soja e canola 

novos respectivamente encontrados foram de 0,883 e 0,878 valores estes também superiores 

ao da presente pesquisa. 

Nos dois casos, a densidade dos óleos novos apresentaram valores menores em relação 

aos óleos usados, e no óleo de canola obteve-se densidade maior que o de soja nos dois 

aspectos. 

 

4. CONCLUSÕES 

O processo de fritura é muito utilizado por ser um método rápido e fácil, mostra-se 

bem aceito pela população mundial, porém quando mal utilizado pode acarretar prejuízos à 

saúde das pessoas. Quando o óleo é descartado tardiamente há uma degradação, formando 

compostos nocivos à saúde. 

Pôde-se constatar que houve aumento de todos os índices analisados após as frituras, 

denotando degradação e redução da qualidade dos óleos. Sendo assim é importante que as 

pessoas sejam alertadas para os perigos da constante reutilização dos óleos consumidos em 

casa. 
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RESUMO 

 
O mercado do Ver-o-Peso é um local movimentado e que pode ser considerado como o centro 

comercial da cidade de Belém. Ele também é tido como o maior mercado a céu aberto da América 

latina, pois sua importância vai além das relações comerciais. Atualmente, com uma sociedade 

ambientalista, é muito importante focar nos estudos de saneamento e meio ambiente. Por esse motivo 

o mercado do Ver-o-Peso foi escolhido como alvo deste estudo. Este trabalho objetiva avaliar as ações 

acerca dos resíduos produzidos e o grau de consciência ambiental dos feirantes no mercado. A 

metodologia utilizada foi através da aplicação de questionários, conversas informais e observações 

visuais no local escolhido. Pôde-se verificar que os feirantes possuem uma postura consciente em 

relação ao meio ambiente e que a prefeitura trabalha com muita eficiência na gestão dos resíduos e 

limpeza do local. Contudo, o local apresenta algumas irregularidades por conta da falta de 

conhecimento de alguns trabalhadores, o que pode ser mudado com políticas mais intensas as quais 

tenham o intuito de fornecer um conhecimento mais específico sobre o meio ambiente para essas 

pessoas. Apesar de possuir alguns pontos negativos, a feira apresenta muitos aspectos positivos em 

relação ao meio ambiente, higiene, limpeza e consciência ambiental. 

 

Palavras-chave: Ver-o-Peso. Meio ambiente. Consciência ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O município de Belém possui sua economia centrada, principalmente, no comércio e 

nos serviços que geram alternativas de emprego e renda para a população da cidade 

(TEIXEIRA & COUTINHO, 2010). Em meio a uma cidade urbanizada, surge o mercado do 

Ver-o-Peso, um mercado diferente, as margens dos Rios Guamá e Amazonas, popular, 

tradicional onde se misturam novas e antigas formas de venda, negociações, saberes e 

identidades. 

Em decorrência da grande atividade migratória no século XX para o município, 

ocorreu um aumento populacional. Porém, esses imigrantes não possuíam qualificação 

profissional, de modo que o mercado informal da região sofreu um crescimento elevado. Um 

dos mercados informais que foi atingido por essa aglomeração de mão-de-obra desqualificada 

foram as feiras livres, que oferecem produtos alimentícios, mercadorias, além de oferecer 

serviços que carecem de baixa especialização (TEIXEIRA & COUTINHO, 2010).  

mailto:andrezaranieri@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 

345 

 

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

Com 387 anos de tradição, o mercado do Ver-o-Peso passou por muitas 

transformações, dentre as suas reformas principais, uma delas ocorreu no ano de 1985 a qual 

trouxe inúmeras melhorias à feira, e outra que começou no ano de 1998 e durou até 2002, 

mantendo a atual forma do mercado (IPHAN, 2010). Esta última reforma, qualificou os 

feirantes em relação ao atendimento, consciência ambiental, etc. Além de revitalizar a parte 

arquitetônica do local (IPHAN, 2010). 

No decorrer do tempo, mesmo com os grandes conglomerados de supermercados e 

lojas, que supostamente ameaçariam as feiras ao ar livre, o Mercado do Ver-o-Peso é 

hegemônico, além de ser a maior feira a céu aberto da América Latina, recebe, todos os dias, 

muitos turistas provenientes de todas as partes do mundo. Logo, se fez necessário realizar este 

estudo sobre as questões ambientais ocasionadas por algumas atividades deste setor, pois no 

mercado encontra-se a venda de peixes, ervas, carnes, entre outros.  

No Ver-o-Peso encontram-se vários produtos representativos da cultura paraense, 

logo, há grandes movimentações no local como os passeios turísticos pelo mercado ou ao seu 

entrono através de pequenas embarcações, apresentando seu histórico. Por conta desse 

movimento, quem passa pelo mercado, em algumas situações, poderá se deparar com mau 

cheiro, sujeira, poluição e muito barulho. Portanto, isso poderá gerar dúvidas, sobre a 

sustentabilidade de um mercado localizado às margens de um rio, tais como se as ações dos 

feirantes são ambientalmente corretas, se ocorre reciclagem e se há um aproveitamento dos 

resíduos gerados em um mercado tão renomado e conhecido mundialmente. 

Por esse motivo, no artigo objetiva-se avaliar o grau de consciência ambiental dos 

feirantes do mercado, bem como suas ações acerca dos resíduos produzidos, a eficiência da 

gestão municipal na limpeza do local através da visão dos feirantes e da percepção visual dos 

autores do mesmo, o destino dado aos resíduos do mercado entre outras questões ambientais e 

sustentáveis que poderiam ser aplicadas pelos responsáveis na gestão do mercado. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi realizado na feira do Ver-o-Peso, localizada no centro da cidade de 

Belém, no estado Pará (Figura 1). Os locais de abrangência são o mercado de ferro, os boxes 

para venda de comida e os boxes dos vendedores ambulantes. Os produtos oferecidos na feira 

são diversos, tais como os hortifrutigranjeiros (hortaliças, frutas, legumes e grãos); produtos 



 

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

ISSN 2316-7637 

346 

 

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

de uso geral (colares, brincos, toalhas, roupas, calçados); derivados de animais (carnes, 

peixes, aves e ovos); ainda doces caseiros, produtos fitoterápicos, entre outros. 

 

Figura 1 – Área de estudo. Fonte: Google Earth. 

Para realização do estudo na área, foram feitas algumas visitas na feira com intuito de 

observar a rotina do local, bem como a gestão dos resíduos que é realizada pela prefeitura. 

Procurou-se verificar as possíveis irregularidades presentes na feira por meio de alguns 

métodos como a realização de perguntas e observações do local. 

Através da aplicação de 40 questionários e uma conversa informal com alguns 

trabalhadores, procurou-se obter informações relacionadas à existência de práticas de 

reciclagem dos resíduos que são retirados do local, se há pontos de coleta suficientes para 

todos os tipos de resíduos produzidos na feira e foram coletadas informações acerca da 

eficiência da gestão municipal dos resíduos do local. Por meio das respostas dos questionários 

e das conversas, coletaram-se algumas informações importantes em relação ao conhecimento 

ambiental dos feirantes e sobre suas ações para colaborar com a sustentabilidade do local. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos pelas observações no local, foram constatados vários 

pontos positivos e negativos em relação à gestão dos resíduos no local e consciência 

ambiental dos vendedores. De acordo com a Figura 2, foram encontrados vários tanques de 

lixos dispostos em pontos estratégicos facilitando o descarte dos resíduos produzidos na feira, 

destacando um dos pontos positivos.  
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Figura 2 – Disposição das lixeiras. Fonte: Autores. 

Em relação às políticas de reciclagem no local, encontraram-se os LEV (Locais de 

Entrega Voluntaria) (Figura 3), que é parte de um projeto da Secretaria de Saneamento de 

Belém que implanta pontos de coleta seletiva em alguns pontos turísticos da cidade, no qual o 

cidadão, voluntariamente, deposita seu lixo reciclável. Existem poucos pontos de coleta, já 

que o projeto é novo e ainda está em fase de implantação. Porém, de acordo com os feirantes 

do mercado, este ponto de coleta recebe bastante resíduo reciclável diariamente, e contribuiu 

para conscientizar os mesmos sobre os problemas do meio ambiente. 

 

Figura 3 – LEV. Fonte: Autores. 
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Através da aplicação do questionário a alguns feirantes procurou-se verificar como 

eles avaliavam as ações da prefeitura na gestão do mercado, 70% dos entrevistados 

sinalizaram que as ações que são tomadas pela prefeitura para manter a feira limpa e em 

ordem são boas, os outros 30% discordaram.  

Em relação ao nível de consciência ambiental dos feirantes, observou-se que existe 

pouco conhecimento cientifico (Gráfico 1), porém de acordo com as entrevistas informais 

realizadas com esses trabalhadores, percebeu-se que eles possuem um conhecimento 

ambiental empírico, adquirido no próprio dia a dia, e é dessa forma eles  colaboram no sentido 

sustentável da feira. 

 

Gráfico 1 – Consciência Ambiental dos feirantes. Fonte: Autores. 

Outra avaliação relacionada à limpeza no mercado foi verificada através da quantidade 

de pontos de recolhimento dos resíduos produzidos no local. Os feirantes responderam que a 

quantidade de tanques para destinação dos resíduos é suficiente e sua limpeza (desocupação) 

ocorre de maneira regular. 

Entretanto, alguns locais apresentaram-se de maneira indevida por conta do contato de 

resíduos ou animais vivos com alimentos (Figura 4). Isso ocorre por conta da falta de 

conhecimento, higiene e instrução de alguns dos trabalhadores da feira, sendo comprovado 

pelas respostas obtidas nas entrevistas. 
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Figura 4 – Resíduos e Animais em contato com alimentos. Fonte: Autores. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Após as análises dos questionários, das observações visuais e das conversas informais 

realizadas na feira, podem-se destacar alguns pontos positivos e negativos com relação à 

gestão e consciência das pessoas que convivem no local. 

Dentre os muitos pontos positivos encontrados, destaca-se a disponibilidade e o fácil 

acesso as lixeiras para pequenos resíduos. Observou-se, também, a regularidade no 

recolhimento dos resíduos e, ao transitar pelo mercado, consegue-se perceber que o local é 

muito limpo e organizado comparado a outros mercados a céu aberto na cidade de Belém. 

Pode-se observar o alto nível de consciência ambiental dos feirantes, apesar dos mesmos não 

possuírem um conhecimento aprofundado sobre o assunto, torna-se notória a preocupação 

dessas pessoas com o aspecto da feira. 

Com relação aos pontos negativos o que mais chamou atenção foram os resíduos de 

detergentes em contato com algumas frutas e verduras, além de animais sendo 

comercializados junto com os alimentos. Outro ponto negativo se refere ao LEV (Locais de 

Entrega Voluntária), como o próprio nome diz, o local é de entrega voluntária, e por não 

dispor de nenhum estímulo aos feirantes, muitos deixam de colocar seus resíduos neste tipo 
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de destinação e acabam colocando o material reciclável no lixo comum, misturado com os 

restos orgânicos de seus boxes. 

Com relação às ações da prefeitura no local no quesito gestão, a feira encontra-se 

bastante organizada, porém novas medidas poderiam ser tomadas, para garantir a melhoria do 

mercado, como um descarte correto para o óleo de cozinha utilizado pelas cozinheiras no 

setor de comidas da feira. Além de uma política de resíduos mais rigorosa, para que o 

marcado torne-se um ponto turístico e em um exemplo de sustentabilidade para todos. 

Dessa forma, pode-se concluir que o Mercado do Ver-o-Peso apresenta um bom 

rendimento quanto à gestão e consciência ambiental, pois ambos os conceitos são muito 

novos em relação ao tempo de existência no mercado, e grande parte desses conceitos já estão 

sendo aplicadas e implantadas na feira. Percebe-se que a longo prazo, com a implantação de 

mais políticas de saneamento e meio ambiente, o mercado pode se tornar um grande ponto de 

referência ambiental para a sociedade. 
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RESUMO 

 
A concepção sobre o conhecimento e a diversidade de plantas medicinais em culturas tradicionais é o 

estudo da etnobotânica, que aborda as interações entre as pessoas e plantas em sistemas dinâmicos. A 

proposta desta abordagem foi fazer um estudo sobre a diversidade e conhecimento de plantas 

medicinais por alunos de escolas públicas urbanas e rurais, caracterizando e comparando o 

conhecimento dos alunos acerca das plantas medicinais. O método utilizado para a pesquisa descritiva 

de campo foi através de questionários aplicados em escolas públicas, urbanas e rurais, do Munícipio 

de Vigia de Nazaré. Os resultados obtidos foram através de levantamentos de dados socioeconômicos, 

os fatores que estão relacionados ao uso de plantas medicinais e a variância e quantidades de espécies 

na concepção dos alunos, organizados através de tabelas, gráficos e quadros para melhor compreensão. 

Utilizou-se o teste de Qui-Quadrado (χ²) para análise de resultados variantes dos alunos das escolas da 

zona urbana e rural. As pesquisas etnobotânicas têm fundamental importância para o desenvolvimento 

do conhecimento de estudos aprofundados em relação ao meio ambiente, cultura, comunidade e 

educação.  

 

Palavras-chave: Escolas. Etnobotânica. Plantas Medicinais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A importância das plantas medicinais 

O termo etnobotânica é o ramo da botânica que estuda o uso das plantas pelo povo. A 

Etnobotânica aborda a forma como as pessoas incorporam as plantas em suas tradições 

culturais e práticas populares (BALICK & COX, 1997) ou, de acordo com Alcorn (1995), a 

etnobotânica é o estudo das inter-relações entre humanos e plantas em sistemas dinâmicos. 

Segundo Hanazaki (2006), “abordagens etnobotânicas podem oferecer respostas importantes 

tanto para problemas de conservação biológica como para questões direcionadas para o 

desenvolvimento local”. 

De acordo com Sousa et al. (2011), os estudos etnobotânicos na atualidade registram o 

uso de plantas medicinais dando como grande dimensão a conscientização através de modelos 

e uso empírico da fitoterapia entre comunidades e seu povo. O uso de plantas medicinais no 

Brasil emerge como uma alternativa terapêutica, consideravelmente influenciada pela cultura 

indígena, pelas tradições africanas e pela cultura europeia trazida pelos colonizadores. A 

mailto:nathaliany.ribeiro@hotmail.com
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etnofarmacologia compreende um domínio mais aprofundado da etnobotânica, ou seja, uma 

exploração científica do uso tradicional dos vegetais, desde as formas de manejo, como 

também, forma de preparo, dose, indicação terapêutica, enfim todas as informações 

necessárias para favorecer o estudo científico (ELISABETSKY, 2003). 

De acordo com Lopes et al. (2005), planta medicinal é toda planta que administrada ao 

homem ou animal, por qualquer via ou forma, exerça alguma ação terapêutica.  O tratamento 

feito com uso de plantas medicinais  e denominado de fitoterapia, e os fitoterápicos são os 

medicamentos produzidos a partir dessas plantas. Sendo assim, a fitoterapia é caracterizada 

pelo tratamento com o uso de plantas medicinais e suas diferentes formas farmacêuticas, sem 

a utilização de princípios ativos isolados (SCHENKEL; GOSMAN; PETROVICK, 2000). 

Existe atualmente um retorno ao uso intensivo das plantas medicinais, em várias 

vertentes. Com os modernos métodos nos campos da biologia e da química, podem ser 

estudadas de forma mais eficiente às propriedades das plantas, para aproveitar as informações 

obtidas no desenvolvimento de drogas alopáticas mais eficazes e seguras. Por outro lado, 

começa a aumentar a disponibilidade de fitoterápicos, produzidos por grandes empresas 

farmacêuticas, com maiores recursos financeiros para investir em pesquisa e desenvolvimento 

(SCHULZ; HANSEL; TYLER, 2002). 

O Brasil é o país com a maior biodiversidade de plantas do mundo, contando com um 

número estimado de mais de 20% do número total de espécies do planeta. O País possui a 

mais diversa flora, número superior a 55 mil espécies descritas, o que corresponde a 22% do 

total mundial. Esta rica biodiversidade é acompanhada por uma longa aceitação de uso de 

plantas medicinais e conhecimento tradicional associado. Atualmente, aproximadamente 48% 

dos medicamentos empregados na terapêutica advêm, direta ou indiretamente, de produtos 

naturais, especialmente de plantas medicinais que permanecem como uma importante fonte 

para obtenção de medicamentos (CARVALHO et al., 2007). 

O uso de plantas no tratamento e cura de enfermidades é tão antigo quanto à espécie 

humana. As observações populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem 

de forma relevante para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais, prescritos com 

frequência pelos efeitos medicinais que produzem, apesar de nem sempre terem seus 

constituintes químicos conhecidos. Em todo o mundo, e em particular nos países da América 

do Sul, o uso de plantas medicinais contribui significativamente com os primeiros cuidados 

com a saúde (MACIEL et al., 2002).  
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A utilização de plantas medicinais para o tratamento de enfermidades no Brasil está 

arraigada às culturas do europeu, do negro e do índio, resultando em uma produção 

multicultural que foi durante muito tempo, a principal forma de cura utilizada, sobretudo, pela 

população rural (COELHO, 1989).  

A partir da década de 1980, o Ministério da Saúde aprovou diversas resoluções, 

portarias e relatórios com ênfase na questão das plantas medicinais, entre os quais a Portaria 

No. 212, de setembro de 1981, que define o estudo das plantas medicinais como uma das 

prioridades de investigação clínica. Em 2001, o Ministério da Saúde editou a Proposta de 

Política Nacional de Plantas Medicinais e Medicamentos Fitoterápicos (VILLAS BÕAS, 

2004). 

Conforme Cunha (2003), toda informação acumulada sobre o uso de plantas 

medicinais, foi inicialmente transmitida oralmente de geração a geração para só depois, com o 

advento da escrita, serem compiladas em livros.  Tentando aliar o conhecimento cultural com 

a realidade atual, pesquisas científicas, em diferentes partes do mundo, vêm sendo realizadas 

no sentido de verificar a bioatividade ou a eficácia destes produtos no tratamento de diversas 

doenças (DESMARCHELIER et al.,1999; MIRANDA et al., 2000; DEHARO et al., 2001). 

Assim, Distas (1996) faz apologias ao emprego das plantas medicinais nas práticas de 

cuidado a saúde das pessoas, ao enfatizar que toda planta que possui sua eficácia terapêutica e 

princípios ativos comprovados cientificamente pode ser utilizada pela população como forma 

de suprir as suas necessidades básicas de saúde. Ressalta-se ainda, que em âmbito mundial, as 

plantas medicinais são classificadas como produtos naturais e, portanto, podem ser 

comercializadas livremente, bem como cultivadas, desde que se tenha conhecimento 

adequado para o seu uso. Para este autor (p. 57), esses fatores têm “facilitado no Brasil à 

automedicação, principalmente nos casos considerados mais simples e corriqueiros, reduzindo 

assim a procura pelos profissionais de saúde e contribuindo para redução e custos nos serviços 

de saúde pública”. 

Conforme o Portal da Saúde do SUS (2011), as plantas mais utilizadas são aquelas 

relacionadas à má digestão, resfriados, dores musculares, tônicos, má circulação e outros 

males que a cultura popular faz uso. A utilização de plantas medicinais e medicamentos 

fitoterápicos para a recuperação da saúde é uma prática comum, sendo produto do acúmulo 

secular de conhecimentos populares, haja vista desde os primórdios o ser humano percebeu os 

efeitos curativos dos vegetais, notando que de alguma forma a utilização destes (nas formas 
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de pó, chá, banho, entre outras), proporcionavam a recuperação da saúde do indivíduo 

(BORBA; MACEDO, 2006; ALEXANDRE et al., 2005). 

Para Davis (1995), pessoas e plantas são co-dependentes e um dos objetivos de 

estudos etnobotânicos é o entendimento das complexas interações existentes entre os mesmos. 

 

Princípios ativos das plantas medicinais 

 

À medida que os avanços da química surgiram, as substâncias ativas puderam ser 

identificadas, isoladas e usadas como moléculas sinteticamente elaboradas, com atividade 

terapêutica ainda maior (AURICCHIO e BACCHI, 2003). 

Os medicamentos foram desenvolvidos como substitutos sintéticos dos princípios 

ativos encontrados nas plantas. Algumas vantagens foram obtidas com isso, como a 

possibilidade de tratar de forma mais eficaz doenças agudas de maior gravidade. Entretanto, 

são bastante conhecidos e documentados os efeitos colaterais e contra indicações que as 

diversas drogas alopáticas apresentam (SCHULZ; HANSEL; TYLER, 2002). 

Atualmente, as substâncias vegetais são empregadas nas indústrias farmacêuticas 

como matéria prima para a extração de princípios ativos ou precursores e, principalmente, 

para a produção de tinturas, xaropes, chás, extratos fluídos e secos. Estas substâncias são 

muito cogitadas por profissionais da saúde e por órgãos governamentais como um recurso 

terapêutico nos recursos de saúde (BRASIL, 2001). Porém, para que isto ocorra, os 

compostos vegetais devem estar em formas padronizadas, com a caracterização qualitativa e 

quantitativa dos seus princípios ativos, fornecendo os requisitos de qualidade, efetividade e 

segurança exigidos em uma preparação farmacêutica moderna (BRASIL, 2004). 

Variações devido a diferentes fatores como temperatura, exposição solar, quantidade 

de água, nutrientes, período e horário da coleta, método de coleta, idade e parte da planta 

utilizada, secagem, armazenamento e transporte podem afetar grandemente a qualidade da 

matéria prima e, consequentemente, o valor terapêutico das plantas medicinais. Portanto, para 

que estes medicamentos possam fazer parte do arsenal terapêutico é necessário que se 

mantenha a constância dos seus princípios ativos (BRASIL, 2001; MAHADY, 2001). 

As plantas são importantes fontes de substâncias naturais biologicamente ativas, 

muitas das quais podem ser utilizadas como modelo para a síntese de compostos ativos e/ou 

seletivos para o tratamento de determinada doença. A síntese é realizada por meio de estudos 

sobre a estrutura e a atividade biológica, visando determinar quais são os fatores mais 
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importantes relacionados à determinada atividade (CORDELL, 1995). Embora muitos 

compostos derivados de plantas com efeitos medicinais possam ser sintetizados em 

laboratórios, tal síntese é complexa e os rendimentos, muitas vezes, são baixos e a produção 

economicamente inviável (FRANÇA, 2001). 

Rocha (1998) cita que após a série de transformações tecnológicas que faz da planta 

medicinal uma droga vegetal, esta contém certo número de substâncias que, na maior parte 

dos casos, agem sobre o organismo humano. É a fitoquímica (química dos vegetais), que se 

encarrega de estudar estas substâncias ativas, a sua estrutura, a sua distribuição na planta, as 

suas modificações e os processos de transformação que se produzem no decurso da vida da 

planta, durante a preparação do remédio vegetal e no período de armazenagem. A fitoquímica 

está em estreita ligação com a farmacologia (estudos dos efeitos das substâncias medicinais 

sobre o organismo humano, do mecanismo e da velocidade da sua ação, do processo de 

absorção e eliminação, das suas indicações, isto é, do uso contra determinadas doenças). A 

farmacologia, por seu lado, é indissociável da medicina clínica. 

Existe uma grande variedade de grupos de princípios ativos. No presente trabalho 

foram abordados os descritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1:  Relação de alguns princípios ativos importantes encontrados em plantas medicinais. 

Princípios ativos Ação farmacológica Espécie 

Alcaloides Analgésica, anestésica, 

calmante, antiespasmódica. 

Barbatimão, maracujá, guaraná, 

jaborandi. 

Flavonoides Anti-inflamatória, fortalece os 

vasos capilares, circulação, 

coração, antirreumático. 

Aroeira, Marcela, Calêndula, 

Arruda. 

Glicosídeos Cardiotônica, tratamento de 

doenças do coração, anti-

inflamatória. 

Babosa, espirradeira, mandioca, 

cascara sagrada. 

Mucilagens Anti-inflamatória, cicatrizante, 

antiespasmódica, laxante. 

Babosa, tanchagem, boragem, 

quiabo. 

Taninos Adstringente, antidiarreica, 

cicatrizante. 

Aroeira, barbatimão, pitangueira, 

romã, espinheira-santa. 

Óleos essenciais Bactericida, anestésica, 

antisséptica, vermífuga. 

Alecrim, erva-cidreira, 

Alfavacão, hortelãs, Camomila. 

 

Desta forma, este trabalho objetivou realizar um estudo sobre a diversidade de 

conhecimento e uso de plantas medicinais por alunos de escolas públicas urbanas e rurais do 

município de Vigia de Nazaré-PA, visando resgatar e documentar os conhecimentos 
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tradicionais, e assim gerar informações que possam auxiliar estudos futuros sobre fitoquímica, 

biologia, farmacologia e agronomia.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudo 

Segundo as fontes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014),  

Vigia de Nazaré é a cidade mais antiga do Estado do Pará, localiza-se na Mesorregião do 

Nordeste Paraense e na Microrregião do Salgado, possui uma área da unidade territorial de 

539,0,79 km², com população estimada em 2014 de 50.622 habitantes. A distância até a 

capital do estado do Pará é de apenas 102 km.  

Apresenta as seguintes coordenadas geográficas: 0°51’47” de Latitude Sul e 48°7’52” 

de Longitude a Oeste de Greenwich. Apresenta os seguintes limites: ao Norte, Nordeste e 

Leste, o Município de São Caetano de Odivelas; ao Sul, Sudoeste e Oeste, o Município de 

Colares; ao Noroeste, o Município de Salvaterra; e ao Sudeste, Município de Terra Alta. 

Possui uma densidade demográfica de 88,83 hab/km² (ver Figura 1). 

 

Figura1- Mapa de localização do Munícipio de Vigia de Nazaré-PA. Fonte: Earthstar Geografhics. 

Disponível em: <http://n-r.maps.arcgis.com/ Acesso em:03/11/2014. 

 

2.2 Métodos 

O projeto metodológico deste trabalho ocorreu através de pesquisa descritiva, de 

campo, comparativa e quali-quantitativa do tipo exploratório, na perspectiva de estudar a 

cultura e a diversidade do conhecimento tradicional de uso das plantas medicinais na região. 



 

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

ISSN 2316-7637 

357 

 

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

A amostra desta pesquisa foi constituída de 75 alunos de quatro escolas públicas 

localizadas no município de Vigia de Nazaré-PA, sendo 42 alunos de 2 duas escolas da zona 

urbana e 33 alunos de 2 escolas da zona rural. 

A coleta de dados foi realizada durante os meses de agosto e setembro de 2014, nas 

escolas da zona urbana E.E.E.M. “Bertoldo Nunes” e E.E.E.F.M. “Presidente Kennedy” e nas 

escolas de zona rural E.E.E.F.M “Santa Rosa” e E.E.E.M. “Penha Longa”. Utilizou-se  

questionários semiestruturados compostos por 12 perguntas abertas e fechadas, aplicados 

durante as visitas nas escolas urbanas que participaram da pesquisa e posteriormente nas 

escolas rurais do município, enfocando os fatores relacionados ao uso de plantas medicinais e 

as características socioeconômicas do pesquisado.   

As plantas foram registradas na pesquisa de acordo com a identificação e informação 

fornecida pelo pesquisado, isto é, o nome popular de cada planta na região.  

A análise de dados foi feita por meio de estatística descritiva, para o estabelecimento 

de médias e frequências, e posterior construção de tabelas e gráficos para melhor 

compreensão dos resultados. Para análises dos resultados sobre os fatores relacionados ao uso 

de plantas medicinais, utilizou-se o teste do Qui-Quadrado (χ²).  

Na estatística, hipótese nula (H0) é, segundo Triola (2008), justamente uma afirmativa 

de que o resultado obtido em determinada pesquisa é igual ao resultado especificado. Em 

contrapartida, existe a hipótese alternativa (H1), que é justamente o resultado diferente de H0, 

que Motta (2006) identifica como determinado parâmetro que, de alguma forma, seja 

diferente da hipótese nula, ou seja, qual é a solução alternativa em relação a existente ou quais 

são os possíveis resultados contrários à realidade já observada.  

É necessário determinar qual será o nível de significância do objeto em estudo e 

mensurar qual o valor de α a ser utilizado. Os principais níveis de significância utilizados, 

segundo Motta (2006) são de 0,01, 0,05, e 0,10 sendo mais comum a utilização de um nível 

de significância de 0,05. Definido qual será o nível de significância, é possível determinar 

qual será o intervalo de confiança para o estudo que pode ser representado, segundo Triola 

(2008), como a probabilidade de 1 – α. O software utilizado para o tratamento estatístico foi o 

BioEstat 5.3. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da pesquisa realizada para o estudo comparativo, foi possível traçar o perfil 

dos estudantes pesquisados para levantamento de dados socioeconômicos: idade, sexo, origem 

e renda familiar na zona urbana e zona rural. Segundo a Tabela 1, 34,7% dos estudantes era 

do gênero masculino residentes na zona urbana, enquanto apenas 18,7% eram estudantes do 

sexo masculino na zona rural. Estudantes do sexo feminino residentes na zona urbana eram de 

21,3% e da zona rural 25,3%.  

Na faixa etária de 16 a 20 anos na zona urbana a amostra continha 30,7% estudantes e, 

na zona rural, 41,3%, sendo mais elevada em relação à zona urbana e as demais faixas etárias, 

garantindo um equilíbrio da influência cultural e da experiência de vida em relação às 

respostas relacionadas ao uso e conhecimento tradicional das plantas medicinais. Idades entre 

21 a 25 anos na zona urbana foram de 12,0%, enquanto na zona rural apenas 2,7% tinham a 

faixa etária correspondente.  

A origem dos estudantes pesquisados foi mais concentrada na zona urbana com 56,0% 

e apenas 44,0% dos alunos pesquisados eram da zona rural. Em relação à renda familiar, 

33,3% dos alunos da zona urbana têm uma renda mensal familiar de até 1 salário mínimo, e 

36,1% dos estudantes na zona rural sobrevivem com essa renda familiar. Os dados 

socioeconômicos foram organizados na Tabela 1: 

 

De acordo com a concepção dos alunos das escolas urbanas e rurais, A Tabela 2 

apresenta os fatores que estão relacionados ao uso de plantas medicinais, como atendimento 

médico, cultivo de plantas medicinais, uso de alguma planta medicinal, remédios 

Tabela 1. Dados socioeconômicos dos alunos pesquisados. 

                                                                      Zona Urbana Zona Rural 

Gênero 

Masculino 26 (34,7%) 14 (18,7%) 

Feminino 

16 (21,3%) 

19 (25,3%) 

Idade 

16 -20 

21-25 

26-30 

> 30 

23 (30,7%) 

9 (12,0%) 

6 (8,0%) 

4 (5,3%) 

31 (41,3%) 

2 (2,7%) 

Origem 42 (56,0%) 33 (44,0%) 

Renda Familiar 

Até 1 S.M 

> 1 e < 3 S.M 

> 3 e < 5 S.M 

5 ou mais 

25 (33,3%) 

10 (13,3%) 

7 (9,3%) 

- 

27 (36,1%) 

5 (6,7%) 

1 (1,3%) 

- 
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fitoterápicos, remédios alopáticos e a avaliação sobre a cura de uma doença tratada a partir de 

remédios fitoterápicos. 

Tabela 2. Fatores relacionados ao uso de plantas medicinais pelos alunos calculados pelo 

teste do Qui-Quadrado (χ²) e os valores de probabilidade. 

Ao fazer a associação do número de alunos e/ou membros de sua família que buscam 

atendimento médico tanto na zona urbana como na zona rural verificaram-se diferenças 

estatisticamente significativas (χ² = 10,0962; p = 0,0388) conforme a Tabela 2. Para as demais 

perguntas descritas na referida Tabela, verificou-se que os resultados não foram significativos. 

As espécies medicinais citadas foram agrupadas segundo o nome popular usado pelos 

alunos pesquisados, nome científico de cada espécie, família da espécie identificada, 

indicações (para que serve cada planta), quem a indicou, onde é conseguida, manipulação 

(como se prepara), e a parte usada da planta  para tratamento. As citações livres de plantas 

medicinais consistiram em determinar 30 espécies medicinais distribuídas em 19 famílias 

botânicas: Amaranthaceae, Anacardiaceae, Apiaceae, Apocynaceae, Asteraceae, 

Bignoniaceae, Caryophyllaceae, Crassulaceae, Eufhorbiaceae, Fabaceae, Lamiaceae, 

Lauraceae, Malvaceae, Poaceae, Rubiaceae, Rutaceae, Scrophulabiaceae, Theaceae, 

Zingiberaceae. (Quadro 2).  As plantas mais citadas são apresentadas no Gráfico 1. 

Fatores Local Sempre Na maioria 

das vezes 

Algumas 

vezes 

Raramente Nunca Valor 

de p 

χ² 

Com que frequência você 

e/ou membros de sua 

família buscam atendimento 

médico? 

Zona Urbana 7 10 12 11 2 

0,0388 10,0962 Zona Rural 3 10 18 2 0 

Você e/ou membros de sua 

família cultivam plantas 

medicinais em seu quintal? 

Zona Urbana  8 5 12 6 11 

0,2908 4,9665 
Zona Rural 13 4 7 5 4 

Você e/ou membros de sua 

família fazem uso de 

alguma planta medicinal? 

Zona Urbana 10 6 15 4 7 

0,5781 2,8799 
Zona Rural 10 7 8 5 3 

Você e/ou membros de sua 

família fazem uso de 

remédios feitos a partir das 

plantas? 

Zona Urbana 11 5 14 10 2 

0,2168 5,7719 

Zona Rural 6 8 15 4 0 

Você e/ou membros de sua 

família fazem uso de 

remédios alopáticos 

receitados por médicos? 

Zona Urbana 5 11 10 13 3 

0,3273 4,6306 Zona Rural 10 5 6 9 3 

Como você avalia a cura de 

uma doença a partir de 

remédios fitoterápicos 

(feitos a partir das plantas)? 

Zona Urbana 16 15 8 3 0 

0,6082 1,831 
Zona Rural 10 10 8 5 0 
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Gráfico 1- Espécies mais citadas pelos alunos das zonas urbana e rural. 

De acordo com o Gráfico 1, o Boldo (Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch. 

Bip. Ex Walp.) foi o que mais se destacou dentre as espécies mais citadas entre os alunos, 

tanto da zona urbana como da zona rural. Em seguida, foram citadas as espécies da Hortelã 

(Stellaria media (L.) Vill.), Erva-cidreira (Melissa Officinalis), Capim-marinho (Cymbopogon 

citratus (D.C) Stapf.), Fol-sang (Cyanocobalamim), Verônica (Verônica officinalis L.), 

Quebra-pedra (Phyllantus niruri L.), Canela (Cinnamomum pseudoglaziovii Lorea-Hern.), 

Arruda (Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardlew.), Hortelãzinho (Coccocypselum 

capitatum (Graham) C.B. Costa & Mamede.), Casca do caju (Anacardium occidentale L.) e 

Babosa (Adesmia latifólia (Spreng.). Vogel.), respectivamente.  

A implementação do Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos é uma 

opção alternativa dentro do SUS para aqueles que têm preferência por utilizar medicamentos 

naturais. Levantamentos etnobotânicos podem contribuir com ações desse tipo na medida em 

que listam plantas medicinais já conhecidas e utilizadas em determinada região, com potencial 

para serem inseridas em sistemas públicos de saúde. A Relação Nacional de Plantas 

Medicinais de Interesses ao SUS está descrita em RESINUS, 2009). O Quadro 2 apresenta a 

relação de espécies medicinais citadas pelos alunos. 

Quadro 2. Relação de espécies medicinais citadas pelos alunos da zona urbana e zona rural, Vigia 

de Nazaré/PA.  
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Nome Popular Nome Científico Família Indicações Quem 
indicou? 

Onde consegue? Manipulaçã
o 

Parte usada 

Alecrim Baccharis 
aracatubensis Malag. 

Asteraceae 

Bercht.& 

J.Presl. 

Dor de 
barriga 

Avó Supermercados Chá Folhas 

        

Aroeira Astronium graveolens 

Jacq. 

Anacardiaceae 

R.Br. 

Inflamações Amigas Supermercados  

Garrafada, 

chá 

Casca 

Arruda Pilocarpus 

microphyllus Stapf ex 
Wardlew. 

Rutaceae A. 

Juss. 

Para dor de 

cabeça 

Avó, mãe Casa das ervas Garrafada 

coloca-se 

sobre a 
cabeça 

Folhas, 

planta toda. 

Babosa Adesmia latifólia 
(Spreng.). Vogel. 

Fabaceae Lindl. Gastrite, 
cicatrização 

Avó, mãe. Quintal da avó Usa-se 

misturada 

com mel. 

Folhas 

Barbatimão Abarema 

cochliacarpos 

(Gomes) Barneby & 
J.W.Grimes 

Fabaceae Lindl. Higiene 

renal 

Vendedor

a 

Casa das ervas Chá Casca 

Boldo Gymnanthemum 

amygdalinum (Delile) 
Sch. Bip. Ex Walp. 

Asteraceae 

Bercht. & J. 
Presl 

Para dor de 

barriga, dor 

de 

estômago, 

problemas 

no fígado, 

cólicas 

intestinais, 
gazes. 

Pais, avós, 

família, 

mãe, 

pessoas 

próximas, 

casa das 

ervas, 

índio. 

Comércio, 

quintal, 
supermercado. 

Chá, 
infusão 

Folhas 

        

Canela Cinnamomum 

pseudoglaziovii 
Lorea-Hern. 

Lauraceae Juss. Pressão Avó Quintal Banho, chá Casca, 
folhas 

Casca do caju Anacardium 
occidentale L. 

Anacardiaceae 
R. Br. 

Para asseio, 
para dores. 

Vizinha Mata Chá casca 

Chá verde Camellia sinensis Theaceae Para 

emagrecer 

Amiga Supermercado Chá, 

garrafada 

folha 

Capim 

santo/Capim 
marinho 

Cymbopogon citratus 

(D.C) Stapf. 

Poaceae Para dar 

sono, para 

dor de 
barriga. 

Avós, 

professora
s. 

Quintal Chá, Planta toda, 

folhas 

Erva-doce Foeniculum vulgare 
Mill. 

Apiaceae Lindl. Calmante Avó Quintal Chá Folhas 

Erva-cidreira Melissa Officinalis Lamiaceae Calmante, 

para relaxar, 

dor de 
barriga. 

Avós, 

tios,médic
o. 

Quintal Chá, 

garrafada. 

Cascas, 

folhas 

Folha do 
algodão 

Ochroma pyramidale 
(Cav.ex Lam.) Urb. 

Malvaceae Juss. Para tirar 

secreção do 
pulmão 

Mãe Quintal de uma 
amiga 

Garrafada Folhas 
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Folsang Justicia sp. Acanthaceae Anemia, Pessoas 

antigas, 
Avó. 

Quintal Chá Folhas 

Gengibre Zingiber officinale Zingiberaceae Tosse Avó Supermercado Xarope Raiz 

Hortelã Stellaria media (L.) 
Vill. 

Caryophyllaceae 
Juss. 

Calmante, 

resfriados, 
para dores. 

Mãe, 

parentes, 

amigos, 

enfermeir
a. 

Quintal cultivo 
próprio. 

Chá Folha 

Hortelãzinho Coccocypselum 

capitatum (Graham) 

C.B. Costa & 

Mamede. 

Rubiaceae Juss. Dor de 
barriga 

Avós, 
Vizinha 

Quintal Chá Folhas 

Japana Ayapana triplinervs 

(Vahl) R.M. King & 

H.Rob. 

Asteraceae Para 

corrimentos 

e limpeza do 

colo do 
útero 

Avó Quintal Chá Folhas 

        

Laranja da 
terra 

Cítrus aurantium L. Rutaceae Dor de 
cabeça 

Médico Horta Chá Casca 

Manjericão Ocimum basilicum L. Lamiaceae Para asseio e 
temperos 

Mãe Quintal do 
vizinho 

Banho, 

condimento

s 

Folhas 

Mastruz Amaranthus spinosus 
L. 

Amaranthaceae 
A. Juss. 

Para dor de 
barriga 

Médico Horta Banho, 

garrafada, 
chá. 

Raiz, folha. 

Meracilina Alternanthera CF 

brasiliana(L) 
KUNTZE 

Amarantaceae Inflamações Médico Quintal Chá Fruto, flor, 

folha, 
semente. 

Noni Morinda citrifolia L. Rubiaceae Pra aliviar 
dor. 

Colegas Quintal Garrafada Fruto 

Pariri Fridericia chica 

(Bonpl) 
L.G.Lohmann 

Bignoniaceae 

Juss. 

Anemia Pessoas 

antigas 

Quintal Chá Folhas 

Pirarucu Bryophyllum 
pinnatum 

Crassulaceae Para o 
estômago 

Vizinha Quintal da 
vizinha 

Chá Folhas 

Quebra-pedra Phyllantus niruri L. Euphorbiaceae Pra os rins, 

infecção 

urinária, dor 

de cabeça. 

Mãe Quintal da 
vizinha 

Chá Planta toda, 
raiz. 

Sucuba Himatanthus sucuuba 

(Spruce ex Müll. Arg) 
Woodson. 

Apocynaceae Para 

inflamações 

Vendedor

a 

Casa das ervas Banho Casca 

Sucuriju Mikania lindleyana 
D.C 

Asteraceae Inflamações 

no fígado e 

outros 

orgãos 

Pessoas 
antigas 

Quintal Chá Folhas 
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As plantas medicinais mencionadas pelos alunos descritas no Quadro 2, a maioria são 

indicadas para tratamentos de dores em geral (Gráfico 2). Os resultados mostram que quem 

indicou a planta para tratamento são geralmente os avós, mãe, alguém da família ou pessoas 

próximas como os amigos, cuja origem de conhecimento advém de familiares ou pessoas 

mais antigas.  

A maioria das plantas medicinais citadas é obtida principalmente através de cultivo 

próprio nos quintais das casas ou em áreas próximas, como em quintais de vizinhos. Algumas 

são encontradas em locais silvestres, como a mata, e outras são compradas no supermercado 

ou locais de vendas de ervas medicinais.  A predominância de ervas na medicina popular pode 

estar relacionada ao fato de serem cultivadas geralmente nos quintais, o que facilita a 

obtenção desses recursos vegetais (PILLA et al., 2006). As manipulações utilizadas citadas 

pelos alunos são em forma de chá, garrafada e banho, dependendo da planta medicinal e a 

parte usada para fins terapêuticos. A parte usada, como as folhas, foram mencionadas 

bastante, assim como casca, raiz, fruto e para alguns casos, indicou-se a utilização da planta 

toda para problemas de infecções e inflamações. 

Entre as indicações descritas no Gráfico 2, as mais citadas foram: dores, infecções, 

inflamações, calmante, problemas hematológicos, hipertensão/hipotensão arterial, higiene 

pessoal/bem-estar e cicatrização, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Indicações terapêuticas das plantas medicinais citadas pelos alunos. 

 

Unha de gato Uncaria guianensis 
(Aubl) J.F.Gmel. 

Rubiaceae Juss. Inflamações Bisavô Quintal Garrafada, 
chá 

Casca 

Verônica/ pau 
de verônica 

Verônica officinalis 
L. 

Scrophulabiacea
e 

Para limpar 
o útero 

Avó, mãe. Quintal Chá, 

garrafada, 

Banho. 

Casca 
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Dentre as indicações mais citadas pelos estudantes, tanto da zona urbana como da zona 

rural, o uso e conhecimento das plantas medicinais é mais utilizada para tratar os diversos 

tipos de dores em geral tendo 13 citações na zona urbana e 18 citações na zona rural. Obteve-

se oito citações para tratamentos de infecções em geral na zona urbana e quatro na zona rural. 

Em relação ao índice de inflamações em geral, a diferença de uma zona para outra foi 

pequena, tendo cinco citações na zona urbana e seis na zona rural. Na categoria cicatrização, 

só obteve-se duas citações, todas provindas de alunos da zona rural.  

As plantas medicinais citadas para tratamentos de dores foram a seguintes: Alecrim 

(Baccharis aracatubensis Malag), arruda (Pilocarpus microphyllus Stapf ex Wardlew), boldo 

(Gymnanthemum amygdalinum (Delile) Sch. Bip. Ex Walp), casca do caju (Anacardium 

occidentale L.), capim santo (Cymbopogon citratus (D.C) Stapf.), erva-cidreira (Melissa 

Officinalis), hortelã (Stellaria media (L.) Vill.), hortelãzinho (Coccocypselum capitatum 

(Graham) C.B. Costa & Mamede.), laranja da terra (Cítrus aurantium L.), mastruz 

(Amaranthus spinosus L.), noni (Morinda citrifolia L.), quebra-pedra (Phyllantus niruri L.). 

Plantas medicinais citadas pelos alunos para tratar inflamações: Aroeira (Astronium 

graveolens Jacq), babosa (Adesmia latifólia (Spreng.). Vogel.), barbatimão (Abarema 

cochliacarpos (Gomes) Barneby & J.W.Grimes), boldo (Gymnanthemum amygdalinum 

(Delile) Sch. Bip. Ex Walp.), hortelã (Stellaria media (L.) Vill.), meracilina (Alternanthera CF 

brasiliana(L) KUNTZE), pirarucu (Bryophyllum pinnatum), sucuba (Himatanthus sucuuba 

(Spruce ex Müll. Arg) Woodson.), sucuriju (Mikania lindleyana D.C), unha de gato (Uncaria 

guianensis (Aubl) J.F.Gmel.). Para tratar infecções: Folha do algodão (Ochroma pyramidale 

(Cav.ex Lam.) Urb), gengibre (Zingiber officinale), japana (Ayapana triplinervs (Vahl) R.M. 

King & H.Rob.), quebra-pedra (Phyllantus niruri L.), sucuriju (Mikania lindleyana D.C), pau 

de verônica (Verônica officinalis L.). Plantas medicinais usadas como calmante: Capim santo 

(Cymbopogon citratus (D.C) Stapf.), erva-doce (Foeniculum vulgare Mill.), erva-cidreira 

(Melissa Officinalis), hortelã (Stellaria media (L.) Vill.). Para tratar problemas hematológicos: 

Fol sang (Cyanocobalamim), pariri (Fridericia chica (Bonpl) L.G.Lohmann). 

Para uso de higiene pessoal e bem-estar: Casca do caju (Anacardium occidentale L.), 

chá verde (Camellia sinensis), manjericão (Ocimum basilicum L.). Para tratar de cicatrização: 

Babosa (Adesmia latifólia (Spreng.). Vogel.). Para tratar hipertensão/hipotensão arterial: 

Canela (Cinnamomum pseudoglaziovii Lorea-Hern). 
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A Figura 2 apresenta algumas imagens dos alunos da amostra.  

 

Figura 2- Alunos das Escolas urbanas e rurais do Município de Vigia de Nazaré. 09/2014. (Foto: arquivos 

pessoais). 

 

4. CONCLUSÕES 

A realização deste estudo etnobotânico permitiu identificar a importância da 

diversidade de conhecimento e uso de plantas medicinais por alunos de escolas urbanas e 

rurais do município de Vigia de Nazaré-PA. A diversidade e utilização de plantas medicinais 

conhecidas pelos alunos são bastante significativas, pois abrange espécies medicinais 

correlacionadas ao conhecimento e uso para fins terapêuticos, sendo que a transmissão do 

conhecimento tradicional é feita por parentes ou pessoas mais próximas. 
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RESUMO 

 

A expansão urbana e as atividades turísticas na Ilha de Cotijuba ao longo do tempo tornaram-se fatores 

de preocupação para a questão ambiental, já que a Ilha é desprovida de políticas públicas efetivas, 

desfavorecida de ações do governo que possam levar a conscientização ambiental tanto para os 

habitantes quanto para quem está visitando a área em questão, o que acaba contribuindo para a 

degradação ambiental. Assim, a problemática levantada nesta pesquisa se refere a: de que modo a 

urbanização e a expansão do turismo tem influenciado na degradação ambiental em Cotijuba?  Dessa 

forma, o objetivo deste artigo é o de analisar os impactos socioambientais na Ilha de Cotijuba, isto é, 

de que forma o processo de urbanização e as atividades turísticas influenciam na degradação ambiental 

em Cotijuba. A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa foi realizada a partir do trabalho de 

campo e o levantamento bibliográfico da área estudada, assim como foi efetuado o geoprocessamento 

utilizando os softwares Quantum Gis e Spring para ser executado um estudo unindo os dados 

quantitativos e qualitativos, permitindo uma análise mais densa, e também para auxiliar na 

compreensão total da Ilha de Cotijuba.  Percebeu-se que apesar de Cotijuba está inserida em mais de 

um plano ambiental, estes tornam-se ineficaz a partir do momento em que na prática, não são 

executados e, por conseguinte, não há uma fiscalização contundente que minimize as práticas de 

degradação do meio ambiente retratadas ao longo deste trabalho sobre a ilha. Aos órgãos 

governamentais desta maneira, cabem estimular uma política de educação ambiental para melhor 

aproveitamento deste espaço, mas também, legislar de maneira mais rígida, seja na aplicação efetiva 

dos planos diretores já existes, ou quanto aos abusos que veranistas, ou mesmo comerciantes locais, 

praticam contra o meio ambiente. 

 

Palavras-chave: Expansão urbana; atividades turísticas; degradação ambiental. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem o objetivo de analisar os impactos socioambientais na ilha de 

Cotijuba, respectivamente através dos fenômenos da urbanização e do turismo, ou seja, 

buscando entender de que forma a expansão urbana e turística tem influenciado no processo 

de degradação ambiental dentro da ilha. 



 

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

ISSN 2316-7637 

370 

 

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

A problemática levantada nesta pesquisa se refere, de que modo a urbanização e a 

expansão do turismo tem influenciado na degradação ambiental em Cotijuba? Ou seja, 

buscamos problematizar fatores presentes no cotidiano local como a intensificação da 

construção civil, as influencias de bares e restaurantes além da grande demanda turística de 

visitação à ilha principalmente nos períodos de férias escolares estando esses processos como 

os possíveis fatores de impactos ambientais em Cotijuba. 

A importância do tema se deve às inquietações surgidas a partir da visitação à ilha, 

onde se observou que ocorre elevada alteração socioambiental do local em função de dois 

processos (turismo e urbanização). O primeiro se daria através das atividades de lazer (bares, 

restaurantes, pousadas, balneários) provocando despejos de lixos próximos a esses 

estabelecimentos, erosão das encostas e poluição sonora, enquanto o segundo provocado pela 

urbanização se da principalmente pela intensificação da construção civil acarretando no 

desmatamento, formando assim esses dois elementos como os principais responsáveis pelas 

implicações na ilha de Cotijuba sejam à qualidade de vida da população, seja ao meio 

ambiente. 

A metodologia utilizada na pesquisa se deu desde trabalho de campo, levantamento 

bibliográfico e documental acerca da área de estudo, tal como levantamento fotográfico para 

auxiliar na compreensão do objetivo proposto. O subsidio do geoprocessamento e sua 

posterior interpretação e quantificação da imagem (da área de Cotijuba, exposta mais à frente) 

também se fizeram presente, juntando assim os dados quantitativos aos qualitativos para o 

entendimento da realidade estudada. Utilizamos desta maneira, os softwares Quantum Gis e 

Spring. 

1. Contexto histórico de ocupação e urbanização da ilha.   

Localizada no Estado do Pará, a ilha de Cotijuba situa-se geograficamente nas 

confluências da Baía do Marajó com a Baía do Guajará, tendo os seus limites a Norte a Baía 

do Marajó e ao Sul a ilha do Arapiranga e Rio Pará.  Ao sudeste as ilhas de Jutuba e Paquetá, 

além do Canal de Cotijuba. Assim, a ilha referente ao nosso objeto de estudo, possui uma área 

de 1.595,29 Ha, representado aproximadamente 3,15% da área total do município de Belém 

segundo a Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém 

(LOPES, 2012). 

Segundo o censo de 2010, a ilha de Cotijuba possui 3.365 habitantes, fazendo parte do 

Distrito Administrativo de Outeiro (DAOUT), atualmente administrado pela Agência Distrital 

de Outeiro, a partir da indicação pela Prefeitura Municipal de Belém. Dessa forma, a ilha está 
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dividida em 12 comunidades segundo Silva (apud LOPES, 2012) denominadas de: Poção, 

Fazendinha, Praia da Saudade, Flecheira, Centro, Praia Funda, Seringal, Pedra Grande, 

Canivete, Vai-Quem-Quer, Quatro Bocas e Educandário. 

Estudos históricos apontam que o processo de ocupação da ilha de Cotijuba se dá 

muito antes da formação do Educandário Nogueira de Farias (MELO, 2010) no que conta que 

em 1784, a ilha de Cotijuba possuía um engenho chamado de fazendinha para embranquecer 

arroz pertencente ao Capitão Pereira Cunha, onde ainda podemos encontrar as ruinas do 

engenho próximo ao igarapé Pirí-açu.  

Sem tantos relatos históricos, a ilha de Cotijuba ficou por um grande período 

“abandonada”, sendo somente em 1930 realizada a implantação do Educandário Nogueira de 

Farias – etapa histórica mais conhecida da ilha – surgindo em 1932 com o propósito de 

formar uma Colônia Reformatória para Menores abandonados e delinquentes, objetivando 

reintegrá-los a sociedade. E em 1968 o Educandário se transformou de fato em um presídio 

passando a ser desativo dez anos depois em 1978. E em 1988 com a Constituição Federal é 

que Cotijuba passa a integrar-se administrativamente e definitivamente a Belém (LOPES, 

2012).  

Cabe agora, após esta breve exposição histórica da ilha, buscar entender alguns 

aspectos da urbanização, tal como o que contribui para tal, e quais efeitos ocasionados pela 

mesma, colaborando assim para a análise sobre o entendimento da degradação ambiental 

ocasionada na ilha, mais especificamente nas vias adjacentes à praia.  A importância desta 

reflexão se dá devido a pouca coleta de dados referentes a esta região insular que tem uma 

importância ímpar, seja ela material, como ponto estratégico-geográfico como já foi exposto, 

seja como patrimônio cultural. 
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 Mapa 01: Classificação de uso da Terra – Ilha de Cotijuba. 

 

Tabela 01 – Tamanho das áreas situadas na ilha em hectare. 

 
Área (Ha) Área (%) 

Floresta Antropizada 1.272,15 79,3% 

Vegetação Secundária 99,46 6,2% 

Área Urbana 110,04 6,9% 

Campo Aluvial 16,04 1% 

Cordão Arenoso 18,43 1,1% 

Pastagem 88,35 5,5% 

Área Total 1.604,5 100% 

FONTE: Tratamento de Imagem de Satélite em Laboratório (2013). 

Considerando que os valores expostos na tabela 01 são aproximados, analisamos que a 

área urbana é de quase 7% da área total de ilha. Como podemos ver no mapa 01, esta área 

urbana se dá principalmente no cone sul da ilha, e em algumas outras partes próximas ao 

cordão arenoso (1,1 % da área total da ilha), estimulada pelo capital do turismo que a ilha 

recebe.  

Para se entender os processos de urbanização e turismo na ilha de Cotijuba 

materializados no mapa 01, se faz necessário entender a relação que esta ilha tem com Belém. 

Segundo Melo (2010), um dos motivos para a atual dinâmica de urbanização neste espaço, se 
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dá devido à busca de turistas por um bucolismo, pelo sossego nos fins de semanas, criada, 

pois, pelo imaginário oferecido pelo potencial paisagístico encontrado na ilha – e não em 

Belém –, tal como sua proximidade geográfica com a Capital. A esta ideia de descanso e lazer 

proporcionada pelo espaço natural, somam-se problemas que Lefebvre (2012) já discutira 

ainda na década de 70.  

[...] El capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el mercado, sino 

sobre el espacio. Hay tambien el ocio. Con la indústria del ocio el capitalismo se ha 

amparado de los espacios que quebaban vacantes: el mar, la playa, la alta montanã. 

Ha creado uma industria nueva, una de las más potentes: la indústria del ocio. [...] 

Es, pues, el espacio enterro lo que se ha definido como algo dominante y dominado, 

lo que introduce um movimento dialéctico muy  nuevo: el espacio dominante y el 

espacio dominado. (LEFEBVRE, 2012, p. 221) 

 Desta maneira, o espaço também há tempos já se tornara mercadoria. E esta 

mercadoria, essa indústria do ócio e do lazer relacionada com os elementos espaciais, como a 

praia, rio, montanha, etc, oferece grande procura mercadológica; tal como acontece com a ilha 

de Cotijuba e sua relação com os veranistas (em sua grande parte moradores da capital Belém) 

que buscam nos cordões arenosos e nos rios sua maneira de descansar, de encontrar lazer sem 

se deslocar para longe de suas residências, localizadas em Belém. 

 Assim, segundo Melo (2010) os principais problemas advindos desta urbanização que 

também é influenciada pelo “turismo balneário” são, o aumento do volume de resíduos 

sólidos, a intensificação da construção civil, o aumento da atividade comercial, incidentes de 

violência antes pouco frequentes, a erradicação de plantas nativas e o plantio de novas 

espécies, tal como, com o fluxo de pessoas, mercadorias, etc, descaracterizando a paisagem 

natural e a degradação sociocultural. Essas problemáticas relacionadas à degradação 

ambiental fomentada pelos bares próximos à praia animam a análise que segue. Antes, 

contudo, precisamos esboçar o que entendemos como relação sociedade-natureza e meio 

ambiente, para podermos prosseguir.  

 

2. Sociedade e Natureza: Qual o meio ambiente do conhecimento Geográfico? 

 

A relação da sociedade com o meio ambiente sempre esteve explícita ou 

implicitamente no foco da Geografia como ciência, e as tentativas de se achar os pontos de 

mediação entre essa relação são variadas. Assim, pensamos que para entender a situação atual 

do meio ambiente na ilha de Cotijuba, mas especificamente a relação que os bares e 

restaurantes possuem com o consumo e a sua consequência material, o lixo, devemos partir 

primeiramente da noção de meio ambiente não como um meio (metade) tratando apenas do 
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ponto de vista da natureza, mas sim como um todo integrado, pois “qual seria o 

ambiente/meio ambiente do conhecimento geográfico?” (GONÇALVES apud MENDONÇA, 

2010, p. 19), posteriormente se buscam alguns pontos nucleares dentro da relação sociedade-

meio que facilitam o entendimento dos processos atuais que ocorrem na ilha. 

Uma possibilidade de entendimento da questão aqui problematizada é buscar no 

conceito de trabalho o ponto central da relação sociedade-meio, este concebido como uma 

“[...] troca de energia e matéria que se passa entre homem e natureza” (MOREIRA, 2012a, p. 

49) que possuiria uma característica dialética, ora determinada, ora determinante, onde o 

homem transforma a natureza ao mesmo tempo em que “[...] transforma-se a si mesmo, 

hominizando-a e hominizando-se a si mesmo [..]” (MOREIRA, 2012a, p. 49) assim “[...] o 

homem se naturiza ao tempo que a natureza se historiciza” (MOREIRA, 2012a, p. 49) 

Nessa linha de pensamento a relação sociedade-meio resulta num homem e em uma 

natureza alto-transformados (MOREIRA, 2012b) aonde o ser humano produziria a partir do 

trabalho, técnicas, e essas iriam evoluindo conforme o acúmulo intelectual e histórico do 

homem. Porém, quanto mais avançadas as técnicas, mais o homem sentiria a impressão de 

domínio sobre a natureza, o que segundo Gonçalves (2011, p. 26) seria o objetivo de nossa 

sociedade ocidental, pois: “[a] natureza é, em nossa sociedade, um objeto a ser dominado por 

um sujeito, o homem [...]”. Dessa forma, o ser humano a partir do avanço técnico tem hoje a 

possibilidade de impactar o planeta de uma forma jamais vista, o que em uma reflexão 

dialética não deixaria de ser um impacto proporcional à si mesmo. 

Na dimensão mais ligada às preocupações ecológicas, o homem possui a capacidade 

de tornar o seu ambiente repleto de sérios problemas ambientais e o torna. Na Amazônia 

brasileira, o ideal de “desenvolvimento” que à penetra na segunda metade do século XX, traz 

consigo sérios impactos ambientais e sociais (CRUZ, 2006) assim como o “desenvolvimento 

da ideologia do consumismo pós-anos 50” (MENDONÇA, 2010, p. 12), afeta em diferentes 

escalas os modos de vida de populações de diferentes regiões. Dessa forma, fica claro que a 

nossa sociedade “está alicerçada na promoção da produção de bens e serviços, motor para a 

reprodução do capital” (BERRÍOS apud BERRÍOS, 2007 p. 87) e a ilha de Cotijuba não 

escapa a essa lógica. Porém, o consumo destes na ilha só são verificados com maior 

intensidade em momentos de férias ou feriados, sejam nacionais ou regionais. Essa é a 

questão que pretendemos a partir de agora, através da observação do fenômeno, tentar 
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alcançar e compreender a sua essência, para assim obtermos a realidade em sua concretude6 

(KOSIK, 1976), ainda que a nível de ensaio neste artigo.  

 

3. Turismo, urbanização e degradação ambiental.  

 

No trabalho de campo exploratório, percebeu-se que a Ilha de Cotijuba não apresenta 

uma política ambiental efetiva, uma vez que, problemas ambientais são facilmente 

observados. Apesar da Ilha de Cotijuba está inserida no Plano Diretor do Município de Belém 

– tanto como parte da Macrozona do Ambiente Urbano (áreas urbanizadas do território) 

quanto como parte da Zona de Ambiente Natural 2 (áreas não urbanizadas do território) – este 

plano tornar-se ineficaz a partir do momento em que na prática, ele não é executado e, por 

conseguinte, não há uma fiscalização contundente que minimize as práticas de degradação do 

meio ambiente na Ilha. 

 Durante o primeiro trajeto realizado no trabalho de campo, que se iniciou do Terminal 

Hidroviário Poeta Antônio Tavernard até a Praia do Farol, verificaram-se alguns pontos de 

lixo acumulado e, contraditoriamente, próximo a esses acúmulos de lixo estavam os 

containers/lixeiras vazias, como pode ser observado nas figuras 1, 2, 3 e 4. 

 

 

FIGURAS 1 e 2: Lixo ao lado do Educandário Nogueira de Faria. 

   
FONTE: TELIS, Daniel. Trabalho de campo, 2014. 

FIGURAS 3 e 4: Lixo próximo da Praia do Farol. 

                                                           
6 Segundo Kosik (1976, p. 20) “o pensamento que destrói a pseudoconcreticidade para atingir a concreticidade é 

ao mesmo tempo um processo no curso do qual sob o mundo da aparência se desvenda o mundo real; por trás da 

aparência externa do fenômeno se desvenda a lei do fenômeno; por trás do movimento visível, o movimento real 

interno; por trás do fenômeno, a essência”.  
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FONTE: TELIS, Daniel. Trabalho de campo, 2014. 

 Segundo alguns moradores, isto ocorre devido aos cavalos que transitam pela Ilha, 

retirarem e colocarem para fora o lixo contido nos containers/lixeira. Entretanto, independente 

disso, pode-se inferir que a coleta de lixo não é realizada com muita frequência já que ao 

longo desse trajeto os focos de lixo foram evidentemente percebidos.  

 Ao chegar à Praia do Farol, a primeira percepção foi a de que alguns bares e 

restaurantes estavam abertos e apresentavam caixas de som que reproduziam uma frequência 

sonora de tal forma que à medida que nos aproximávamos desses locais, o incomodo e 

desconforto aumentava devido à alta frequência dessas caixas de som, caracterizando 

poluição sonora. Assim como, nas proximidades das praias, encontrava-se um número 

expressivo de pousadas (algumas pousadas associadas aos bares e restaurantes), que se 

tornam exemplos do crescimento imobiliário próximo à praia, permitindo com que a 

cobertura vegetal seja retirada para a construção dessas pousadas, o que de fato contribui para 

que o processo erosivo se constitua naquela área, acarretando em grande impacto ambiental.     

 Nota-se que a atividade turística influencia na dinâmica, principalmente, das áreas de 

encosta na qual se encontram as praias, que são os lugares mais procurados pelos turistas, já 

que elas tendem a ser o lugar da tranquilidade, do relaxamento, consequentemente, acaba 

sendo uma forma de “fuga” do cotidiano da cidade. A partir disso, para manter a atividade 

turística na Ilha, assim como também manter, indiretamente, a ideologia do consumismo 

discutida anteriormente, o espaço acaba sendo apropriado inadequadamente, ignorando e se 

sobrepondo às questões ambientais que são o diferencial da Ilha e que deveriam ser 

valorizadas e preservadas.  

O Plano municipal de Turismo tem como meta promover o desenvolvimento do 

ecoturismo visando gerar emprego e renda para as comunidades locais envolvidas. 

Tal fato se dá dentro da proposta de preservação dos recursos naturais e culturais 

existentes no território, por meio de conscientização e educação ambiental. Este 

plano tende a promover o lazer no município por meio da instalação de 

infraestrutura de boa qualidade que possibilite a intensificação dos fluxos de turistas 

dentro do território planejado. 
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As fontes bibliográficas consultadas durante a produção do texto dissertativo 

apontam para a não aprovação do Plano até os dias atuais [...]. (MELO, 2010, p. 

121). 

 

 Apesar de ter sido construído um Plano Municipal de Turismo cuja proposta principal 

é o desenvolvimento do ecoturismo, este plano não foi aprovado (assim como o Plano 

Diretor), o que inibe a concretização de políticas articuladas que priorizem as questões 

ambientais e sociais da Ilha, como apontado por Melo (2010). 

CONSIRERAÇÕES FINAIS  

 

A ilha de Cotijuba em seu retrospecto histórico de ocupação remete-se ao período do 

descobrimento, tendo esta ao longo do tempo uma organização territorial e socioeconômica 

baseada na agricultura, pesca e pecuária de subsistência, longe da realidade urbana que avança 

sobre seu território atualmente. 

O avanço do turismo e da urbanização tem modificado a organização territorial e tem 

provocado a degradação ambiental na ilha, seja pela poluição sonora e de resíduos sólidos por 

bares e restaurantes, ou pelo desmatamento e a erosão provocada pela construção de pousadas 

e de casas (crescimento imobiliário) ao longo das principais ruas que cortam a ilha de 

Cotijuba. 

Dessa forma, percebeu-se que apesar de Cotijuba está inserida no Plano Diretor do 

Município de Belém tanto como parte da Macrozona do Ambiente Urbano, quanto como parte 

da Zona de Ambiente Natural 2, este plano tornar-se ineficaz a partir do momento em que na 

prática, ele não é executado e, por conseguinte, não há uma fiscalização contundente que 

minimize as práticas de degradação do meio ambiente retratadas ao longo deste trabalho sobre 

a ilha. Cabem aos órgãos governamentais desta maneira, estimular uma política de educação 

ambiental para melhor aproveitamento deste espaço, mas também, legislar de maneira mais 

rígida, seja na aplicação efetiva dos planos diretores já existes, ou quanto aos abusos que 

veranistas, ou mesmo comerciantes locais, praticam contra o meio ambiente. 
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RESUMO 

 
A Lei nº 11.284/ 2006, denominada Lei de Gestão de Florestas Públicas emergiu como proposta para 

conservar, preservar, promover desenvolvimento florestal sustentável das florestas públicas brasileiras 

e ampliar a legalização das formas de usos das mesmas, trouxe como principal marco a concessão 

florestal. Neste sentido, discussões científicas sobre gestão florestal são relevantes, visto que a 

Amazônia Legal tem sofrido intensos processos de perdas florestais, em especial, o estado Pará, que 

juntamente com Mato Grosso e Rondônia estão entre os estados da Região Amazônica com a maior 

taxa de desmatamento. Sendo assim, existe a necessidade de desenvolver estudos e levantamentos 

sobre a gestão florestal no estado. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral: apresentar o 

cenário atual das concessões florestais no estado do Pará. Como objetivos específicos, visou-se: 

discutir a concessão florestal e sua proposta de desenvolvimento florestal sustentável e destacar as 

dificuldades e desafios para sua implementação. A metodologia consistiu em uma pesquisa 

documental, descritiva e aplicada de abordagem predominantemente qualitativa, para isso foram 

consultados relatórios técnicos, projeto de Lei e contratos de concessão. Os resultados evidenciaram a 

singularidade do estado no contexto dos processos de concessão florestal. Atualmente, o Pará 

apresenta 477.141,12 hectares de florestas públicas geridas pelo estado outorgadas para concessão 

florestal e 444.848,12 hectares passíveis de concessão. Já no que tange ao contexto de florestas 

públicas de responsabilidade da união, o Pará detém 85% das Flonas passíveis de concessão florestal 

na Região Amazônica, o que corresponde a 2.439.606, 38 hectares, dos quais 329.112, 21 hectares já 

foram concedidos. Dentre todas as áreas concedidas e passíveis à concessão notou-se que o único 

enfoque foi no manejo madeireiro. Enfim, a Lei n° 11.284/2006 pode ser considerada um avanço no 

contexto de políticas públicas de gestão florestal, mas, ainda apresenta lacunas, que merecem atenção. 

 

Palavras-chave: Gestão Florestal. Desenvolvimento sustentável. Pará. 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 O histórico e ainda atual processo de mudanças no uso do solo provocado por 

intervenções antrópicas na Amazônia Legal7, levou o Brasil a ser campeão em perda de massa 

líquida de floresta tropical em todo o mundo, entre o período de 2000 a 2010, contribuindo 

com 44% da perda líquida florestal (FAO, 2010). Além disso, entre os anos de 1988 e 2006, 

                                                           
7 A Amazônia Legal é formada pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá, Rondônia, Roraima, Pará, e 

Tocantins, todos pertencentes a região Norte do Brasil e mais os estados de Mato Grosso pertencente a região 

Centro Oeste e o estado do Maranhão (parte correspondente a oeste do Meridiano 44°W) pertencente a região 

Nordeste. 
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os estados do Mato Grosso, Pará e Rondônia contribuíram com 82% do total da área 

desflorestada da Amazônia (OLIVEIRA JÚNIOR et al., 2010). 

A remoção sem das florestas causa grande preocupação, especialmente devido ao 

impacto no equilíbrio dos ecossistemas, provocando grandes prejuízos à biodiversidade e 

perdas de Serviços Ambientais (SAs)8,  ao diminuir a fertilidade do solo, modificar o ciclo 

hidrológico e aumentar a liberação de dióxido de carbono (CO2), contribuindo para as 

mudanças climáticas globais (FEARNSIDE, 2009).  

Dadas essas questões, ressalta-se a necessidade de políticas públicas eficientes 

voltadas para as florestas e demais ecossistemas. Neste contexto, o ordenamento jurídico 

brasileiro promulgou a Lei nº 11.284, sancionada em 2 de março de 2006, denominada Lei de 

Gestão de Florestas Públicas. A qual trouxe por objetivos, a regulamentação da gestão de 

florestas em áreas públicas (domínio da União, dos Estados e Municípios), a criação do 

Serviço Florestal Brasileiro (SFB), como órgão regulador da gestão e promotor do 

desenvolvimento florestal sustentável e, a criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Florestal (FNDF), voltado ao desenvolvimento tecnológico, a promoção da assistência técnica 

e a incentivos para o desenvolvimento florestal (SILVA et al., 2009). 

A Lei nº 11.284/2006 emergiu como proposta para conservar, preservar, promover 

desenvolvimento florestal sustentável das florestas públicas brasileiras e ampliar a legalização 

das formas de usos das mesmas, por meio da regulamentação de três categorias de gestão 

distintas: gestão direta das florestas públicas, manejo comunitário e concessões florestais. 

Neste estudo, é dada ênfase para a última categoria supracitada. 

As florestas públicas brasileiras estão localizadas em várias regiões do país. No 

entanto, a maior parte (92%) encontra-se no Bioma Amazônico (BRASIL, 2014). Em meio a 

isso, destaca-se o Pará, o primeiro estado do Brasil a outorgar concessão florestal em uma 

floresta gerida pela estado.  Somado ao fato da necessidade de discussões sobre uma gestão 

florestal eficiente, pois nos últimos anos (2004-2013), os estados de Pará e Mato Grosso se 

alternaram no ranking dos estados com maior taxa de desmatamento na Amazônia Legal 

(PRODES, 2013). 

Desse modo, o objetivo geral do artigo consistiu em: apresentar o cenário atual das 

concessões florestais no estado do Pará. Como objetivos específicos, visou-se: discutir a 

                                                           
8 Serviços prestados pelos ecossistemas naturais e as espécies que os compõe, na sustentação e preenchimento 

das condições para a permanência de vida humana e qualquer outra forma de vida na Terra. 
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concessão florestal e sua proposta de desenvolvimento florestal sustentável e destacar as 

dificuldades e desafios para sua implementação. 

 

1.1 O processo de outorga florestal  

 

O Plano Anual de Outorga Florestal (PAOF) é um instrumento de planejamento do 

Governo para a gestão de florestas públicas, a nível federal é regido pela Lei nº 11.284/2006, 

elaborado com base no Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP), que registrou 

aproximadamente 308 milhões de hectares de florestas públicas cadastradas, cerca de 226 

milhões de hectares de florestas públicas federais, 82 milhões de hectares de florestas públicas 

estaduais e 82,5 mil hectares de florestas públicas municipais (BRASIL, 2014).  

O PAOF é o responsável por identificar as florestas públicas passíveis de concessão e 

avaliar a ocupação e exploração dos recursos ambientais. A definição Legal de concessão 

florestal refere-se à delegação onerosa feita pelo poder concedente, do direito de praticar 

manejo florestal sustentável e exploração de produtos e serviços9 em uma unidade de manejo, 

de acordo com a licitação fornecida ao concessionário, que atenda as exigências de um edital 

de licitação, demonstre a capacidade para seu desempenho por prazo determinado e se 

responsabilize pela manutenção da área (BRASIL, 2006).   

Exclui-se do processo de outorga florestal as Unidades de Conservação (UCs) de 

proteção integral, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS), as Reservas 

Extrativistas (RESEX), as Reservas de Fauna e as Áreas de Relevante Interesse Ecológico 

(BRASIL, 2014). Assim como, as terras indígenas, as áreas ocupadas por comunidades locais, 

as áreas de interesse para a criação de UCs de proteção integral, as áreas de convergência com 

as concessões de outros setores, conforme regulamento e outras áreas consideradas 

indispensáveis para a defesa do território nacional (PARÁ, 2014). 

O processo de concessão florestal se dá entre o poder concedente e o concessionário, 

ente que ganha a licitação, após disputa pública, para manejar determinada área florestal. A 

efetivação do processo ocorre com o fornecimento da licitação ao concessionário. 

Abaixo (Figura 1), pode ser visualizado o processo de licitação, em que se têm as fases 

de Pré-edital, a Seleção, Contratação e Execução dos contratos. No caso de concessões de 

florestais pertencentes a União, o acompanhamento do processo pode ser feito na página do 

                                                           
9 Turismo e outras ações ou benefícios decorrentes do manejo e conservação da floresta, não caracterizados 

como produtos florestais (BRASIL, 2006). 
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SFB (www.sfb.gov.br). Assim como as concessões de florestas pertencentes ao estado do Pará 

podem se dá no endereço do Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará 

(Ideflor) (www.ideflor.pa.gov.br). 

 

Figura: Etapas da concessão florestal 

Fonte: Adaptado de Silva et al. (2009) 

 

O concessionário selecionado corresponde ao que oferecer melhores preços pela área, 

Plano de Manejo (PM) com menor impacto ambiental, maior benefício sócioeconômico, 

maior eficiência e maior agregação de valor local. De acordo com a legislação, deve continuar 

existindo o acesso das comunidades locais aos produtos de uso tradicional, nas áreas que 

forem objeto do contrato de concessão florestal (BRASIL, 2014). Ao mesmo tempo em que 

dispõe os mecanismos de atualização de preços dos produtos e serviços explorados. O período 

da concessão pode variar de 30 a 40 anos para exploração madeireira dependendo do manejo 

a ser implementado, e de 5 a 20 anos para exploração de serviços florestais. 

Os recursos financeiros derivados das concessões florestais são destinados e divididos 

entre diversos investimentos. Por exemplo, os recursos provindos de terras da União, serão 

depositados e movimentados exclusivamente por intermédio dos mecanismos da Conta Única 

do Tesouro Nacional, dos recursos, em médias 30% serão destinados a cobrir o custo do 

sistema de concessão, incluindo uma parcela ao SFB (ou ao órgão gestor do Estado, Distrito 

Federal ou Município) e ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) para empreender ações de fiscalização; e, no mínimo 70% devem ser 
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divididos entre o Estado e o Município onde se localiza a floresta pública e o FNDF, na 

proporção de 30%, 30% e 40%, respectivamente. No caso das Flonas, a distribuição dos 70% 

se dá na proporção de 40% ao Ibama como gestor da unidade de conservação e os 60% 

restantes divididos equitativamente entre estado, município e FNDF (20% cada) (AZEVEDO, 

TOCANTINS, 2006). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O artigo apresenta os resultados de uma pesquisa documental, por meio da qual se 

contextualizou a implementação da Lei nº 11.284/06, consultando-se relatórios técnicos, 

projeto de Lei e contratos de concessão. Realizou-se abordagem predominantemente 

qualitativa, de natureza aplicada, que tem como característica contribuir com conhecimentos 

para aplicação prática (GIL, 2008). Quanto às características dos objetivos, a pesquisa mostra-

se descritiva, pois visa determinar informações sobre práticas ou opiniões atuais de um 

contexto específicos específica, nesse caso sobre concessão de florestas públicas no Pará.

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

3.1- As concessões florestais no estado do Pará  

No âmbito estadual foi criado no Pará a Lei nº 6.963/2007 que instituiu o IDEFLOR, 

atribuindo-lhe, entre outras competências, a de elaborar o PAOF do Estado (PARÁ, 2014). O 

Pará é detentor de um extenso território com 124,7 milhões de hectares, sendo que 

aproximadamente 83 milhões de hectares (67,5%) são florestas públicas, destas, 64,4 milhões 

de hectares (80%) pertencem à União e 17,1 milhões de hectares (20%) pertencem ao estado 

(PARÁ, 2014). O Pará, atualmente, apresenta várias áreas de Florestas Públicas em concessão 

e outras passíveis para concessão florestal, como Flonas, Flotas e Glebas.  

No que tange a florestas de domínio estadual, o Pará outorgou para concessão florestal 

uma área de 477.141,122 hectares, distribuídos em nove Unidades de Manejo Florestal 

(UMFs). Deste total, 150.956,95 hectares estão distribuídos em três UMFs localizadas no 

conjunto de Glebas Mamuru-Arapiuns, ofertadas pelo edital 01/2011 e as outras seis UMFs na 

Flota Paru, ofertadas pelo edital 02/2011, correspondendo 326.184,17 hectares (Tabela 1). 

O conjunto de Glebas Mamuru- Arapiuns localizado no Sudoeste do Estado do Pará, 

perpassa pelos municípios de Santarém, Juruti - Região de Integração do Baixo Amazonas - e 

Aveiro, na Região de Integração do Tapajós, abrange uma área aproximada de 1.122.054,97 
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hectares, inseridas dentro deste limite o conjunto de cinco Glebas públicas estaduais: 

Curumucuri, Nova Olinda I, Nova Olinda II, Nova Olinda III e Mamuru (PARÁ, 2014). 

A Flota Paru possui um território de 3.612.914,00 hectares, está localizada na Calha 

Norte, inserida na região de integração do Baixo Amazonas, que por sua vez, em conjunto 

com os corredores de biodiversidade do Amapá e Central da Amazônia, forma o maior 

corredor de biodiversidade do planeta (PARÁ, 2014). Essa região também está inserida no 

centro de endemismo das Guianas, espaço geográfico prioritário ao planejamento e ações de 

conservação por possuir uma biota única e distinta. 

  

Tabela 1: Lista de Florestas Públicas pertencentes ao estado do Pará sob concessão 

Áreas sob concessão 

florestal 

Área total do 

cadastro (em ha) 

 

Área sob 

concessão 

 

UMF 

 

Área da UMF 

(ha) 

 

Conjunto de glebas 

Mamuru-Arapiuns 

 

600.000 

 

150.956,95 

 

UMF I 45.721,33 

UMF II 19.817,71 

UMF III 85.417,91 

Flota Paru 

 

 

 

3.527.593,50 

 

 

 

326.184,17 

 

 

 

UMF I 99.868,54 

UMF II 90.115, 11 

UMF III 42.249,52 

UMF IV 44.630, 49 

UMF VIII 24.979, 10 

UMF IX 24.341,41 

Total 

   
477.141,12 

             Fonte: Elaborado pelos autores 

Vale ressaltar que nas UMF V, UMF VI e UMF VII que compõe mais de 108.524,54 

hectares da Flota Paru, o processo de concessão florestal iniciou a partir da abertura do edital 

de licitação 01/2013 (PARÁ, 2014). Ressalta-se ainda que uma Flota quando definida como 

passível para concessão florestal, não será obrigatoriamente concedida no ano de vigência do 

PAOF, visto que o mesmo é somente um documento que possibilita legalmente o interesse do 

estado em realizar gestão na modalidade concessão florestal nestas áreas. 

 Soma-se ao exposto, outras áreas de florestas públicas pertencentes ao Estado 

passíveis de concessão (Tabela 2). A novidade corresponde a Flota do Iriri, localizada 

integralmente no município de Altamira, sua área corresponde a aproximadamente 440.493 

hectares, onde está cercada de outras UCs, como a Flona de Altamira e a Estação Ecológica 

da Terra do Meio, além das Terras Indígenas Baú e Kuruayá, está inserida no contexto do 

distrito florestal sustentável da BR-163 (PARÁ, 2014).  
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Tabela 2: Lista de florestas públicas pertencentes ao Estado do Pará passíveis de concessão e porcentagem de 

área disponível para o manejo florestal sustentável 

Nota: * Foram considerados os Decretos: 105/2011 e 354/2012 

Fonte: Adaptado de Pará (2014) 

 

 Além de apresentar uma área de 477.141,12 hectares de florestas públicas pertencentes 

ao estado outorgadas para concessão florestal e 444.848,12 hectares passíveis de concessão, o 

Pará apresenta um vasto território de florestas pertencentes a União em contexto semelhante. 

Sendo o estado da Amazônia Legal com maior o maior índice de florestas públicas federais 

passíveis de concessão (85,5%),  seguido do Acre, com um pouco mais de 8%; Rondônia, em 

torno de 5% e o Amazonas com quase 1% (BRASIL, 2014).  

 A primeira Flona outorgada para concessão florestal no estado do Pará foi a de Saracá-

Taquera em 2009, situada no Noroeste do estado, entre os municípios de Terra Santa, 

Oriximiná e Faro, na fronteira com o estado do Amazonas. A Flona possui 441.152 hectares, 

dos quais 48. 794 hectares foram cedidos para concessão, formando a UMF II com cerca de 

30.000 hectares e a UMF III com 18.794 hectares (SFB, 2014). Em março de 2014, foram 

assinados os contratos referentes ao manejo da UMF I (Lote Sul) da Flona de Sacará, a qual 

foi subdividida em UMF IA (26.898 hectares) e UMF IB (59.408 hectares).  

Já em julho de 2014 foram assinados os contratos de concessão da Flona Crepori, com 

742.197 hectares, situada no Sudoeste do Pará, entre os municípios de Itaituba e 

Jacareacanga, nas proximidades da BR-163. Nesta foram licitadas quatro UMFs, das quais 

duas já foram concedidas UMF II (134.148,31 hectares) e UMF III (59.863,90 hectares) 

(SFB, 2014). 

Além das Flonas localizadas no Pará já concedidas, Brasil (2014) apresentou uma lista 

de áreas florestais geridas pela União passíveis de concessão florestal, estas já possuem Plano 

de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) empresarial (Tabela 3). 

 

 

 

 

Áreas Passíveis para 

concessões Florestais 

 

Área total do cadastro (em 

ha) 

 

Previsão de área 

para a concessão 

florestal 

Previsão de área 

para a concessão 

florestal 

Flota Iriri 440.493,00 200.000,00 45,40% 

Flota Paru 3.612.914,00 108.524,54 3,00% 

Conjunto de glebas  

Mamuru- Arapiuns* 136.323,58 136.323,58 100% 

Total 4.189.730,58 444.848,12 10,62% 
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Tabela 2- Lista de florestas públicas federais do Pará passíveis de concessão florestal em 2014 e porcentagem de 

área disponível para o manejo florestal sustentável (em ha). 

Fonte: BRASIL (2014). 

 

No Pará, do seu total de 3.695.714,16 hectares de Florestas Públicas geridas pela 

União, estão disponíveis para Manejo Florestal Sustentável (MFS), ou seja, para compor as 

UMFs das áreas de concessão, 2.439.606,38 hectares, o que corresponde a cerca de 66% das 

florestas públicas sob jurisdição federal. 

Em relação as Flonas de Sacará-Taquera e Flona Crepori, os dados apresentados na 

Tabela 3 fornecidos pelo PAOF de 2014, foram atualizados pelo SFB (2014). Sendo assim, 

dos 489.255,36 hectares da Flona Crepori passíveis de concessão, já foram concedidos 

194.012, 21 hectares. Em relação a Flona de Sacará- Taquera, do total de 305.222,41 para 

MFS,  foram concedidos um total de 135.100 hectares. 

Alguns autores destacam que a concessão florestal é de fato uma estratégia de gestão 

positiva, visto que o governo descentraliza e reduz os seus custos de administração, 

monitoramento e fiscalização das florestas. Assim, passando a receber investimentos pelo 

usufruto das mesmas e com isso preservá-la (AZEVEDO; TOCANTINS, 2006; MARQUES; 

RORIZ, 2009). Além disso, Silva et al. (2012) consideram que a concessão florestal pode ser 

uma solução para problemas de irregularidade de propriedade da terra, sendo uma estratégia 

eficiente para o reconhecimento legal ao direito de manejo da floresta, diminuindo  a 

expansão desordenada de práticas de mudança do solo.  

No entanto, há fragilidades nessa categoria de gestão florestal que despertam 

preocupações, como as questões relacionadas a deficiência na fiscalização e no 

monitoramento das áreas em concessões, o que pode dificultar os dados reais a respeito da 

gestão florestal sustentável. Fato este agravado pela complexidade e a extensão do ambiente 

Amazônico e a gestão de seus recursos naturais (MONTEIRO, 2011).  

Floresta Pública 

 

Área total do 

cadastro (em ha) 

Área para MFS (em 

ha) 

% da Floresta 

Pública sob manejo 

Floresta Nacional de Altamira 764.297,00 523.696,30 69% 

Floresta Nacional do Amana 543.081,00 363.864,27 67% 

Floresta Nacional de Caxiuana 322.869,00 183.910,76 57% 

Floresta Nacional de Crepori 741.296,00 489.255,36 66% 

Floresta Nacional de Itaituba I 221.850,00 128.673,00 58% 

Floresta Nacional de Itaituba II 402.983,00 233.730,14 58% 

Floresta Nacional Saracá-Taquera 441.711,16 305.222,41 69% 

Floresta Nacional do Trairão 257.627,00 211.254,14 82% 

Total 3.695.714,16 2.439.606,38 
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Ademais, notou-se que as UMFs em concessão e/ou passíveis de concessão florestal 

no Pará analisadas neste estudo, restringem-se ao manejo madeireiro. Portanto, segundo os 

dados disponibilizados por Brasil (2014); Pará (2014); SFB (2014) e IDEFLOR (2014), ainda 

é inexistente processos de concessão florestal de serviços florestais. Isso ressalta a ênfase 

ainda limitada de florestas como provedoras, principalmente, de bens de uso direto como a 

madeira e, desperta a atenção para investimentos econômicos que considerem outros aspectos 

florestais, como por exemplo: seu reservatório de biodiversidade e capacidade em prover SAs.  

  

4. CONCLUSÕES 

 Os dados apresentados neste estudo mostram a singularidade do estado do Pará no 

contexto dos processos de concessão florestal, visto que foi o primeiro do Brasil a outorgar 

concessão em uma floresta gerida pelo estado. Além de ser o estado com maior número e 

extensão de UMFs de Flonas (85%) passíveis de concessão florestal na Amazônia. 

Atualmente, o Pará apresenta 477.141,12 hectares de florestas públicas geridas pelo 

estado outorgadas para concessão florestal e 444.848,12 hectares passíveis de concessão. Já 

no que tange ao contextos de florestas públicas de responsabilidade da União, da área de 

2.439.606, 38 hectares passíveis de concessão, 329.112, 21 hectares já foram concedidos, este 

território em concessão corresponde a UMFs de duas Flonas, a de Sacará-Taquera e a Crepori. 

Entretanto, notou-se que o contexto das concessões florestais no estado estão 

enraizadas no manejo madeireiro. Portanto, a pesquisa não identificou concessões florestais 

pautadas na utilização dos serviços florestais, apesar da Lei nº 11. 284/ 2006, em seu Art. 15°, 

autorizar tal prática, mediante aspectos legais.  

Além disso, questiona-se: Os acordos dos contratos realmente serão cumpridos? Existe 

fiscalização suficiente e eficiente para garantir isso e/ou punir os concessionários que não 

cumprirem o exposto nos contratos assinados? Até porque muitas UMFs são de difícil acesso, 

o que exige pessoal capacitado e treinado para chegar até tais lugares.  

Destaca-se também que muitos estudiosos estão defendendo a valorização e a 

valoração dos SAs florestais, o que não está evidente na Lei 11.284/2006. Diante disso, 

percebe-se que ainda existem lacunas na proposta da Lei para que o desenvolvimento 

sustentável na Amazônia seja concreto, ou pelo menos, mais sustentável do que o presenciado 

no momento e que a utilização dos serviços da floresta sejam conciliados com a conservação 

de grandes áreas florestais, principalmente, no contexto de mitigação de mudanças climáticas.  
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RESUMO  

 

O agronegócio engloba o conjunto de diversas atividades no setor produtivo, sendo que o tomate está 

entre as principais hortaliças produzidas no Brasil, cuja produção se concentra nos Estados da Região 

Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, totalizando cerca de 80% do volume comercializado, deixando 

para os outros estados a pequena parcela na escala de produção. No Pará, o Município de Monte 

Alegre ganha destaque na produção de tomate por ser o detentor da maior quantidade produzida em 

todo o estado. Desta maneira, o artigo teve por objetivo levantar dados, evidenciar o volume e a 

expressividade da produção de tomate no Município de Monte Alegre; assim como estabelecer 

parâmetros com a produtividade e o preço médio. Para isso, necessitou-se de informações sobre a 

quantidade produzida, entre outras variáveis, a partir de materiais baseados em estatísticas disponíveis 

de indicadores de produção de tomate do IBGE, entre os anos de 1994 a 2012. Notou-se que os valores 

obtidos de produção no Município estiveram em declínio a partir do ano de 2009, pela falta de 

mecanização da produção agrícola e falta de capacitação no município, porém quando comparados os 

períodos, singularmente, percebeu-se que houve um aumento de 42,85% do ano de 1994 em 

comparação ao período de 2012.   

 

Palavras-chave: Produção de tomate. Monte Alegre. Evolução.  
 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O agronegócio tem representado um dos maiores setores do Brasil e do mundo, pois 

apresenta parcela significativa para o Produto Interno Bruto (PIB). Este ramo engloba o 

conjunto de diversas atividades no setor produtivo, alcançando os pontos de distribuição do 

produto final ao consumidor (SILVA; MELO, 2012). 

Entre as principais hortaliças produzidas no Brasil, destaca-se o tomate (Lycopersicon 

esculentum Mill) que é originário da América do Sul, das regiões dos Andes Peruanos, 

Equatorianos e Bolivianos. O tomateiro é pertencente à família das solanáceas, as quais 

englobam a batata, a berinjela, a pimenta, o pimentão, entre outros tipos de hortaliças, cuja 

produção se concentra nos Estados da Região Centro-Oeste, Sul e Sudeste do Brasil, 
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totalizando cerca de 80% do volume comercializado, deixando para os outros estados a 

pequena parcela na escala de produção (AGRIANUAL, 2008; EMBRAPA, 1993). 

O tomate aparece como o segundo maior em relação à quantidade produzida dentre 

todos os produtos olerícolas cultivados no mundo, uma vez que a cebola, alho e batata (esta 

superando o tomate em produção) representam os principais produtos industrializados 

(FIGUEIRA, 2000). 

De acordo com o Dieese (2010), nos períodos entre 2002 a 2008 a produção mundial 

de tomate esteve em franca ascensão em alguns países, tais como: Índia (37,5%), China 

(24,5%), Irâ e República da Islândia, ambos totalizando (21,7%) e, por fim, Turquia (16,2%). 

O contínuo consumo de tomate no âmbito mundial passou de 14 kg por pessoa para 19 

kg por pessoa entre a década de 80 e os anos 2000 (FAO/ONU). Tal consumo pode estar 

vinculado às novas tendências como as redes de Fast Foods que utilizam a hortaliça 

processada ou fresca. Do mesmo modo, a inserção da mulher no mercado de trabalho 

aumentou o consumo de alimentos processados ou semi-prontos e, neste caso, o tomate 

passou a também ser utilizado na forma de molhos, catchups, dentre outros (CARVALHO; 

PAGLIUCA, 2007). 

Rico em vitaminas A e C, o tomate constitui-se numa hortaliça de grande uso na 

maioria dos países europeus. O consumo anual per capita gira em torno de 10 kg/pessoa, 

onde a média de consumo nos países mediterrâneos se torna três vezes maior. O mesmo 

possui cerca de 20 Kcal, considerando seu o peso médio (DISQUAL, 2014).  

Compõe-se, principalmente, de quantidade considerável de água (94%), deixando para 

os outros componentes do fruto cerca de 6% em quantidades de açúcares solúveis, sólidos 

insolúveis em álcool, ácidos orgânicos, minerais, entre outros constituintes como os lipídeos, 

vitaminas e pigmentos, os quais representam a matéria seca do fruto (ROCA, 2009). 

No Pará, o Município de Monte Alegre ganha destaque na produção de tomate por ser 

o detentor da maior quantidade produzida em todo o estado. Embora nos últimos cinco anos o 

nível de produção tenha caído, o município ainda permanece como o principal produtor 

(IBGE, 2014). 

Pertencente a Microrregião de Santarém no Baixo amazonas, o Município de Monte 

Alegre, estabelecido pelo Decreto-Lei nº3.131, de 31 de outubro de 1938; apresenta solos 

com predominância para o Latossolo Bruno avermelhado e o Podzólico Vermelho-Amarelo. 

A vegetação é composta por espécies que acompanham o próprio relevo da região, ideais para 

o plantio e cultivo do tomateiro (PACHECO et al., 2011). 
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O artigo tem por objetivo levantar dados, evidenciar o volume e a expressividade na 

produção de tomate no Município de Monte Alegre, no Estado do Pará. Assim como 

estabelecer parâmetros com a produtividade e preço médio. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

O material utilizado se baseia em estatísticas disponíveis de indicadores de produção, 

área plantada, valor de produção e estabelecidas referências de Preço Médio e Produtividade 

do tomate no Município de Monte Alegre (Figura 1), no Estado do Pará entre os anos de 1994 

a 2012. Os dados foram dispostos a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE, com base na Produção Agrícola Municipal – PAM.  

                             

Figura 1 – Cartograma do Município de Monte Alegre – PA 

Fonte: IBGE adapatado de ARAÚJO, A.L. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Segundo o IBGE, no Município de Monte Alegre - PA a quantidade produzida da 

lavoura temporária de tomate atingiu 960 toneladas no ano de 1994, um montante pequeno no 

nível de produção, muito em função do surgimento de novas pragas e doenças para a lovoura 

que, de acordo com Araújo, Correia e Ramalho (2003), possibilitou a perda gradativa da 

importância econômica, correspondendo aos médios e grandes produtores uma perda 

significativa da produção devido o baixo preço oferecido pelas agroindústrias, durante o 

início dos anos 90. 

Entretanto, a partir de 1995 com o incremento de novas formulações envolvendo a 

cultura do tomate, foi possível desenvolver no setor produtivo a diversificação de novos 
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produtos como sopas, sucos e molhos, elevando a expansão do tomate de mesa (DIEESE, 

2010). 

Na Tabela 1, encontram-se os valores de área plantada, quantidade produzida e 

produtividade do Tomate no Município de Monte Alegre no Pará, 1994-2012. 

 

Tabela 1 - Área Plantada, Quantidade Produzida e Produtividade do Tomate no Município de Monte Alegre no 

Pará, 1994-2012. 

Ano Área (ha) Produção (t) Produtividade (t/ha) 

1994 30 960 30 

1995 30 960 32 

1996 40 480 12 

1997 40 1.280 32 

1998 80 2.400 30 

1999 90 2.700 30 

2000 90 2.700 30 

2001 120 3.600 30 

2002 120 3.600 30 

2003 120 3.600 30 

2004 130 3.900 30 

2005 150 4.500 30 

2006 200 6.000 30 

2007 300 9.000 30 

2008 300 9.000 30 

2009 200 6.000 30 

2010 200 6.000 30 

2011 120 3.600 30 

2012 80 2.400 30 

Fonte: IBGE-Produção Agrícola Municipal – PAM, 2014 

Observam-se que os valores de produção e área plantada do tomate de mesa tiveram 

crescimento contínuo após o ano de 1995, onde o ápice da produção se deu nos anos de 2007 

a 2008, correspondendo a 9.000 toneladas para uma área de 300 hectares, com produtividade 

de 30 t/ha.  

Nos anos seguintes, porém, notam-se que a área plantada e a quantidade produzida de 

tomate descrescem, apesar de a produtividade se manter constante. Um dos fatores 

responsáveis pela diminuição de ambas variáveis pode estar atrelado à falta de mecanização 

da agricultura na região, o que acabou afastando os comunitários das atividades, assim como a 

falta de instrução e capacitação para potencializar suas produções (TCN NEWS, 2012). 
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Na Tabela 2, são expressos os valores de valor de produção, quantidade produzida e 

preço médio do tomate no Município de Monte Alegre no Pará, 1994-2012. 

Tabela 2 - Valor de Produção, Quantidade Produzida e Preço Médio do Tomate no Município de Monte Alegre 

no Pará, 1994-2012. 

Ano Valor (Mil Reais) Produção (t) Preço (Mil Reais/T) 

1994 557 960 0,580208 

1995 566 960 0,589583 

1996 206 480 0,429167 

1997 640 1.280 0,5 

1998 1.296 2.400 0,54 

1999 1.515 2.700 0,561111 

2000 1.620 2.700 0,6 

2001 2.430 3.600 0,675 

2002 2.700 3.600 0,75 

2003 1.980 3.600 0,55 

2004 2.730 3.900 0,7 

2005 2.700 4.500 0,6 

2006 4.800 6.000 0,8 

2007 7.200 9.000 0,8 

2008 7.650 9.000 0,85 

2009 9.000 6.000 1,5 

2010 7.500 6.000 1,25 

2011 7.200 3.600 2 

2012 5.280 2.400 2,2 

Fonte: IBGE-Produção Agrícola Municipal –PAM, 2014. 

Ao se verificar a Tabela 2, percebe-se que o preço médio de tomate no Município de 

Monte Alegre esteve abaixo de 1000 reais por tonelada entre os anos de 1994 a 2008 e que, a 

partir do ano de 2009 a quantidade produzida diminui da mesma forma que o valor de 

produção, ou seja, obedece à teoria Fundamental da Oferta que afirma que a quantidade 

ofertada de um bem x qualquer varia na razão direta das variações do preço, isto é, aumentos 

de preço provocam elevações na quantidade ofertada (Coeteris Paribus). 

No Gráfico 1, notou-se o ranking dos principais muncicípios produtores de tomate no 

Estado do Pará no ano de 1994, assim como a produção paraense neste mesmo período. 
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Gráfico 1 – Ranking da Quantidade Produzida de tomate referente aos cinco primeiros municípios do Estado do 

Pará, juntamente com a Unidade de Federação Pará, no ano de 1994. 

A partir do gráfico acima, pondera-se que das 4.827 toneladas de tomate existentes no 

Estado do Pará, o Município de Altamira lidera a quantidade produzida no estado, totalizando 

1.440 toneladas (29,83%), seguido por Monte Alegre com 960 toneladas (19,88%), 

Medicilândia com 920 toneladas (19,05%), Santarém com 525 toneladas (10,87%) e Prainha 

com 384 toneladas (7,95%), durante o ano de 1994. 

Ao se observar o Gráfico 2, torna-se possível a vizualização do Ranking da 

Quantidade Produzida de tomate referente aos cinco primeiros municípios do Estado do Pará, 

juntamente com a Unidade de Federação Pará, no ano de 2012. 

 

Gráfico 2 – Ranking da Quantidade Produzida de tomate referente aos cinco primeiros municípios do Estado do 

Pará, juntamente com a Unidade de Federação Pará, no ano de 2012. 

No presente gráfico, é mostrada a evolução de ranking e ultrapassagem do Município 

de Monte Alegre em relação ao Município de Altamira, este nem mais pertencente entre os 
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cinco primeiros produtores. Por outro lado, além de mostrar a liderança do respectivo 

município em relação aos demais, o gráfico permite a vizualização de que o Pará, como um 

todo, no período de 2012 aumentou a produção em relação ao período de 1994, obtendo 

crescimento de 34,87%. O Município de Monte Alegre, por sua vez, cresceu 42,85% em 

relação a 1994. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

Ao se observar a produção de tomate no Município de Monte Alegre, notou-se que 

houve certo crescimento entre o período de 1994 a 2012 na quantidade produzida, esta porém, 

tem se mantido em contínuo descréscimo a partir do ano de 2009, o que acaba evidenciando a 

carência do município em capacitação e mecanização de sua produção. 
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RESUMO 
 

O objetivo fundamental do presente artigo é discutir a problemática ambiental envolvendo aspectos 

conceituais importantes como as externalidades, direitos de propriedade e os bens públicos. 

Primeiramente, é preciso entender que a economia ambiental mantém seus fundamentos e 

pressupostos básicos na teoria neoclássica. Neste sentido, a inserção da problemática ambiental pelos 

neoclássicos ocorre por intermédio de alguns princípios gerais, que podem ser resumidos na 

concepção de mercado como um tipo de instrumento mais apropriado para uma ótima alocação de 

recursos, na medida em que os agentes econômicos, compostos por consumidores e firmas, desejam 

maximizar suas utilidades, tendo o preço como um indicador do grau de escassez relativa dos bens e 

serviços. No modelo de economia ambiental neoclássico, o meio ambiente, apesar de participar do 

sistema econômico, é considerado externo ao mercado. Daí que os bens e serviços ambientais, 

dependendo de sua forma de inserção ao processo produtivo, sejam considerados externalidades. As 

externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham sem pagar por seus benefícios marginais 

ou perdem sem serem compensados por suportarem o malefício adicional, logo na presença de 

externalidades, os cálculos privados de custos ou benefícios diferem dos custos ou benefícios da 

sociedade.  

 

Palavras-chave: Problemática Ambiental. Economia Ambiental. Teoria Neoclássica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, devido a todas drásticas alterações decorrentes da ação humana 

sobre o meio ambiente, houve uma crescente e importante conscientização em relação a esta 

problemática envolvendo um grande público, composto por: governantes do mundo todo, 

grandes empresas e indústrias, além da sociedade civil organizada. Neste sentido, essas 

políticas ambientais têm como finalidade forçar os agentes econômicos a adotarem 

procedimentos menos agressivos ao meio ambiente, reduzindo dessa forma a quantidade de 

materiais poluentes lançados no ambiente e, por fim, minimizando a depreciação de todos os 

recursos naturais.  

Outro fator preponderante para adoção das políticas ambientais está relacionado às 

regulamentações ambientais previstas em lei, onde estas se tornam cada vez mais rígidas e 

mailto:andrecc83@gmail.com
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severas, sancionando de maneira enérgica aquelas organizações que agridem o ambiente em 

que estão inseridas. De acordo com Belbute (2008, p. 1), para se compreender 

convenientemente o conceito de “externalidades” é necessário começar por esclarecer que, do 

ponto de vista econômico, podemos classificar os bens e/ou serviços segundo duas 

características elementares: o seu grau de “rivalidade” e o seu grau de “exclusividade”.   

Os dois conceitos possuem a vantagem de, pela sua simplicidade, ajudarem à 

clarificação de alguns aspectos relevantes de certos tipos de bens e serviços e, por outro lado, 

permitirem a caracterização e distinção clara entre bens públicos, bens comuns e, 

genericamente, bens privados. Esta distinção é fundamental para se compreender o conceito 

de externalidade como será visto no decorrer deste trabalho.  

Nesse contexto, o objetivo do presente artigo é descrever as características que fazem de 

um recurso particular, um bem de mercado, e examinar o que acontece quando os recursos 

não possuem estas características. Além disso, o artigo procura demonstrar como ocorrem as 

falhas de mercado que inviabilizam a condição de eficiência alocativa, como nos casos de 

monopólio que surgem devido à ausência de concorrência ou o surgimento de outro tipo de 

falhas que são as características inerentes a certos tipos de recursos, como a falta de direito de 

propriedade, além é claro de pontuar a discussão sobre externalidades desde o início. 

 

2. EXTERNALIDADES E BENS PÚBLICOS: FALHAS DE MERCADO 

Uma das características importantes dos bens de mercados é o conceito de 

exclusividade. Um bem exclusivo é aquele em que uma pessoa ou comunidade tem a 

possibilidade de utilizar o bem ou serviço e impedir que os outros o utilizem.  A 

exclusividade é virtualmente um sinônimo de direito de propriedade. Se um bem não é 

exclusividade de um indivíduo, empresa ou instituição, ele não vai ser produzido 

eficientemente pelo mercado. A razão para isto reside no fato de a produção ser destinada ao 

lucro, e se um bem não exclusivo, sendo o acesso dos indivíduos livre ao bem, provavelmente 

ninguém ira pagar para utilizá-lo, e se ninguém paga, consequentemente, não há lucro nem 

investimentos na sua produção.  

Existem muitos bens que são não exclusivos, por exemplo, o ar que respiramos, os 

peixes no oceano ambos produzidos pela natureza e não pelos esforços humanos. Neste caso, 

o investimento seria manter a condição de que esse bem tem de se reproduzir, como no caso 

do peixe, o pescador pode deixar que o peixe menor cresça e se reproduza e o custo de 

oportunidade seria o lucro que teria sido ganho pescando esse peixe que foi solto, e é bem 
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provável que outro pescador apanhe este peixe no futuro, deste modo, numa economia de 

mercado as pessoas raramente investem quando outros irão colher os frutos. Assim o fato de 

um bem ser exclusivo é resultado das instituições, ou seja, na ausência de uma instituição que 

garanta o direito de propriedade nenhum bem é por si só exclusivo e a garantia desse direito 

se torna mais difícil conforme a complexidade do bem, como exemplo, os bens intangíveis 

como a informação. 

Uma segunda característica que um bem ou serviço deve possuir para ser produzido e 

distribuído eficientemente pelo mercado é a rivalidade. Um bem ou serviço rival é aquele para 

o qual a utilização de uma unidade por um indivíduo proíbe o uso da mesma unidade ao 

mesmo tempo por outro individuo. A rivalidade pode ser por natureza qualitativa, quantitativa 

ou espacial, por exemplo: automóveis, casas e vestuários. Por sua vez, um bem não rival é 

aquele cuja utilização por uma pessoa não tem impacto significante na quantidade e qualidade 

disponível ao uso de outro pessoa. Por exemplo, a iluminação pública, informação, 

saneamento, bens estes produzidos pelo homem; e ainda bens produzidos pela natureza como: 

ar puro, belas paisagens e um bom clima.  

No entanto, há bens não rivais que utilizados por um número grande de pessoas pode 

reduzir sua quantidade para o uso de outros indivíduos. Estes bens podem ser classificados 

como congestionáveis. Por exemplo, se uma pessoa conduz seu carro por uma rodovia não 

impede que outras pessoas o façam, mas se muitas pessoas tomam a mesma iniciativa de guiar 

seus automóveis ao mesmo tempo na rodovia, certamente ocorrerá engarrafamentos e 

diminuirá a capacidade de condução na rodovia, e até mesmo excluir outros motoristas. Tais 

bens são não rivais e congestionáveis.  Assim a congestionabilidade é uma questão de escala, 

à medida que a escala de uso de um bem cresce, um bem não rival pode se tornar rival. 

A interação entre essas três características dos bens poder incentivar diferentes tipos de 

usos e formular tipos de políticas e instituições que garantam a racionalidade do uso e 

exploração desses recursos. Tanto no sentido de garantir o acesso mínimo aos indivíduos que 

por algum motivo seriam excluídos, quanto no sentido de preservar sua utilização evitando 

sua extinção e degradação. Um caso simples é o caso da tragédia dos comuns, bens que não 

são exclusivos, mas são rivais. A utilização desses bens que tem acesso livre ou aberto devem 

ser planejada por instituições, pois podem levar a sua extinção.  

Aqui, a mão invisível não traz eficiência nos mercados e um termo melhor adequado 

seria problema do acesso aberto, pois em algumas sociedades uma instituição controla o 

acesso dos individuo aos recursos e alguns economistas advogam que se o direito de 
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propriedade tivesse sido implementado na Inglaterra a tragédia dos comuns não teria ocorrido, 

no entanto, há casos em que o direito de propriedade não leva a resultados eficientes. Como 

no caso da pesca predatória em mares internacionais em que mesmo que um país impeça seus 

pescadores de pescar, o outro país pode não adotar tal medida. Outro exemplo seria o caso das 

patentes, pois algumas companhias advertem que sem direito de propriedade sobre novas 

tecnologias não haveria novos investimentos, pois não há garantia de lucros, entretanto, 

existem economistas que nem sempre isso é verdadeiro e que isso pode na verdade inibir 

novas tecnologias à medida que são necessários gastos elevados com patentes em novas 

pesquisas. Um bom exemplo sobre a eficiência da não patente é o sistema operacional Linux. 

Nesse contexto, os bens públicos são bons exemplos de bens não rivais e não exclusivos 

e que por essas características são admitidos pelos economistas como bens de difícil produção 

e distribuição pelos mercados. Estes bens são aqueles em que qualquer pessoa pode utilizá-lo 

independentemente de quem paga por ele. Desse modo, surge um problema no sentido de que 

todas as pessoas, se possível, se excluiriam do pagamento pelo seu uso acreditando que outro 

o fizesse, isto é, surge o problema do carona. Além disso, bens públicos são caracterizados 

como bens de difícil retorno do investimento pelo setor privado que não tem incentivo na sua 

produção. Aqui, cabe destacar o bem público mais importante para os indivíduos, ou seja, a 

natureza. Por exemplo, um agricultor não tem interesse em preservar suas matas à medida que 

não obterá lucro, pois se trata de um bem público e o fluxo de serviços gerado pelas arvores, 

como absorção de gás carbônico emissão de oxigênio é auferido por todos os indivíduos sem 

necessidade de pagamento, mas, se produzir madeira, ou ainda iniciar uma plantação auferirá 

o lucro da venda desses bens, pois se tornaram bens de mercado. Dessa forma, se nossa 

economia destinar recursos e tempo apenas na produção de bens de mercado ira minar 

sistematicamente a produção de bens públicos absolutamente indispensáveis a nosso planeta, 

evidenciando uma falha grave dos mercados. 

Outra questão relevante em relação ao surgimento de falhas de mercado é a conhecido 

como externalidades. Isto ocorre quando uma atividade ou transação por algumas das partes 

motivadas por incentivos privados causam perdas ou geram ganhos involuntários para a outra 

parte não necessariamente envolvida. A externalidade mais preocupante é a negativa que 

causa a perda de bem-estar da sociedade. Um bom exemplo são os despejos de resíduos 

industriais no leito de um rio oriundo do processo industrial de alguma empresa, ou a poluição 

ar pelos automóveis. Além disso, estas externalidades se acentuam a medida que não imperem 

mecanismos capazes de fazer que o poluidor arque com os custos de poluição.  
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No entanto, há economistas que alegam que a introdução de direitos de propriedade 

eliminaria o problema das externalidades. Como no caso do Teorema de Coase que alega, 

grosso modo, que não importa a quem é concedido o direito de propriedade, desde que este 

possa ser negociado em mercados competitivos onde os beneficio marginal privado da não 

poluição se iguale ao custo marginal da poluição a tingindo um equilíbrio, ou seja, as partes 

negociariam entre si o ponto ótimo de poluição em que ambas igualem seus benefícios, o que 

na prática se torna de difícil mensuração. Este modelo pressupõe que as partes envolvidas 

dispõem de recursos para pagar as negociações e que não há custos de transação. Custos esses 

que se muito elevados inviabilizariam as negociações, como exemplo, custos de contratos de 

monitoramento de informações, entre outros que podem justificar a intervenção de governos. 

Para os mercados funcionarem adequadamente é viável que todas as partes interessadas 

tenham acesso as negociações, por exemplo, se um bem é negociado dentro de um Estado, 

como a população mundial pode ter acesso a tal bem? Dessa maneira, os mercados só podem 

distribuir eficientemente os recursos à medida que todos têm acesso, como no caso das 

gerações futuras. Como poderíamos providenciar direitos de propriedade para as gerações 

futuras? Uma forma seria impor o critério da sustentabilidade, ou seja, a exploração dos 

recursos renováveis se daria a uma taxa que nunca ultrapassaria sua capacidade de 

regeneração. Assim, se garantiria o direito de acesso a tais recursos aos indivíduos que ainda 

não nasceram. Ou, numa análise econômica padrão onde se comparam custos e benefícios 

futuros com custos e benefícios no presente, o que por convenção passou a ser chamado de 

desconto intemporal pode-se analisar como os recursos naturais devem ser utilizados. 

 

3. EXTERNALIDADES, DIREITOS DE PROPRIEDADE E A QUESTÃO 

AMBIENTAL 

 

A preocupação com o meio ambiente nos anos 80 deu origem à noção de 

sustentabilidade, que, por exemplo, na agropecuária pode se caracterizar pela adoção de 

práticas e tecnologias que mantenham a integridade ecológica dentro e fora da propriedade 

(que) preservam a biodiversidade, e outros bens públicos não avaliados pelos mercados 

existentes, segundo Burton et al.(1998). Os termos prática e tecnologia representam insumos 

ambientais transacionados no mercado (madeira, carvão, petróleo, cereais), e bens públicos 

tratam dos serviços ambientais não transacionados como ar, água, capacidade de assimilação 

de rejeitos, paisagem, entre outros (Romeiro, 1999).  
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O meio ambiente, nos pressupostos básicos defendidos pelos neoclássicos, apesar de 

participar do sistema econômico, é considerado externo ao mercado. Daí que os bens e 

serviços ambientais, dependendo de sua forma de inserção ao processo produtivo, sejam 

considerados externalidades. As externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham 

sem pagar por seus benefícios marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem 

o malefício adicional, logo na presença de externalidades, os cálculos privados de custos ou 

benefícios diferem dos custos ou benefícios da sociedade.  

Motta (2006, p. 183) expõe que “quando preço da externalidade for estabelecido 

adequadamente, não será possível mais melhorar o bem-estar de um indivíduo sem reduzir o 

bem-estar de outro”. Para ele, as externalidades positivas deveriam ter preços positivos pelo 

fato de representarem benefícios não apropriamente pagos por alguém. Por exemplo, quando 

um fazendeiro preserva uma área florestal que favorece gratuitamente a proteção do solo de 

outros fazendeiros. Em contra partida, as externalidades negativas, devem possuir preços 

negativos por significarem perda da utilidade. O autor cita como exemplo a degradação ou 

exaustão de recursos ambientais decorrentes das atividades de produção e consumo de certos 

bens que prejudicam a saúde humana e a produção de outros bens que também destroem a 

fauna e a flora. 

De acordo com Fisher e Dornbush (1983, p. 287), “os problemas ambientais 

considerados externalidades negativas são vistos como falhas de mercado que exige correção, 

o que implica precificar os danos garantindo que os processos ocorram no âmbito do 

mercado”. Além do mais, uma externalidade surge sempre que a produção ou o consumo de 

um bem tem efeitos paralelos sobre os consumidores ou produtores envolvidos, efeitos estes 

que não são plenamente refletidos nos preços de mercado. 

Segundo Motta (2006), bens públicos são aqueles bens cujos direitos de propriedade 

não estão completamente definidos e assegurados e, portanto, suas trocas com outros bens 

acabam não se realizando eficientemente através do mercado. Dessa forma, o sistema de 

preços é incapaz de valorá-los adequadamente. Um aspecto importante inerente a isso é que a 

qualidade do meio ambiente depende em grande parte das comodidades que o Estado coloca à 

disposição dos indivíduos presentes no espaço, tais como: água potável, ar mais limpo e 

adequado à subsistência do dia-a-dia, rede viária de qualidade, parques e ambientes em larga 

escala, entre outros.  

Segundo Comune et al. (1997, p. 18-19), “o equilíbrio na produção dos bens públicos 

depende da maneira como eles são conceituados”. Diferentes interpretações originarão 
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diferentes condições de equilíbrio, ou seja, o equilíbrio na economia pública é obtido quando 

cada indivíduo tem à sua disposição a quantidade de bens públicos que seja levando-se em 

conta as restrições que lhe são impostas, e estas restrições se traduzem pela repartição de 

poderes no seio das instituições políticas e financeiras da economia pública. 

Na exaustão de insumos ambientais, a elevação dos preços limita o uso dos mesmos, o 

que não acontece no caso dos serviços ambientais, cujo mercado não sinaliza a escassez, daí o 

conceito de externalidade. É negativa quando decisões de produção e de consumo afetam a 

disponibilidade dos serviços ambientais e reduzem o bem-estar ou a produção de outros. Sem 

indicador de escassez, a quantidade de externalidade produzida por um agente não alcançará 

um equilíbrio (eficiente) de Pareto - situação em que os mercados, em condições 

perfeitamente competitivas, atingem o máximo de bem estar social - porque o custo social da 

externalidade não é levado em conta pelo agente na decisão de produção.  

Pigou desenvolveu a externalidade que foi utilizada para o problema ambiental. Para ele 

o meio ambiente é um bem público, que não pode ser apropriado e não possuí custos inerentes 

ao seu uso ou a sua destruição, havendo necessidade de se internalizar o custo social 

(degradação ambiental) através principalmente de taxas e subsídios. Além disso, desenvolveu 

o teorema de coase, com o intuito de propor a negociação entre agentes como a forma de 

resolver os problemas de externalidades, onde para ele, não importa quem detém os direitos 

de propriedade haverá sempre a tendência de se atingir a poluição ótima se houver livre 

negociação.  

Por exemplo, suponhamos que exista um lago onde todos possam pescar livremente. 

Como não existe nenhum interesse monetário para conservar a natureza, cada um pesca sem 

pensar que no ano que vem não haverá recursos. Ora, tendo isto em conta, a proposta de 

Coese consiste em privatizar o lago. Se o lago for privatizado, o gestor terá em consideração o 

fato de que no ano seguinte tem de ter peixes no lago para poder ter clientes. Logo, a natureza 

é preservada pelo auto-interesse do proprietário. 

Havendo falha do mercado, o Estado pode intervir na tentativa de correção da 

externalidade sendo comum a incidência de imposto (taxação pigouviana) e ou a fixação de 

limites polutivos. Para Ometto (2000), a taxação pigouviana estabelece um preço para o 

direito de poluir. Para o incentivo à adoção de tecnologias mais limpas, o imposto deve ser 

mais alto que o custo da tecnologia. Se o imposto for menor que o custo da tecnologia, paga-

se o imposto e continua poluindo.  A quantidade de poluição depende desta relação 
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Para ter um imposto eficiente, o Estado precisa conhecer o nível ótimo de poluição, o 

que dificilmente é possível, sustenta Varian (1994). Além disso, o agente poluí bem mais se o 

ganho adicional for compensar a maior taxação. Portanto, o imposto não garante o controle 

polutivo dos agentes. Nesse sentido, os limites (ou padrões) permitem a definição dos níveis 

polutivos, possibilitando maior clareza na avaliação de uma transgressão, o que explica o seu 

amplo uso em atividades potencialmente capazes de causar danos ao meio ambiente.  

Logo, as externalidades têm relação com os direitos de propriedade, cuja má definição 

dificulta que as pessoas negociem direitos à semelhança de uma transação comum, Varian 

(1994), o que pode levar à regulamentação. O direito de propriedade abrange o direito de uso, 

de contratar e obter renda de um recurso e de transferir para terceiros os direitos sobre um 

recurso. A conjunção de direitos de propriedade definidos e a inexistência de custos de 

transação fazem com que uma negociação, que envolva poucos poluidores e vítimas da 

poluição, alcance uma solução de eficiência paretiana, tornando-se desnecessária a 

regulamentação, observa Coase (1960). Autores como Alston, Libecap & Mueller (2003) 

afirmam que os direitos de propriedade consistem de um conjunto de direito privado pleno 

onde qualquer indivíduo pode usar um recurso, um bem ou serviço independemente da forma 

desde que seu uso não afete o uso de outros. Neste sentido, o direito privado de uso de um 

ativo implica que tal uso não deve interferir nos direitos de propriedade de outros; o direito de 

excluir outras pessoas de usar o mesmo ativo se assim quiser; o direito de extrair renda a 

partir do ativo que lhe pertence; o direito de transferir ou alienar por venda ou doação o ativo 

ou recurso para alguém de sua escolha.  

Anuatti Netto (2004) classifica três tipos de recursos encontrados no meio ambiente: a) 

o primeiro, refere-se ao direito de uso no qual o proprietário do ativo ou do recurso decide 

como irá usufruir, transformar ou mesmo destruir o ativo ou o recurso disponível; o segundo, 

refere-se ao direito de exploração do recurso em que o proprietário decide a forma com que 

irá usufruir a renda do ativo ou do recurso, seja pela exploração direta seja pela exploração 

indireta mediante a cessão a outros recebimento de renda por tempo determinado estabelecido 

em contrato; e, por fim, há ainda o direito de alienação do proprietário do ativo para terceiros 

de forma permanente ou temporário.  

Ostrom & Hess (2007) observam que os direitos de propriedade, garantidos por lei, 

definem as ações que indivíduos podem tomar em relação a outros sobre a propriedade de 

algum ativo ou recurso natural. Se algum indivíduo possuí o direito de propriedade sobre algo 

os outros indivíduos têm a obrigação de observar este direito numa sociedade regulada por 
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instituições formais ou informais. Por sua vez, Alchian (2009) afirma que os direitos de 

propriedade são assegurados pela autoridade competente para determinar como o recurso 

natural é usado e se esse recurso é de propriedade do governo ou do indivíduo. 

 

4. CONCLUSÃO 

Percebe-se, portanto, que a grande questão envolvendo externalidades e os bens 

públicos é que nem sempre, ambos, são levados em considerações, pois quando se considera a 

eficiência de um mercado perfeitamente competitivo, tais fenômenos não devem existir, haja 

vista que eles formam fontes de ineficiências do mercado, ou seja, a maneira de tratar tais 

ineficiências do mercado, de modo que ela venha a atingir o ponto ótimo de eficiência 

alocativa da economia, que define assim as bases das políticas relacionadas ao meio ambiente. 

Para Norgaard (1997), os bens ambientais, por serem públicos, não são passíveis de 

terem seus preços determinados pelas preferências individuais e, dessa forma, o mercado 

desses bens não se constitui. Isto é possível e lógico por se considerar o meio ambiente como 

externo ao mercado. Motta (1990, p. 113) lembra que as externalidades, assim, se configuram, 

“no conceito básico para a valoração dos bens ambientais, isto na medida em que surgem 

quando o consumo ou a produção de um bem gera efeitos adversos (ou benéficos) a outros 

consumidores e/ou firmas e estas não são compensadas efetivamente no mercado via sistema 

de preços”. 

Outra observação importante pode ser feita sobre a degradação ambiental. Qualquer 

forma que a mesma venha a assumir, ela representava um caso bem claro de externalidade 

negativa, embora o caso clássico represente a poluição. A compensação representaria a 

internalização dos danos, ou seja, o fato é que a insatisfação decorrente do dano ambiental é 

considerada como falha do mercado, já que o mecanismo de preço não teria sido capaz de 

restabelecer o nível de otimização. Visto dessa forma, fica evidente que a solução para o 

problema é criar mercado, via atribuição de valor à queda de satisfação recompondo as 

premissas da maximização da utilidade e maximização dos lucros, afirma Cavalcanti (2002). 

Uma vez recomposto o equilíbrio, através da correção da falha de mercado, cessa a 

preocupação com o ambiente. Neste caso, por suposto, é irrelevante o nível de poluição desde 

que os agentes envolvidos, através do mercado, expressem sua satisfação. Seguindo esta linha 

de raciocínio, a poluição, como externalidade negativa, é internalizada quando os custos 

marginais de controle são iguais ao custo marginal de degradação ambiental, caracterizando o 
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ótimo de poluição como o ponto em que, mesmo existindo poluição, este indicador é 

socialmente aceito.  

Portanto, cabe ressaltar que para os neoclássicos não há contradição na lógica do 

desenvolvimento e a lógica da biosfera planetária, o que há é uma “ainda” ausência de regras 

claras que possam valorar o meio ambiente. Falta um “verdadeiro valor” dos bens e serviços 

ambientais. Em outras palavras é “internalizar” o que ainda “está externo”, ou a capacidade de 

valoração.  
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RESUMO 

 
Fármacos amazônicos são plantas oriundas da região amazônica que têm atividade biológica, com 

princípios ativos úteis à saúde humana. Devido à proximidade geográfica com a floresta, a relação do 

homem com sua flora sempre ocorreu de maneira muito íntima. Mesmo com grande aceitação, o uso 

dos fármacos tradicionalmente se dá de maneira empírica, com os conhecimentos sendo repassados 

entre as gerações.   Com o tempo, tornou-se indiscutível a relevância regional e eficácia das plantas 

amazônicas nas mais diversas áreas, como culinária, estética e principalmente medicinal, sendo usadas 

no tratamento dos mais diversos tipos de doença. Apesar de sua aceitação, o conhecimento acerca das 

propriedades farmacológicas ainda é muito delimitado regionalmente, tanto que as grandes 

descobertas sobre o assunto não foram feitas no Brasil. O propósito do estudo é focar nas variadas 

funções e importância dos fármacos amazônicos, dando um maior destaque em suas propriedades 

medicinais e em paralelo abordar a questão das patentes dessas substâncias.  O trabalho foi realizado 

através de levantamento bibliográfico de caráter qualitativo de artigos, teses, livros e consultoria de 

sites de órgãos responsáveis.  Através desse levantamento chegou-se a uma quantidade significativa de 

fármacos, que, por questões práticas, não puderam ser abordados individualmente. Os fármacos 

tratados foram escolhidos devido sua importância regional e complexidade. 

 

Palavras-chave: Fármacos Amazônicos. Princípios Ativos. Patentes. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 O conhecimento das propriedades de plantas medicinais é uma das maiores riquezas 

da cultura indígena, uma sabedoria tradicional hereditária. O índio conhece profundamente a 

flora medicinal, retirando os mais diversos remédios usados de diferentes formas. Suas 

práticas curativas e preventivas relacionam-se com o modo como ele percebe a doença e suas 

causas, sendo realizadas pelo pajé em rituais cheios de elementos mágicos e místicos 

(JORGE, 2009) 

 A questão sobre o potencial da biodiversidade amazônica e a crença da obtenção de 

extratos de plantas cada vez mais vem sendo discutida como possível cura de diversos males 

(CROSBY, 1993; ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2008). Na Floresta 

Amazônica encontram-se inúmeras espécies de plantas com diversas utilidades para o ser 

humano e os animais. Muitas espécies são pouco conhecidas, porém apresentam um grande 
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potencial econômico. Algumas aqui encontradas são verdadeiras fontes alternativas 

medicinais, alimentares, dentre outros (OLIVEIRA, 2002). 

 O aproveitamento de mercados locais, o fornecimento de alimentos para a merenda 

escolar, a substituição de importações, bem como a mudança do enfoque extrativo para 

diversos produtos amazônicos têm sido negligenciados, o que leva muitas vezes o governo a 

perder a patente de determinados bens por não dar a tais a devida atenção (HOMMA, 2012).  

 Entende-se como sendo “fármacos amazônicos” plantas naturais da região amazônica 

que têm atividade biológica, possuindo um ou mais princípios ativos, úteis à saúde humana. 

Podem ser adquiridos em farmácias de manipulação, supermercados ou feiras livres. 

(SALLES et al., 1998). 

 

2. OBJETIVOS 

 O presente trabalho visa expor a conhecimento geral e interdisciplinar o tipo e a 

importância dos fármacos amazônicos, ressaltando suas múltiplas utilidades e benefícios para 

a saúde humana, além de atentar à questão das patentes e seus múltiplos usos na área 

cosmética, por tratar-se de um assunto ignoto, explorado e de conhecimento restrito nas áreas 

de pesquisa sobre a temática. 

  

3. METODOLOGIA 

 Realizou-se um levantamento bibliográfico de caráter qualitativo de artigos e 

documentos relacionados ao tema, além de pesquisas em sites de órgãos e institutos 

responsáveis pelo estudo dos fármacos presente na região amazônica. 

 

4. RESULTADOS  

4.1 Os tipos de fármacos 

 Durante a pesquisa realizada, foram encontrados os mais diversos fármacos naturais da 

região amazônica, como pode ser observado no Anexo 01 que apresenta uma síntese dos 

principais fármacos pesquisados. Alguns foram destacados e aprofundados a seguir. A 

escolha pelos mesmos foi feita por preferência dos autores, devido a novidades, fama e/ou 

abundância na região. 

a)  Andiroba (Carapana guianensis Aubl.) 

 A árvore da andiroba distribui-se principalmente pelos estados do Pará, Amapá, 

Amazonas, Maranhão e Roraima. Há patentes com cosméticos que possuem extrato de 



 

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

ISSN 2316-7637 

410 

 

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

andiroba em sua composição na França, Japão e Estados Unidos. Algumas substâncias que 

estão presentes no caule, casca e folhas da árvore possuem propriedades além de cosméticas, 

fitoterápicas e são utilizadas como corantes e repelentes naturais (MIGUEL, 2007). 

 A utilização desse fármaco como repelente natural começou com os povos indígenas, 

onde os mesmos utilizavam o óleo da semente de andiroba para espantar insetos e combater 

parasitas do pé. A abundância dessa espécie na Amazônia permite que ela seja usada como 

insumo para produtos empregados no controle das transmissões de malária, doença de alta 

ocorrência na região, pois o bagaço das sementes é aproveitado para a fabricação de velas 

repelentes de insetos, incluindo o mosquito responsável pela disseminação da doença 

(MIGUEL, 2007). 

 Como fitoterápicos, o chá da casca e das flores possui propriedades anti-inflamatórias, 

além do combate a bactérias, tumores e fungicidas. O óleo da semente é usado no combate à 

artrite, distensões musculares, alterações dos tecidos superficiais cicatrizantes e como 

antissépticos. Na indústria cosmética, o óleo da árvore é usado como xampu no combate à 

queda de cabelo, cremes hidratantes e antirrugas, perfumes e cremes que combatem a celulite 

(ARAÚJO, 2007). 

 

b) Babaçu (Orbignya phalerata) 

 O babaçu pode ser encontrado nos estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Pará, Mato 

Grosso e Tocantins. Ele possui um alto rendimento, onde quase todas as partes da planta 

podem ser aproveitadas, desde folhas, fruto e caule. A amêndoa do babaçu é altamente rica 

em fibras, sais minerais, amido e enzimas. Dela é extraído o óleo de babaçu que pode ser 

usado na culinária como um substituto aos óleos de soja, girassol, etc, além de também poder 

ser utilizado no preparo de biocombustíveis (CARAZZA, 2012). 

 Na culinária o babaçu é utilizado em forma de pó de babaçu e leite de coco, este 

possuindo propriedades semelhantes ao leite humano, por isso é utilizado como complemento 

alimentar. O pó de babaçu é obtido através do trituramento da semente, e assim como o leite 

de coco, é altamente nutritivo. Por ter folhas compridas, também é usado na construção de 

telhados, no setor de construção civil (CARAZZA, 2012). 

 Estudos já comprovaram a eficácia do babaçu como anti-inflamatório, antioxidante, 

analgésico, fortalecedor do sistema imunológico e inibidor viral. Um estudo feito na 

Universidade Federal de Pernambuco  mostrou que o babaçu é altamente eficiente na cura de 

lesões gástricas. Segundo cientistas filipinos e canadenses, o óleo de babaçu também usado no 
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tratamento contra o HIV, já que ele promove um aumento no número de linfócitos, 

fortalecendo o sistema imunológico. Ele ainda diminuiu o risco da transmissão do vírus 

através do leite materno para as crianças com mães soro positivas. 

 

c)  Camapú (Physalis angulata) 

 É usada pelos índios amazônicos há muito tempo e seus frutos comestíveis são muito 

apreciados pelos habitantes da região e pelos animais em geral. A infusão das folhas é 

empregada pelos índios como diurético, anti-inflamatório e desinfetante para doenças da pele. 

Estudos em laboratório demonstram suas ações imunomoduladora, tripanossomicida, 

antineoplásica, antiespasmódica, bactericida, antiviral, moluscicida, miocontractora, 

hipotensor e anticoagulante (ARAÚJO, 2007). 

 Recentemente, um grupo de pesquisas da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

descobriu a existência de propriedades neurogênicas em substâncias produzidas pela planta. 

Trata-se de uma pesquisa inédita onde a substância produzida pode vir a ser utilizada visando 

à elevação das capacidades de raciocínio e de memória, além de sinalizar uma possível 

reversão de morte neuronal que ocorre em pacientes com quadros de depressão, pois a 

substância induz o nascimento de novos neurônios. A dificuldade de comercialização ainda se 

dá por ser um produto incapaz de ser sintetizado em laboratório. O grupo de pesquisa estava 

fechando um acordo com uma empresa farmacêutica internacional até o término da produção 

deste trabalho (PINHO, 2014). 

 

d) Copaíba (Copaifera reticulata Ducke) 

 Presente em abundância na Amazônia, esse fármaco possui patentes na França e nos 

Estados Unidos. O óleo extraído da copaíba possui importantes funções medicinais, 

principalmente antibióticas, propriedade que já salvou a vida de muitos caboclos e índios 

seriamente feridos. Além disso, o óleo de copaíba possui propriedades anti-inflamatórias, 

diuréticas, anticancerígenas, expectorantes, desinfetantes, estimulantes, e vem sendo utilizado 

no tratamento de bronquites, dor de garganta, além de atuar como vermífugo (MUSEU 

PARAENSE EMILIO GOELDI, 2002). 

 Na área da medicina o fármaco atua no tratamento de reumatismo, asma e úlceras 

estomacais. Na indústria cosmética, o óleo de copaíba é utilizado como xampus, perfumes, 

cremes (por conta das suas propriedades antioxidantes), tratamento de caspas e acne. Ainda há 
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situações em que este óleo é utilizado como substituto do óleo diesel nas lamparinas de 

automóveis (ARAÚJO, 2007). 

 Historicamente, a copaíba é um dos fármacos mais utilizados pelos povos indígenas, e 

desde a chegada dos colonizadores portugueses as suas propriedades eram conhecidas e 

difundidas entre os nativos da região amazônica. Ainda hoje esse fármaco é amplamente 

utilizado, pois o acesso dos povos interioranos aos centros urbanos em busca de atendimento 

médico continua sendo difícil, então essa população opta por utilizar o óleo da copaíba para 

tratar de inflamações, ferimentos, dentre outras patologias (MENDONÇA, 2011). 

 

e) Cumaru-Ferro (Dipteryx odorata) 

 O cumaru-ferro é encontrado no Acre, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, 

Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, possuindo patente nos Estados Unidos, e dividida entre 

o Governo do Estado e a UFPA. A colheita do fruto é realizada diretamente do chão logo após 

sua queda espontânea (CARVALHO, 2009). 

 A utilização do cumaru é ampla, como o aproveitamento alimentar das castanhas 

(sementes) e o artesanato, tendo uma grande procura no mercado internacional pela indústria 

de perfumaria e cosmética. O óleo aromático (cumarina) corresponde a cerca de 30 a 40% das 

sementes, a madeira do cumaru é muito utilizada para fazer cabine de embarcações devido à 

sua excelente durabilidade, e as sementes recolhidas são vendidas principalmente no Mercado 

Ver-o-Peso, em Belém-PA (JOHN, 2013).  

 A fava (denominação comercial das sementes) é usada popularmente como 

diaforéticas ou sudoríficas. Com a casca, prepara-se um xarope usado no combate a tosses, 

gripes e problemas pulmonares. O óleo da amêndoa pode ser usado diretamente em úlcera 

bucal, otite e em problemas no couro cabeludo, tendo também a capacidade de inibir a 

coagulação do sangue (EMBRAPA, 2009). 

 Segundo a Agência Pará de Pesquisas, em uma reportagem publicada em dezembro de 

2013, recentes pesquisas realizadas por pesquisadores da UFPA descobriram uma substância 

presente no Cumaru que mostrou propriedades neurogênicas e ao ser aplicada de forma 

intravenosa induz as células-tronco a formarem novos neurônios, podendo este ser o caminho 

para a cura do Alzheimer, doença degenerativa que afeta a memória do indivíduo. 

f)  Unha de gato (Uncaria tomentosa) 

 O fármaco unha de gato é caracterizado como arbusto trepador ou cipós, apresentam 

espinhos em forma de ganchos (semelhantes a unhas de gato), que dão origem ao seu nome. 
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Seus usos se iniciaram nas tribos amazônicas há pelo menos 2000 anos como anti-

inflamatórios e para tratar problemas gastrointestinais. Também possui efeitos imune 

estimulantes, antioxidantes, tem ação sob enfermidades degenerativas, como o câncer, e 

auxilia no tratamento da AIDS, além de propriedades cito protetoras, antiasmático, 

citostáticas, diuréticas, hipotensora, analgésicas, antitumorais, antiproliferativas, 

antímutagênicas, antiulcerosas, anticancerígenas, ímunoestimulantes, imunomoduladora, 

problemas de colites, doenças de Chron, síndrome da irritabilidade intestinal, restauradoras da 

flora bacteriana e contraceptivo (GONÇALVES, 2003). 

 Segundo um noticiário do site oficial da Universidade do Estado do Amazonas (UEA),  

desde 2008 o Instituto Oswaldo Cruz e UEA vem investigando o potencial terapêutico 

da Uncaria tomentosa contra a dengue, que tem demonstrado ação na redução da carga viral e 

na melhoria da resposta imunológica.  

 

5. DISCUSSÕES E CONCLUSÃO  

 

 Nota-se a existência de uma grande variedade de fármacos presentes na região 

amazônica, e que os mesmos possuem um grande potencial seja no ponto de vista medicinal, 

cosmético, energético, dentre outros. Todavia ainda há estudos sobre esses e outros fármacos 

buscando conhecer outras propriedades, a fim de relacioná-las ao tratamento de doenças as 

quais ainda não se obteve uma cura definitiva, e ainda mais, estudos para o conhecimento de 

novos fármacos, não conhecidos ou catalogados pela comunidade cientifica e sociedade como 

um todo, visto que a lista a qual se conhece ainda é muito pequena em comparação com a 

vastidão que é a biodiversidade na região amazônica. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Alfavaca (Ocimum gratissimum) 

Andiroba (Carapa guianensis) 

Babaçu (Orbignya phalerata) 

Bacaba (Oenocarpus mapora) 

Bacuri-do-pará (Plantonia insignis) 

Barbatimão (Stryphnodendron 

adstringens) 

Biribiri (Averrhoa Bilimbi) 

Breu-branco (Protium  

heptaphylum) 

Buriti (Mauritia flexuosa) 

Caapeba (Piper marginatum) 

Caiahuá (Elaeis melanococca) 

Camapu (Physalis angulata) 

Camu-camu (Myrciaria dúbia) 

Capim vetiver (Vetiveria zizanioides) 

Cará-roxo (Dioscorea trífida) 

Casca preciosa (Aniba canelilla) 

Castanha do Pará (Bertholletia excelsa) 

Castanha-de-cutia (Couepia edulis) 

Chichuá (Maytenus guyanensis) 

Cipó-alho (Mansoa alliacea) 

Copaíba (Copaifera multijuga) 

Crajiru  (Arrabidaea Chica) 

Cubiu (Solanum sessiflorum) 

Cumaru (Dipteryx odorata) 

Cupuaçu (Theobroma grandiflorum) 

Embaúba (Pourouma cecropiifolia) 

Espinheira santa (Maytenus ilicifolia) 

Guaraná (Paullinia cupana) 

Guayusa (Ilex guayusa) 

Ipeca (Psychotria ipecacuanha) 

Jaborandi (Pilocarpus microphyllus) 

Jambu (Spilanthes oleracea) 

Jenipapo (Genipa americana) 

Marupazinho (Eleutherine bulbosa) 

Mucura-caá (Petiveria alliacea) 

 

Muirapuama (Ptychopetalum olacoides) 

Mulateiro (Calycophyllum spruceanum) 

Murumuru (Astrocaryum murumuru) 

Mururé (Brosimum acutifolium) 

Mutamba (Guazuma ulmifolia) 

Pataqueira (Conobea aquática) 

Patauá (Oenocarpus bataua) 

Pau-rosa (Aniba rosaeodora) 

Pedra-umé-caá (Myrcia citrifolia) 

Pimenta-longa (Piper hispidinervium) 

Piquiá (Caryocar villosum) 

Priprioca (Cyperus articulatus) 

Pupunha (Bactris gasipaes) 

Puxuri  (Licaria puchury-major) 

Quassia (Quassia amara) 

Quebra pedra (Phyllanthus niruri Linn) 

Quina – quina (Chincona sp) 

Quinino (Cichona Calysaia) 

Rinchão (Stachytarpheta cayennensis) 

Sacaca (Croton cajuçara) 

Sangue-de-dragão (Croton lechileri Muell. 

ar) 

Sapucaia (Lecythis pisonis) 

Sassafrás-do-pará (Ocotea cymbarum) 

Sumaúma (Ceiba pentandra) 

Tamanqueira (Zanthoxylum rhoifolium) 

Tanchagem (Plantago major) 

Taperebá (Spondias mombin) 

Tucumã (Astrocaryum aculeatum) 

Uchi (Endopleura uchi) 

Ucuúba de várzea (Virola surinamensis) 

Umari (Poraqueiba sericea) 

Unha-de-gato (Uncaria tomentosa) 

Uricuri  (Attalea phallerata) 

Urucum (Bixa orellana) 

Vacina-do-sapo (Phyllomedusa bicolor) 
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RESUMO 

 
Os sistemas agroflorestais são vistos como alternativas viáveis de uso da terra, relacionados a 

mudanças climáticas, mas ainda há pouca informação sobre sequestro de GEE em SAF's, e sua função 

de ser fonte ou dreno desses gases.  Dessa forma, o objetivo é determinar o fluxo de gases N2O e CH4 

a partir do solo de duas agroflorestas com palma de óleo e alta diversidade de outras espécies e outra 

com baixa diversidade para testar a influência do arranjo do sistema e variáveis abióticas do solo no 

municipio de Tomé-açu/Pará. As coletas foram realizadas em câmara estáticas em quatro tempos 0, 

10, 20 e 30 minutos. A leitura da concentração de N2O e CH4 foi por cromatografia gasosa. Os fluxos 

de óxido nitroso (N2O) diferiram entre os sistemas alta diversidade (AD) e baixa diversidade (BD), 

sendo as médias 65 µg N m-²h -¹ no sistema de alta diversidade e 35 µg N m-²h -¹ no de baixa 

diversidade, porém os fluxos de metano (CH4) em relação aos diferentes sistemas não apresentaram 

diferenças significativas. Isso ocorreu devido AD apresentar espécies de leguminosas predominante na 

sua composição que relacionado ao manejo de adubação verde desfavoreceram a capacidade do solo 

em estocar CH4. 

 

Palavras-chave: Leguminosas fixadoras de N. Manejo de adubação verde. Umidade gravimétrica do 

solo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A queima de combustíveis fósseis, a conversão de florestas nativas e as mudanças no 

uso da terra, principalmente nos trópicos, tem contribuído para o aumento significativo nos 

níveis de gases de efeito estufa (GEE) - dióxido de carbono (CO), metano (CH4) e óxido 

nitroso (N2O) na atmosfera nas últimas décadas (FÓRUM BRASILEIRO DE MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS, 2002). Estes gases têm capacidade de retenção de calor em um determinado 

tempo de residência diferenciada (IPCC, 2007), em uma magnitude de gradiente de 1 para 

CO2, 21 para o CH4 e 310 para o N2O, considerando o tempo de residência de 100 anos 

(UNFCCC, 1997). 
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 Estima-se que cerca de 15% (ou 758 mil km2) da Amazônia Legal estejam desflorestados 

(INPE, 2013). A conversão das florestas, principalmente para uso da pecuária e agricultura, 

representa uma importante fonte de emissão de GEE para a atmosfera (Fearnside, 1997). 

Sistemas agroflorestais (SAFs) geralmente apresentam alto potencial de mitigação da 

acumulação de gases do efeito estufa (IPCC, 2001; Verchot et al., 2007), diretamente em 

função de sua elevada densidade vegetal, perenidade, capacidade de manter ou melhorar 

fertilidade do solo e, indiretamente, por favorecer a  fixação do agricultor na propriedade, 

evitando a abertura de novas áreas (agricultura itinerante) (Brienza Júnior et al., 2009). 

A cultura da palma de óleo ou dendezeiro (Elaeis guineensis), com origem africana e 

ciclo produtivo de 25 anos em média, chegou ao Brasil no século XVI. A produção do Brasil 

é muito pequena, quando comparado a países como Indonésia e Malásia, mas, em 

compensação, é um dos países com maior potencialidade de desenvolvimento dessa 

oleaginosa, com condições adequadas de clima, principalmente no litoral sul da Bahia e 

região Norte (Lopes e Steidle Neto, 2011). 

O estado do Pará é o maior produtor brasileiro de palma de óleo, com 60.000 hectares 

plantados em 2008, representando cerca de 80% da produção brasileira (ISTA, 2009) e onde 

se encontram os principais produtores do dendezeiro, entre eles o município de Tomé-Açu, 

nomeado como a capital brasileira da palma de óleo e biodiesel. Este município tem tradição 

agrícola, inicialmente marcada pelo monocultivo de pimenta-do-reino (Piper nigrum) e, a 

partir da década de 60, pela horticultura; nas ultimas décadas houve grande expansão de áreas 

de cultivos em sistemas agroflorestais. 

O cultivo das espécies oleaginosas é crescente devido à demanda de indústrias 

alimentícia, cosmética e de biocombustíveis, sendo, este último produto, visto como uma 

alternativa com menor impacto ambiental do que os combustíveis fósseis. O cultivo de palma 

de óleo se expande no território brasileiro, especialmente estimulado pelo Programa Nacional 

de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB) e pelo Programa de Produção Sustentável de Palma 

de Óleo, que incentiva a extração e o cultivo sustentável dessa espécie, como, por exemplo, 

em sistemas agroflorestais, uma prática mitigadora dos efeitos das mudanças climáticas 

(Barker  et  al.  2007). 

De acordo com Albrecht e Kandji (2003), existem duas maneiras de se mitigar as 

mudanças climáticas causadas pelas emissões de GEEs: (1) redução das emissões 

antropogênicas e (2) criação e/ou potencialização dos reservatórios de GEE. Nesse sentido, as 

vantagens do uso dos SAFs estão fundamentalmente ligadas a inserção do componente 
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florestal na área de cultivo, uma vez que acrescentam carbono ao solo pela produção de 

serapilheira, resíduos e exsudatos radiculares, assim como reduzem a erosão em função da 

estabilização do solo promovida pelas raízes (Montagnini e Nair, 2004).  

Os sistemas agroflorestais são vistos como alternativas viáveis de uso da terra na 

Amazônia, mas ainda há pouca informação sobre o potencial desses sistemas como fonte ou 

dreno de GEE.  Dessa forma, o objetivo do estudo foi avaliar o fluxo de N2O e CH4 do solo de 

sistemas agroflorestais com palma de óleo como cultura principal no município de Tomé-

açu/Pará. 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi realizado na Unidade Demonstrativa III (UDIII) do Projeto “Dendê em 

Sistemas Agroflorestais na Agricultura Familiar”, localizada no Município de Tomé-Açu, 

pertencente à Mesorregião do nordeste Paraense e à Microrregião Tomé-Açu. O solo é da 

Ordem Latossolo Amarelo distrófico, textura argilosa média (Rodrigues et al., 2001). O clima 

é do tipo Ami e do subtipo climático Am3 (Köppen), com temperatura média anual em torno 

de 26,2 ºC (Pachêco e Bastos, 2008). A precipitação pluviométrica anual é cerca de 2300 mm, 

sendo que totais médios mensais variam entre 54 mm (agosto) e 440 mm (março) (Pachêco e 

Bastos, 2008). A vegetação original é composta por Floresta Ombrófila Densa dos Baixos 

Platôs, atualmente com predomínio de ecossistemas sucessionais em vários estágios, 

denominados popularmente de “capoeiras” (Bolfe e Batistella, 2011). 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) desta UDIII possuem a palma de óleo (Elaeis 

guineensis) como cultura principal, sendo um com alta diversidade de espécies (AD) e outro 

menos diversificado (BD). Antes da implantação dos sistemas agroflorestais, a área era 

coberta por pastagem degradada. Em novembro de 2007, foi realizada uma gradagem para a 

instalação dos sistemas, cada um com 2 ha. Os SAFs são compostos por linhas duplas de 

palma de óleo, num espaçamento 7,5 m entre linhas x 9 m entre plantas, intercaladas por 

faixas de 15 m com nove linhas de espécies herbáceas, arbustivas e arbóreas, que incluem 

Musa spp. (banana), Theobroma cacao (cacau), Euterpe oleracea (açaí), Gliricidia sepium 

(gliricídia), Inga edulis (ingá), Virola surinamensis (ucuuba) e Piper ningrum (Pimenta do 

reino), em  AD, e Canavalia ensiformis (feijão de porco), Cajanus cajan (feijão guandu), 

Crotalaria  juncea  (crotalária),  Mucuna  cinereum (mucuna cinza), Tithonia diversifolia 

(margaridão), em BD.  

 Para a coleta de ar do solo, foram utilizadas câmaras retangulares compostas de (a) 

base de metal (espessura de 1 mm) com medidas de 37,5 cm x 57 cm, inseridas ao solo em 
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aproximadamente 3 cm e (b) tampa plástica com 9 cm de altura e com as mesmas dimensões 

de largura e espessura da base de metal, que foi acoplada em uma canaleta com cerca de 2 cm 

de largura no perímetro superior da base. Antes do inicio das coletas, a canaleta foi 

preenchida com água para garantir a vedação da câmara durante a coleta. Cada tipo de sistema 

recebeu 10 bases, que permaneceram no local durante todo o experimento para minimizar 

perturbações ao solo; no entanto, as tampas foram instaladas apenas durante as coletas. As 

câmaras ficaram distribuídas de forma a representar as unidades operacionais dos sistemas 

agroflorestais, abrangendo assim as áreas de coroamento da palma de óleo, das entre linhas da 

cultura principal, do empilhamento dos restos culturais e de influência das outras espécies. 

 Em cada câmara foram coletadas amostras de ar em quatro tempos: tempo zero- logo 

após a colocação das tampas sobre a base e, posteriormente, aos 10, 20 e 30 minutos, com 

seringas de polipropileno de 20 mL e agulhas (0,45 x 13 mm BD- Becton & Dickinson), 

imediatamente transferidas para frascos de borossilicato de 14 mL, previamente vedados com 

o conjunto lacre de alumínio e septos VC 329 duplos de silicone e teflon e manualmente 

evacuados a -70 kPa. As amostras foram acondicionadas sob refrigeração, por 72 horas, até a 

análise química. Foram realizadas medidas de altura, com régua milimétrica, nos quatro lados 

da câmara para cálculo do volume da mesma.   

 A determinação da concentração de N2O e CH4 foi realizada por cromatografia 

gasosa, usando cromatógrafo de injeção manual, modelo CP 3800 VARIAN, com detector de 

captura de elétrons (ECD), que operava à temperatura de 370 ºC, tendo o hélio como gás de 

arraste. Para a curva de calibração, foram usados três níveis crescentes de concentração 

padrão dos gases, em duplicata. A concentração de N2O e CH4 na amostra de ar obtida da 

câmara foi calculada com a aplicação da curva analítica, que relaciona as áreas dos picos de 

gás padrão, obtida do cromatógrafo, e as concentrações dos padrões. Para o cálculo da 

emissão, foi determinada a taxa de variação de concentração do gás, considerando-se o 

modelo de ajuste linear. Para obtenção dos fluxos de N2O e CH4, foi utilizada a seguinte 

equação (EMBRAPA, 2006): 

Fluxo (μg m-2 h-1) = (∆C/∆t). V/A. (m/Vm) 

Onde, 

∆C/∆t é a taxa de variação do gás dentro da câmara por tempo, em ppm/hora; V e A 

são volume, em litros, e área da câmara, em m2, respectivamente; m é o peso molecular, em g; 

Vm é o volume molecular do gás, em L. 
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Amostras de solo para determinação da umidade gravimétrica (Ug, em %) foram 

coletadas paralelamente à coleta do ar com um trado de sonda introduzido a 10 cm de 

profundidade, a cerca de 1 m da câmara, e acondicionadas por 24 horas, em frascos vedados, 

até a determinação da massa úmida em balança analítica. Após secagem em estufa a 105ºC 

por 48 horas, obteve-se a massa seca.  

A temperatura do solo foi medida com um termômetro de solo digital (Marca: Martel 

eletronics; Modelo: Beta Probe TI +), no início e no final da coleta de ar. Nesse experimento 

foi adotado o delineamento inteiramente casualizado em transecto abrangendo três linhas 

duplas da palma de óleo, com 10 pontos amostrais (câmaras) em dois tratamentos (SAFs). Os 

dados foram submetidos ao teste Shapiro-Wilk para testar a normalidade dos dados, quando 

não apresentaram distribuição normal foram transformados com Log10. Posteriormente foi 

realizada análise de variância One-Way e comparação de médias pelo Teste de Tukey 

(p<0,05) com o recurso do Programa SigmaPlot 11.0. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
O fluxo de óxido nitroso (N2O) foi significativamente maior no sistema agroflorestal 

de baixa diversidade de espécies plantadas (BD) (65 µg N m-2 h-1) em relação ao de alta 

diversidade (AD) (Figura 1A) (35 µg N m-2 h-1), provavelmente pela diferença no arranjo das 

espécies utilizadas em cada sistema. No sistema com baixa diversidade, predominam 

leguminosas fixadoras de nitrogênio, cujos resíduos com menor relação C/N (Tabela 1), são 

mais facilmente decompostos, favorecendo a ciclagem de nitrogênio e, consequentemente, o 

fluxo de N2O. 

 

 

 

 

 

Figura1.Fluxos de (A) óxido nitroso (N2O) e (B) metano (CH4), (C) temperatura do solo e (D) umidade 

gravimétrica do solo em dois sistemas agroflorestais contendo palma de óleo na Amazônia Oriental, Brasil. 

Linhas contínua e  tracejada representam a mediana e a média, respectivamente. 
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Os fluxos de metano (CH4) não variaram significativamente entre os sistemas (Figura 

1B). O uso de leguminosas em agroecossistemas pode resultar em maiores emissões de óxido 

nitroso e reduzir o acúmulo do CH4 atmosférico (Hergoualch et. al., 2012; Rochette e Janzen, 

2005), em função da maior introdução de N no solo (Verchot et. al. 2006, Verchot et. al. 

2007). Entretanto alguns autores divergem desses resultados. Por exemplo, Verchot et. al. 

(2008) observaram que o uso de leguminosas em sistemas agroflorestais não aumentou a 

emissão de N2O e nem reduziu a capacidade do solo em armazenar CH4 na Amazônia 

Oriental. Da mesma forma Palm et. al (2002) observaram que o uso de leguminosas não 

resultou em emissão de N2O superior a floresta secundária.  

A umidade gravimétrica não diferiu significativamente entre os SAFs. A temperatura 

do solo observada no sistema AD (27,2 ºC) (Figura 1C) foi maior estatisticamente que no 

sistema BD (26,7 °C). 

Tabela 3. Relação C:N em diferentes frações da liteira 

produzida em dois sistemas agroflorestais contendo 

palma de óleo na Amazônia Oriental-Brasil 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados preliminares deste estudo sugerem que: 

1. Os fluxos mais elevados de N2O no sistema agroflorestal com baixa diversidade de 

especies plantadas podem estar relacionados à maior densidade de leguminosas fixadoras de 

N2 em relacao ao sistema com alta diversidade de especies plantadas.  

2. A qualidade do material depositado no solo foi o principal fator controlador da 

emissão de N2O do solo 
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RESUMO 

 
A maioria das Estações de Tratamento de Água (ETAs) para abastecimento não tratam os resíduos 

sólidos gerados, principalmente nas etapas provenientes dos decantadores e da água de lavagem de 

filtros, descumprindo a POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS – LEI 12.305/2010, pois de acordo 

com a NBR-10004 os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água são considerados resíduos 

sólidos. Diante desta problemática, este artigo se propõe a descrever analiticamente como a Gestão da 

ETA - Bolonha gerencia os resíduos sólidos: o lodo, potencialmente danoso ao meio ambiente, 

advindo dos decantadores e da água de lavagem de filtros. A pesquisa se classifica como qualitativa, 

pois possui caráter descritivo. Por meio de entrevista ao gestor da ETA - Bolonha, foram apresentadas 

informações referentes ao sistema de abastecimento de água, órgãos hidráulicos, emprego dos 

coagulantes e gestão dos resíduos. Constatou-se que a estação atualmente carece de investimentos, 

principalmente na manutenção do sistema e recursos financeiros para uma melhor gestão de resíduos 

sólidos, no que diz respeito à disposição final do lodo. Todavia, é importante salientar que há projetos 

e futuros investimentos para a implantação de uma Unidade de Tratamento de Resíduos (UTR) na 

ETA – Bolonha. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental, Estação de Tratamento de Água, Resíduos Sólidos, Bolonha, 

Decantadores, Filtros, Lodo. 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Município de Belém, o Sistema de Abastecimento de Água – Bolonha é 

responsável pelo tratamento e distribuição de água na Região Metropolitana de Belém (além 

de Belém, constituem o mesmo os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa 

Isabel do Pará e Santa Bárbara do Pará.), e, como toda estação de tratamento, proporciona a 

geração de resíduos que devem ser tratados de acordo com a legislação ambiental vigente. 

Atualmente, um dos maiores desafios no tratamento da água é a busca por novas 

tecnologias economicamente viáveis além de ambientalmente vantajosas (RICHTER, 2009). 

No Brasil, a implantação de sistemas de tratamento de água está sujeita ao licenciamento 

ambiental conforme a resolução n° 237 de 19 de dezembro de 1997 do Conselho Nacional de 

Meio Ambiente (CONAMA), por ser uma obra de utilidade pública causadora de impactos 
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ambientais negativos. Portanto, o lançamento inadequado de resíduos gerados em ETAs, em 

corpos d’água e em solos, é considerado ambientalmente inviável, pois ocasiona 

consequências inesperadas.  

Tendo em vista tal problemática ambiental, o artigo apresenta como objetivo a análise 

da gestão ambiental da ETA - Bolonha, operada pela Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) na Região Metropolitana de Belém, referente aos resíduos sólidos (lodo) 

gerados na decantação e da água de lavagem de filtros.  

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Características do Local de Estudo 

A Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA é a empresa de Abastecimento de 

Água e Saneamento Básico do Estado do Pará, com sede em Belém.  

A estação de tratamento de água está localizada no bairro do Curió Utinga próxima à 

Avenida João Paulo II, no município de Belém. A estação é parte integrante do Parque 

Estadual do Utinga. 

 

2.2. Método  

A metodologia para compor esse estudo se constituiu de consulta a trabalhos 

anteriores que abordaram o problema, extraindo-se dados secundários para a comparação da 

atual realidade do sistema de abastecimento e de entrevistas aos atuais operadores da Estação 

de Tratamento de Água (ETA - Bolonha) por meio de uma conversação guiada, que permitiu 

obter dos entrevistados informações detalhadas sobre as atividades rotineiras referentes a cada 

processo unitário subsequente do tratamento de água realizado por eles, obtendo-se assim, 

informações sobre a rotina das atividades na estação e o processo de tratamento da água 

como: coagulação, floculação, decantação, filtração e desinfecção. 

Segundo Alves-Mazzotti e Gewandsznajder (1999), esse tipo de metodologia se 

caracteriza por ser direcionado ao longo do seu desenvolvimento, onde as situações são 

observadas e registradas da forma como ocorrem, mediante contato direto e interativo do 

pesquisador com a situação objeto de estudo, apresentando como característica essencial o 

enfoque descritivo, evidenciando assim como uma pesquisa qualitativa. Adicionalmente 

também foram colhidas dos entrevistados informações sobre a existência, disponibilidade e 

funcionamento de equipamentos necessários para manter a qualidade do tratamento, 

programas de capacitação e de atualização técnica, alternativas na disposição dos resíduos.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Abastecimento_de_%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Abastecimento_de_%C3%A1gua
http://pt.wikipedia.org/wiki/Saneamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9m
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3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1. Caracterização da unidade de decantação 

No processo de decantação as águas são encaminhadas para os decantadores, para 

ocorrer o processo de sedimentação das partículas: 

Cada decantador apresenta dimensões de 5,20 m de altura útil (0,35 m de borda livre), 

28,0 m de comprimento e 20,0 m de largura, tendo nove regiões de formato cônico (46 m2 de 

área na base e 3,66 m de altura) para armazenamento do lodo. Quanto ao volume de cada um 

2912 m3 são destinados à massa líquida (volume útil) e 505 m3 para armazenamento de lodo 

totalizando um total de 3417 m3 (MULLER 2009). 

Uma vez que de 15 em 15 dias é esvaziado todo o volume do decantador (líquido e 

lodo), mensalmente são descartados 6834 m3 por decantador (5824 m3 de água parcialmente 

tratada e 1010,16 m3 de lodo), o que totaliza descarte da ordem de 41.004 m3 nos seis 

decantadores. Desse total, 34.944 m3 de água parcialmente tratada é perdida, enquanto que 

6060 m3 correspondem ao lodo; ou seja, na unidade de decantação ocorrem perdas de 

aproximadamente 0,4% da água tratada na estação. (MACHADO apud MULLER, 2009). 

Figura 1 - Decantador da ETA – Bolonha. 

 

FONTE: Adaptado Muller (2009) 

3.2. Caracterização da unidade de filtração 

Como a água ainda possui impurezas que não foram sedimentadas no processo de 

decantação, flocos menores precisam ser retirados dela. Essa retirada fica a cargo da filtração. 

A ETA Bolonha possui oito filtros de escoamento descendente, sendo que cada um 

tem dimensões de 6,00 m X 12,00 m (volume igual a 72 m2), atualmente eles são dotados de 

duas câmaras, com leitos filtrantes de camada dupla. Quanto à geração de resíduos nesta 

unidade, pela própria natureza do processo temos que a quantidade de sólidos totais presentes 

na água de lavagem desta unidade é menor, de acordo com Muller (2009) é aproximadamente 
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6,7 vezes menor. Porém, a frequência deste processo faz com que o volume de águas residuais 

seja maior, também segundo Muller (2009) aproximadamente 6 vezes maior. 

 

3.3 Entrevista  

3.3.1. Sistema de abastecimento de água. 

Segundo dados da entrevista, cerca de 65% da água que abastece a Região 

Metropolitana de Belém provém desta estação de tratamento. Foi informada a vazão de água 

tratada que é de 4 m³/s. O sistema funciona em duas fases, sendo que a primeira fase possui 

como vazão nominal de 3,2 m³/s, e a segunda construída também possui vazão nominal de 3,2 

m³/s, e, apesar da estação ser duplicada, as fases apresentaram problemas técnicos que 

impediam o pleno funcionamento.  

Também foi informado que a estação de tratamento é do tipo convencional com as 

seguintes fases: coagulação, floculação, filtração, decantação, sendo que a filtração 

empregada é a descendente. O coagulante utilizado é o Policloreto de Alumínio, entretanto na 

primeira fase, utilizava-se Sulfato de Alumínio que demandava alto consumo de mão-de-obra 

no preparo da solução coagulante.  

3.3.2. Qualidade da água 

O gestor da ETA informou que em período de elevada precipitação, tende-se a gastar 

mais produtos químicos, especialmente o coagulante, pelo fato da água bruta adquirir maior 

turbidez que é resultante da inserção de matéria orgânica nos corpos hídricos. Ainda foi dito 

que a análise do pH da água bruta é realizada todos os dias, e que este pH gira em torno de 3,6 

que favorece a coagulação. 

3.3.3. Decantadores 

Os decantadores são lavados de 15 em 15 dias, portanto um destes é desativado e 

lavado durante 3 dias. Esta lavagem é realizada através de um jateamento sobre a superfície e 

parede do decantador de forma manual. Não há um sistema de recuperação desta água usada 

na lavagem, é importante ressaltar que para a operação de uma ETA, é necessária certa 

quantidade de água tratada para atender aos processos fundamentais tais como lavagem dos 

decantadores e dos filtros. 

3.3.4. Filtros 

Segundo o exposto na entrevista, há oito filtros, sendo que estes são lavados todos os 

dias de dez à quinze minutos. Também não há recuperação da água desta lavagem. 

3.3.5. Recuperação do lodo 
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Na ETA Bolonha os resíduos (lodo) são produzidos em duas etapas do processo, sendo 

uma na lavagem dos decantadores e a outra na lavagem dos filtros. Os lodos são 

encaminhados para canal de descarga de seção retangular que é conectado em uma tubulação 

de aço de 1.000 mm de diâmetro e 240 m de extensão que finaliza no igarapé Murutucum, 

localizado dentro da área do Parque Ambiental de Belém. 

Na entrevista realizada, foi informada a existência de um leito de secagem dentro dos 

limites do parque ambiental, tal unidade tem objetivo de promover o desaguamento natural do 

lodo. O resíduo fica no leito por um determinado tempo, enquanto a água é evaporada graças 

à incidência da radiação solar. Este seria o local para onde, segundo o relato químico da 

estação, são levados os efluentes. Porém, ainda segundo ele, este leito nunca foi substituído.  

Esta informação está em descordo com os dados fornecidos por pesquisadores da área: 

Machado apud Muller (2009, p. 19) diz que a produção de lodo da ETA Bolonha gira em 

torno de aproximadamente 105 toneladas de resíduos secos por mês, que por sua vez são 

lançados diretamente em igarapé pela concessionária. Dado este fato entendemos que não há 

planejamento adequado para descarte do lodo, o que revela a carência de gestão ambiental, 

provocando o aumento da pressão sobre o meio ambiente do parque no qual a estação está 

inserida. 

De acordo com Muller (2009) o igarapé em questão seria o Murucutum, localizado no 

Parque Estadual do Utinga. 

 Por fim, segundo dados obtidos na pesquisa, no projeto para a Unidade de Tratamento 

de Resíduos (UTR) em que consiste um conjunto de métodos e operações com o intuito de 

diminuir o impacto negativo ao meio ambiente, faz parte os seguintes itens:  

 Elevatória de Chegada de Efluentes; 

 Reservatório de Águas para Lavagem de Filtro;  

 Reservatório de Acúmulo de Lodo; 

 Adensamento; 

 Deságue por Centrifugação;  

 Sistema de Preparação de Polímeros. 

 

4. CONCLUSÕES  

Encontrar uma forma de disposição adequada do lodo se constitui no maior desafio na 

gestão ambiental das estações de tratamento de água, mesmo com o advento das novas 
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tecnologias no setor. Entretanto, o esforço neste sentido é necessário visto que há o risco, 

potencial, de assoreamento dos corpos hídricos, mananciais de água da própria indústria, além 

do aumento as concentrações de alumínio (no caso da ETA Bolonha).  

Medidas como a adoção de filtros rápidos ascendentes poderiam diminuir o consumo 

de água na lavagem deste, uma vez que possuem carreiras de filtração maiores. A lavagem 

manual poderia ser substituída pela automática, possibilitando de forma análoga à economia 

de água. Essa economia por sua vez facilitaria o processo de desaguamento do lodo. 

Sugestões: 

● Estudo das possibilidades de aplicações do lodo: No Brasil, alguns trabalhos foram 

realizados e algumas empresas já usam o lodo para a fabricação do seu produto, como as 

empresas MetropolitanWater, LA, CA e a Tulsa Ok que utilizam o lodo para a produção de 

Cimento Portland. A utilização do lodo se deve pelo motivo do lodo ter um alto teor de ferro, 

sílica e alumínio, onde o calcário que representa cerca de 70 a 80% do material bruto utilizado 

para a fabricação do cimento tem baixas concentrações de ferro, sílica e alumínio (TSUTIYA 

e HIRATA, 2001).  

● Propiciar ambiente favorável para atrair investimentos de empresas interessadas no 

aproveitamento destes resíduos; 

● Recuperar coagulantes como o sulfato de alumínio por de tratamento com ácido 

sulfúrico, proporcionando a redução significativa de lodo com a possibilidade de 

aproveitamento do alúmen potencialmente danoso ao ambiente. (WIECHETECK e 

CORDEIRO, 2002); 

● Verificar de que forma a intensidade pluviométrica afeta o desempenho dos 

decantadores, e como atenuar os fatores de pressão sobre os recursos hídricos advindos do 

crescimento desordenado da malha urbana em torno do parque no qual estão inseridos os 

mananciais, em conjunto com a SEMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente). 
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RESUMO 
 

O Herbário da Universidade Federal do Pará foi fundado na década de 70, e destina-se principalmente 

à atividades didático-pedagógicas. Atualmente, a coleção de exsicatas possui um acervo de mais de 

aproximadamente 3000 exemplares.  Ainda assim, o seu acervo é ainda modesto, no entanto, abriga 

diversas espécies de várias famílias, dentre estas está a família Rosaceae, sua distribuição é 

cosmopolita, mas com predominância nas regiões temperadas. O estudo realizado no Herbário – HF – 

Profª Normélia de Vasconcellos foi realizado através da verificação de números de registros das 

espécies de Rosaceae presentes no acervo. Encontrou-se catorze espécies, distribuídas em nove 

gêneros. Além disso, os exemplares de rosaceae que estão armazenados no acervo do herbário são 

predominantes da América do Norte. O resultado encontrado foi importante, pois possibilitou 

contabilizar o número de exemplares dessa família presente no acervo do herbário.  Embora os táxons 

registrados sejam importantes representantes da família analisada, revela-se a necessidade de 

realização de novas coletas para averiguação e descrição e caracterização principalmente de espécies 

da região amazônica. Sendo assim, espera-se que o processo de revitalização e ampliação do herbário 

contribua com mais dados, apresentando a diversidade da família presente na flora amazônica. 

 

Palavras-chave: Didático-pedagógicas. Rosaceae. Revitalização. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Os herbários constituem uma coleção de amostras de plantas, fungos e algas os quais 

são importantes para estudos científicos. Nesse sentido, o Herbário da Universidade Federal 

do Pará foi implantado na década de 70, no departamento de Farmácia, sob a coordenação da 

Professora Drª Normélia Cláudia de Vasconcelos. 

Atualmente, o projeto Flora Amazônica: informatização, revitalização e ampliação do 

acervo do herbário Profª Normélia Vasconcelos do Programa de Apoio a Projetos de 

Intervenção Metodológica (PAPIM) ainda está em plena atividade, com objetivo de 

informatizar o herbário e divulgar o seu trabalho e importância, além de contribuir para 

trabalhos de pesquisa relacionados a aspectos de diversidade da flora. 

 Nesse sentido, a coleção de exsicatas presentes no herbário possui aproximadamente 

3000 exemplares, distribuídos entre pouco mais de 150 famílias. Dentre estas, encontra-se a 

família Rosaceae, possui cerca de 3500 espécies em 124 gêneros. Segundo Judd et al., 1999, 

Rosaceae é cosmopolita, mas é diversificada, particularmente no hemisfério norte. 

mailto:rafaelcp007@yahoo.com.br
mailto:rafaelcp007@yahoo.com.br
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No Brasil, está representada por poucas espécies, pertencentes aos gêneros Prunus, 

Rubus e Quillaja. São árvores, arbustos, subarbustos ou ervas, eretas ou estoloníferas, às 

vezes trepadeiras providas de acúleos ou espinhos.  

As espécies de Rosaceae são importantes economicamente, sendo muito utilizadas em 

ornamentação, por exemplo, Rosa sp.; na produção de madeira para fabricação de móveis, e 

na alimentação, já que várias espécies produzem frutos comestíveis: maçãs, peras, pêssegos, 

damascos, ameixas, cerejas, morangos, framboesas, etc. 

O trabalho teve como objetivo efetuar o levantamento de exsicatas da família 

Rosaceae presente no acervo do herbário Drª Normélia Cláudia de Vasconcelos, e analisar 

através dos resultados obtidos se a família encontra-se bem representada dentro do acervo.       

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento dessa revisão, foi consultado o acervo de exsicatas da família 

Rosaceae do herbário Profª Normélia Vasconcelos da Universidade Federal do Pará e 

posteriormente foi realizado o levantamento de todos os registros das espécies presentes no 

acervo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram encontrados 14 exemplares de espécies da família Rosaceae no Herbário HF 

Profa Normélia (Quadro1). Os gêneros encontrados foram Fragaria, Duchesnea, Crataegus, 

Aruncus, Amelanchier, Agrimonia, Rubus, Rosa e Potentilla. Os exemplares mais antigos 

datam de 1963, quando o herbário ainda não existia, logo, essas exsicatas fazem parte das 

primeiras doações que deram início à criação do herbário.   

Atualmente, Rosaceae é representada no acervo com mais de 99% com procedência 

norte-americana, apenas uma espécie foi coletada na região amazônica: Rosa sp., esse padrão 

também foi verificado em outros herbários, como no caso do herbário virtual da Embrapa 

Amazônia Oriental, onde essa família é representada por apenas uma espécie: Prunus 

myrtifolia (L.) Urb., coletada por Tyeen, T.C. no munícipio de Santarém, Pará, Brasil.   
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Quadro 1: Espécies da família Rosaceae do Herbário HF Profª Normélia de Vasconcelos. 

Num. Registro: 185  

Fragaria californica Cham. & Schecht. 

Procedência: Humboldt County, 

California. 

Coletor: Harbert Rice 

Data de coleta: 23/02/1963 

Num. Registro: 238 

Rubus spectabilis (Rydb.) J.T. Howell 

Procedência: Marin County, California 

Coletor: C. Ritchie Bell  

Data de coleta: 30/03/1963 

Num. Registro: 272 

Fragaria californica  

Procedência: Santa Clara County, 

California 

Coletor: Beverly Thayer 

Data de coleta: 23/04/1963 

Num. Registro: 360 

Rubus flagelares Wild. 

Procedência: Orange County, Carolina 

do Norte  

Coletor: Lauritz W. Olson 

Data de coleta: 24/04/1964 

Num. Registro: 374 

Potentilla recta L. 

Procedência: Orange County, Carolina do 

Norte 

Coletor: James P. May 

 

Num. Registro: 604 

Duchesnea indica (Andr.) Focke.. 

Procedência: Stanly County (Carolina do 

Norte) 

Coletor: Tim Reeves 

Data de coleta: 03/08/1968 

Num. Registro: 605 (duplicata) 

Geum canadense  Jacq. 

Procedência: Montgomery County, 

Carolina do Norte 

Coletor: Tim Reeves 

Data de coleta: 12/08/1968 

Num. Registro: 621 

Aruncus dioicus (Walt.) Fern. 

Procedência: Jackson County, Carolina 

do Norte 

Coletor: Dan Pittillo 

Data de coleta: 09/06/1968 

Num. Registro: 656 

Fragaria virginiana Duchesene. 

Procedência: Cabarrus County, Carolina 

do Norte 

Coletor: T. Reeves 

Data de coleta: 04/07/1969 

Num. Registro: 692 

Agrimonia rostellata Wallroth. 

Procedência: Berkeley County, Carolina 

do Sul 

Coletor: S. W. Leonard & A. E. Radford 

Data de coleta: 23/09/1969 

Num. Registro: 708 

Crataegus uniflora Muenchh. 

Procedência: Jasper County, Carolina do 

Sul 

Coletores: S. W. Leonard & A. E. Radford 

Data de coleta: 24/09/1969 

Num. Registro: 835 

Amelanchier arborea (Michaux f.) 

Fernald. 

Procedência: Rochingham Couty, 

Carolina do Norte 

Coletor: S. W. Leonard & R. M. Downs 

Data de coleta: 08/05/1970 

Num. Registro: 906 

Crataegus espathulata Michaux. 

Procedência: Aiken County, Carolina do 

Norte 

Coletores: S. W. Leonard; J. R. Massey & 

A. E. Radford 

Data de coleta: 23/08/1971 

 Num. Registro: 2409 

Rosa sp. 

Procedência: Santa Izabel do Para 

Coletor: Izaura M. V. Cayres 

Data de coleta: 31/08/1992 

As espécies Fragaria californica (figura 1), Fragaria virginiana e Geum canadense, 

representadas no acervo, apresentam exemplares em outros herbários nacionais como no 

Herbário do Instituto Agronômico de Campinas, que também procedem dos Estados Unidos. 
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Figura 1 – Exsicata (Nº 185) de Fragaria californica Cham. & Schlecht. depositada no 

Herbário HF. 

A alta diversidade observada na região norte americana está intimamente ligado com a 

distribuição geográfica da família que, segundo RIBEIRO (1999), é cosmopolita, mas com 

predominância em regiões temperadas. 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos foram extremamente importantes, pois assim foi possível 

contabilizar as espécies de Rosaceae presentes no herbário HF Profª Normélia de 

Vasconcelos. Embora os táxons registrados sejam importantes representantes da família 
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analisada, revela-se a necessidade de realização de novas coletas para averiguação e descrição 

e caracterização das espécies amazônicas, já que a maioria dos exemplares das espécies de 

Rosaceae encontradas no acervo do herbário HF procede da América do Norte. 

 Espera-se que a reestruturação do HF favoreça os projetos de pesquisa realizados na 

universidade ou de qualquer centro de pesquisa. Sendo assim, contribuirá com mais dados 

sobre a diversidade da flora amazônica. 
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RESUMO  

 
O objetivo deste trabalho é apresentar informações acerca da produção e do valor da lenha e carvão 

provenientes do extrativismo vegetal na mesorregião do Baixo Amazonas, no estado do Pará. Estas 

informações foram obtidas do site do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do 

Pará – IDESP, através da “Estatística Municipal” que apresenta um conjunto de dados configurando 

um perfil sobre os aspectos econômicos e sociais de cada município paraense, do ano de 2013. Foram 

colhidos dados do extrativismo madeireiro tais como a quantidade produzida (toneladas) e o valor (mil 

reais) de carvão vegetal(t) e lenha (m³), dados estes da mesorregião do baixo amazonas. A produção 

proveniente do extrativismo vegetal na região, em um período de 15 anos (1997-2011) detêm uma 

produção total de 28.440,00 toneladas para carvão vegetal e 19.400.536,00m³ de lenha. A produção de 

carvão vegetal apresentou uma média de produtividade de 1.896 toneladas, já a produtividade de lenha 

possui a média de 1.293.369,07m³. A arrecadação total neste período de exploração de carvão vegetal 

e lenha constitui um valor de R$ 11.230.100,00 e R$ 241.197.000,00 respectivamente. Esta 

arrecadação apresentou uma média nestes últimos 15 anos de R$ 748.673,33 para carvão vegetal e R$ 

16.079.800,00. Define-se que a produção de extrativismo vegetal a partir do carvão vegetal e da lenha 

são bastantes distintas uma da outra para está região do estado do Pará, distinguindo-se tanto na 

produtividade quanto no valor agregado a cada extrativo. Entretanto quando se trata de exploração 

destes extrativos por municípios temos um cenário de área exploração bastante semelhante 

destacando-se o município de Oriximiná como maior produtor dos extrativos de carvão vegetal e 

lenha. 

 

Palavras-chave: Carvão Vegetal. Lenha. Produtividade. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A mesorregião do Baixo Amazonas, no estado do Pará, compreende 15 municípios do 

oeste do Estado e abrange uma área de 34.047.100 ha, apresentando grandes reservas de 

florestas (MONTEIRO, 2011). No território do Baixo Amazonas, as atividades econômicas 

existentes podem ser identificadas pela mineração, agronegócio e agricultura familiar 

(BARBOSA, 2012). É a segunda região mais industrializada do estado, ficando atrás somente 

mailto:waldenir.jr@live.com
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da mesorregião do sudeste, com grande participação da indústria de minérios no PIB (Produto 

Interno Bruto) industrial (SILVA & SILVA, 2008). 

A forte presença de empreendimentos industriais e a vocação da região para o 

agronegócio se refletem na elevada produção de carvão vegetal e lenha, onde, no ano de 2010, 

houve a produção de 2.037 toneladas de carvão vegetal e 28.858 toneladas de lenha no Baixo 

Amazonas, com destaque para o município de Oriximiná, que apresentou as maiores 

produções de ambos os produtos neste ano (41,73% do total de carvão vegetal e 25,78% da 

produção lenha da região) (IBGE, 2010). 

Com o expressivo crescimento e implantação de indústrias que consomem biomassa 

florestal como fonte energética na Amazônia Oriental, há o consumo de grandes quantidades 

de carvão vegetal, o que têm ampliado a pressão sobre a floresta primária e acarretado em 

problemas de ordem política e social (GOMES et al., 2013; MONTEIRO, 2011). 

De acordo com Monteiro (2004), o principal elo de articulação das indústrias 

siderúrgicas com a socioeconomia da região é a demanda de carvão, não só pelos valores 

movimentados, mas principalmente pelo surgimento de diversas estruturas sociais, como o 

surgimento de um grande contingente de trabalhadores dedicados à produção de carvão 

vegetal. 

A energia de biomassa vegetal é uma importante fonte alternativa aos combustíveis 

fósseis, por ser de fonte renovável e de histórica relevância na matriz energética brasileira 

(GOMES et al., 2013). Entretanto, existe um déficit entre reflorestamento e consumo de 

madeira para produção de lenha e carvão florestal, acarretando no aumento da pressão sobre 

os remanescentes florestais, se fazendo necessários programas de manejo sustentável e 

controle da produção (DUBOC et al., 2007). 

Uma vez que a produção de lenha e carvão vegetal é de grande importância econômica 

para a região, faz-se necessário o conhecimento dos aspectos econômicos relacionados à essa 

atividade, para um melhor planejamento de toda a cadeia produtiva ligada à essa produção e 

um maior controle dos efeitos deletérios relacionados ao extrativismo vegetal para fins 

energéticos. 

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é apresentar informações acerca da produção e 

do valor da lenha e carvão provenientes do extrativismo vegetal na mesorregião do Baixo 

Amazonas, no estado do Pará.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS (METODOLOGIA) 

 As informações foram obtidas do site do Instituto de Desenvolvimento Econômico, 

Social e Ambiental do Pará – IDESP, através da “Estatística Municipal” que apresenta um 

conjunto de dados configurando um perfil sobre os aspectos econômicos e sociais de cada 

município paraense, do ano de 2013, constituindo um indicador fundamental à tomada de 

decisão dos agentes públicos e privados. Os dados são fornecidos por órgãos municipais, 

estaduais, federais, empresas e demais instituições. 

 Foram colhidos dados do extrativismo madeireiro tais como a quantidade produzida 

(toneladas) e o valor (mil reais) de carvão vegetal(t) e lenha (m³), dados estes da mesorregião 

do baixo amazonas, as tabelas foram transferidas para um software especifico a fim de serem 

trabalhados para obtenção dos gráficos e das médias acumuladas ao longo do período de 

extrativismo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
A energia gerada a partir da queima da biomassa florestal (carvão vegetal e lenha) é a 

terceira fonte energética mais utilizada no Brasil, sendo superada apenas pelo uso do petróleo 

e da energia elétrica, conforme relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE, 2011). 

Segundo dados desta pesquisa cerca de 80% da madeira produzida no Brasil são destinados à 

produção de energia. 

No estado do Pará, mais precisamente na mesorregião do Baixo Amazonas a produção 

proveniente do extrativismo vegetal em um período de 15 anos (1997-2011) detêm uma 

produção total de 28.440,00 toneladas para carvão vegetal e 19.400.536,00m³ de lenha. A 

produção de carvão vegetal apresentou uma média de produtividade de 1.896 toneladas já a 

produtividade de lenha possui a média de 1.293.369,07m³ conforme descrito na Tabela 1. 

Tabela 1 – Produção total em 15 anos de atividade extrativista de carvão vegetal e 

lenha.  

PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL E LENHA 

 
1997-2011 MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 
CV 

CARVÃO 

VEGETAL  

(t) 

28.440,00 1.896 363,40 19,06 

LENHA 

(m³) 
19.400.536,00 1.293.369,07 67.172,95 259,18 

 

A arrecadação total neste período de exploração de carvão vegetal e lenha constitui um 

valor de R$ 11.230.100,00 e R$ 241.197.000,00 respectivamente. Esta arrecadação 
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apresentou uma média nestes últimos 15 anos de R$ 748.673,33 para carvão vegetal e R$ 

16.079.800,00 para a receita de lenha conforme descrito na Tabela 2. 

 Tabela 2 – Receita total gerada em 15 anos de atividade extrativista de carvão vegetal 

e lenha.  

RECEITA DE CARVÃO VETAL E LENHA 

 
1997-2011 MÉDIA 

DESVIO 

PADRÃO 
CV 

CARVÃO 

VEGETAL  

(R$) 

11.230.100,00 748.673,3333 348.959,9 590,7 

LENHA  

(R$) 
241.197.000,00 16.079.800,00 9.972.080,0 3.158 

 

3.1. Histórico de Produtividade de Carvão Vegetal 

 A produção de carvão vegetal apresenta bastante oscilação, tendo o pico de 

produtividade no ano de 2003 com 2.452 toneladas onde após este ano já em 2004 a produção 

apresentou o declínio máximo de aproximadamente 56% de baixa de produtividade em 

relação ao ano de 2003, o que representa uma produção de 1.367 t para o ano de 2004. 

 A produtividade anual ficou muito distante da média apresentando bastante variação, 

somente os anos de 2000, 2006, 2007 e 2009 foram os anos que mais se aproximaram da 

média de produção, tendo uma produtividade de 1.913 t, 1.766 t, 1.906 t, 1.986 t 

respectivamente conforme mostra o Gráfico 1. 

 
Gráfico 1 – Demonstrativo gráfico da produtividade de carvão vegetal no período de 15 anos de extrativismo em 

função média de produção. 

 

 O preço da receita gerada no ano pela produção de carvão vegetal segue 

proporcionalmente a sua produção sem muitos excedentes de valores assim com na curva 

produtividade a curva de receita também apresenta bastante variação em relação à média onde 

os anos que mais se aproximam da média são os de 2002, 2005 e 2006 com uma receita 
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gerada no ano de R$ 765.000,00; R$ 706.000 e R$ 781.000 respectivamente de acordo com 

Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 – Demonstrativo gráfico do preço de carvão vegetal no período de 15 anos da receita gerada em 

função da média. 

3.2. Histórico de Produtividade de Lenha 

 

 A produção de lenha na mesorregião do Baixo Amazonas apresentou uma elevada 

produção no ano de 2007 tendo produzido 1.431.574m³ o que constitui um aumento de 

aproximadamente 11% da produção de lenha em relação média, a curva da produção não 

expressa oscilações grande em relação a média de produção de lenha em 15 anos, tendo a 

produtividade em cada muito próxima da média, conforme é mostrado no Gráfico 3.  

 

 
Gráfico 3 – Demonstrativo gráfico da produtividade de lenha no período de 15 anos de extrativismo em função 

da média. 
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 Diferente da produção de carvão vegetal em que se tem um aumento da receita gerado 

de acordo com a produção, a produtividade de lenha cresce com valores próximos a média já 

a receita gerada através da comercialização da lenha possui uma tendência de aumento a cada 

ano. Nos anos de 1997 a 2000 os valores se mantiveram estáveis, diferentemente nos anos 

subsequentes em que no ano de 2001 obteve um aumento da receita em aproximadamente de 

105% em relação ao ano anterior e a partir deste momento tem-se apenas uma queda de 

arrecadação no ano de 2002 e nos outros anos é perceptível o aumento da receita gerada onde 

os valores estão bem distantes da média como podemos perceber no ano de 2011 em que a 

arrecadação agregada à produção de lenha está aproximadamente 115% maior do que a média 

gerada em 15 anos de atividade extrativista, conforme mostra o Gráfico 4, fazendo uma 

comparação com Gráfico 3 podemos perceber que há uma aumento da receita gerada 

entretanto a quantidade produzida de lenha se mantem estável.  

 

 
Gráfico 4 – Demonstrativo gráfico do preço da lenha no período de 15 anos da receita gerada em função da 

média. 

 

3.3 Produtividades dos extrativos vegetais (Carvão Vegetal e Lenha) em 15 anos. 

 

 Os municípios de maior produtividade de carvão vegetal foram os municípios de 

Oriximiná, Óbidos, Santarém e Juruti com uma produção de 8.155t, 6.731t, 3.396t e 3.318t 

respectivamente, o munícipio que deteve a menor produtividade foi o município de Porto de 

Moz com uma produção de apenas 24 t de carvão vegetal, antecedidos pelos municípios de 

Placas (52t) e Almeirim (108t) conforme descrito na Tabela 3. 
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 Tabela 3 – Produtividade de Carvão Vegetal em 15 anos de extrativismo expressada 

por municípios. Fonte: SEPOF. 

PRODUTIVIDADE 

MUNICÍPIO 
CARVÃO VEGETAL 

(t/ano) 

Oriximiná 8.155 

Óbidos 6.731 

Santarém 3.396 

Juruti 3.318 

Terra Santa 1.608 

Alenquer 1.396 

Monte Alegre 1.081 

Faro 1.007 

Curuá 913 

Prainha 353 

Belterra 288 

Almeirim 108 

Placas 52 

Porto de Moz 24 

TOTAL 28.430 

 

 Os municípios de maior produtividade de lenha foram os municípios de Oriximiná, 

Almeirim, Santarém, Óbidos e Juruti com uma produção de 4.062.880,00m³, 3.666.828,00m³, 

2.825.015,00m³, 2.622.200,00m³ e  2.522.842,00m³ respectivamente, o município de menor 

produtividades foi Porto de Moz com uma produção de 31.333m³ de lenha, antecedido por 

Placas (61.620m³) e Belterra (89.595m³) conforme descrito na Tabela 4. 

Tabela 4 – Produtividade de Lenha em 15 anos de extrativismo expressada por 

municípios. Fonte: SEPOF. 
PRODUTIVIDADE 

MUNICÍPIO  LENHA (m³) 

Oriximiná 4.062.880,00 

Almeirim 3.666.828,00 

Santarém 2.825.015,00 

Óbidos 2.622.200,00 

Juruti 2.522.842,00 

Curuá 1.113.013,00 

Alenquer 793.152 

Terra Santa 624.057 

Faro 457.928 

Monte Alegre 435.000 

Prainha 95.073 

Belterra 89.595 

Placas 61.620 

Porto de Moz 31.333 

TOTAL 19.400.536,00 
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4. CONCLUSÕES  

 Define-se que a produção de extrativismo vegetal a partir do carvão vegetal e da 

lenha são bastantes distintas uma da outra para está região do estado do Pará, distinguindo-se 

tanto na produtividade quanto no valor agregado a cada extrativo. 

  Entretanto quando se trata de exploração destes extrativos por municípios temos 

um cenário de área exploração bastante semelhante destacando-se o município de Oriximiná 

como maior produtor dos extrativos de carvão vegetal e lenha. 
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RESUMO 
 

Ao redor de pequenas cidades do interior, a baixa densidade populacional está associada às atividades 

agrícolas. Dentre os diversos tipos de sistemas que podem ser utilizados na agricultura urbana e peri-

urbana destacamos os sistemas agroflorestais . Esses sistemas são formas de manejo da terra e 

produção que envolve a consorciação de espécies arbóreas com outras culturas anuais e perenes. O 

objetivo desta pesquisa é identificar as espécies arbóreas existente na área do condomínio rural. Nesta 

pesquisa foi aplicado o método de pesquisa qualitativo, sendo realizados levantamentos bibliográficos, 

onde este constitui parte da pesquisa descritiva, foram visitadas 10 famílias, sendo selecionadas cinco 

que residiam no local a mais de cinco anos, e realizadas visitas participantes junto aos moradores da 

comunidade. Como resultados foram encontrados 25 espécies vegetais e classificados a nível de 

família, nome científico, popular, uso e frequência nos quintais pesquisados, as espécies encontradas 

são pertencentes a 17 famílias botânicas e um numero total de 378 indivíduos, sendo que as espécies 

vegetais de maior frequência nos quintais foram: Citrus aurantium L. (Laranja) (19,6%), Theobroma 

grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum (Cupuaçu) (13,2%), Tectona grandis Linn (Teca) (13,2%) 

e Handroanthus albus (cham) Mattos (Ipê Amarelo) (10,32%). Os quintais agroflorestais do 

Condomínio Rural apresentam uma considerável diversidade de espécies vegetais e animais, 

possuindo em média de 10 espécies por quintal, respectivamente. Na grande maioria dos quintais, os 

cultivos são feitos com a finalidade de produzir frutos, hortaliças e uso medicinal, a fim de atender 

somente à demanda da família.  

 

Palavras-chave: Sistema Agroflorestal.  Quintais florestais. Condomínio Rural  

 

1 - INTRODUÇÃO  

Ao redor de grandes metrópoles há normalmente alta densidade populacional e uma 

rápida alteração do uso da terra, especialmente com a criação de novos loteamentos 

habitacionais e industriais. Já ao redor de pequenas cidades do interior, a baixa densidade 

populacional está associada às atividades agrícolas e pecuárias tradicionais. (KABASHIMA, 

et. al, 2011). 

A produção agrícola nas áreas tanto urbanas quanto peri-urbanas têm algumas 

vantagens como fácil acesso aos mercados consumidores, menor necessidade de 

armazenamento e transporte, maior possibilidade de acesso direto ao 

mercado,disponibilidade de alimentos frescos, proximidade aos serviços oferecidos 
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na área urbana, possibilidade de utilização de resíduos, e outros. No entanto, há 

também alguns problemas associados como os riscos ao meio ambiente e à saúde 

associados às práticas agrícolas inadequadas, aumento na competição por terra, 

água, energia e mão de obra, presença de poluentes interferindo na qualidade dos 

produtos, produção de lixo e redução da capacidade do meio ambiente para absorver 

contaminações se comparado às áreas naturais (FAO, 1999). 

 

Dentre os diversos tipos de sistemas que podem ser utilizados na agricultura urbana e 

peri-urbana destacamos os sistemas agroflorestais. Esses sistemas são formas de manejo da 

terra e produção que envolve a consorciação de espécies arbóreas com outras culturas anuais e 

perenes. 

Os sistemas agroflorestais podem ser classificados em três grandes grupos: sistemas 

agrosilviculturais com árvores e culturas agrícolas, sistemas silvipastoris com criação de 

animais e culturas florestais e sistemas agrosilvipatoris incluindo árvores, culturas agrícolas e 

criação de animais (MAC DICKEN; VERGARA, 1990). 

Nas áreas urbanas, os quintais são locais tradicionalmente utilizados para as práticas 

agroflorestais, onde pode ser encontrada uma grande variedade de espécies de plantas e 

animais destinados à produção de alimento e outros bens (PEREIRA et al, 2010) . Esses 

locais e sistemas ainda foram muito pouco estudados quanto ao seu potencial de produção e 

contribuição para a segurança alimentar e quanto aos serviços ambientais que podem oferecer 

às áreas urbanas. 

O quintal agroflorestal é uma área de produção, localizada perto da casa, onde é 

cultivada uma mistura de espécies agrícolas e florestais, envolvendo também a criação de 

pequenos animais (galinhas e porcos) ou domesticados (cachorros e gatos) (Dubois, 1996).  

Dentro da realidade amazônica, os quintais agroflorestais são utilizados para a 

complementação de alimentos e outros recursos necessários à subsistência do agricultor, 

sendo comum dentro desses espaços locais destinados ao cultivo de hortaliças e plantas 

medicinais. 

Entre os elementos mais comuns encontrados estão às árvores frutíferas. No Brasil, 

algumas espécies podem ser amplamente encontradas como goiaba (Psidium guajava L.), 

manga (Magifera indica L.), jabuticaba (Myrciaria spp.), abacate (Persea americana Mill), e 

muitas frutas cítricas, dentre outras. Outras espécies nativas têm se tornado mais presentes nos 

SAF’s, como por exemplo, cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) e açaí (Euterpe 

oleracea Mart) da Amazônia e pequi (Caryocar brasiliense Camb) e guariroba (Syagrus 

oleracea Becc) do Cerrado (KABASHIMA et al, 2009). 
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Slinger (2000) estudando sistemas agroflorestais do Pólo Municipal de Produção 

Agroflorestal em áreas peri-urbanas de Rio Branco, Estado do Acre, encontrou uma grande 

diversidade de espécies utilizadas na produção: 24 espécies de árvores, 7 espécies  perenes 

não arbóreas, e 22 espécies anuais. 

 Esses sistemas agroflorestais apresentaram grande potencial de produção tanto para 

consumo próprio como para a comercialização, podendo garantir a permanência desses 

agricultores na terra. 

A forma como os agricultores familiares manejam os agroecossistemas é de 

fundamental importância na conservação dos recursos naturais, além de subsidiar 

conhecimentos sobre o uso sustentável da agrobiodiversidade. (FRAXE, 2012) 

O objetivo desta pesquisa é identificar as espécies arbóreas existente na área do 

condomínio rural, pois mostram que os quintais agroflorestais urbanos contribuem 

diretamente com a manutenção do microclima, com a proteção do solo e na conservação dos 

recursos vegetais. 

 

2 - METODOLOGIA 

A área de estudo está localizada no município de Paragominas, mas precisamente na 

comunidade denominada de “Condomínio Rural” no 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. (ver fig. 

01). 

Figura01 - Mapa do Condomínio Rural 

 

Fonte - Pereira, 2014 
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Para nossa pesquisa consideramos apenas os sistemas agroflorestais, foi aplicado o 

método de pesquisa qualitativo, por ser uma ferramenta adequada para que fossem atingidos 

os objetivos desse trabalho. Foram realizados levantamentos bibliográficos, onde 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 procura respostas (CERVO e 

BERVIAN, 1996). 

A primeira visita nesta comunidade se deu em Maio de 2014, aplicando-se uma 

entrevista informal com o intuito de conhecer a comunidade. Foram visitas a 10 famílias, 

sendo selecionadas cinco e realizadas entrevistas estruturadas e participante, 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-se de 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, com 

ALBUQUERQUE et al. (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 voltadas para as espécies encontradas e obtenção 

dos dados socioeconômicos, tais como: idade, tempo de moradia, sexo, principal ocupação, 

número de pessoas habitando a casa, principal fonte de renda e levantamento florística. Além 

da entrevista foram realizados registros fotográficos da área e avaliadas. 

Para a análise de dados de acordo com NAIR (1989), podem-se caracterizar os 

sistemas agroflorestais com base nos aspectos estruturais, funcionais, socioeconômicos e 

ecológicos. 

2.2 CONDOMÍNIO RURAL, PARAGOMINAS – PA 

 

 O surgimento do município de Paragominas se deu justamente nesse contexto, 

com sua colonização ás margens da rodovia Belém-Brasilia, a 320 km da capital Belém. A 

criação da cidade foi realizada por empreendedores privados com o incentivo do governo. 
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 Segundo Leal (2000), ”quando seus pioneiros pisaram pela primeira vez neste 

solo, já traziam assinalados, num mapa da região, o local exato onde a cidade seria 

construída e possuíam projetos de onde viria a ser Paragominas”. 

 A fundação oficial do município ocorreu em 1965 e sua determinação constitui 

abreviação do nome de três estados de origem de alguns colonizadores do município: Pará, 

Goiás e Minas Gerais. Contudo, há registros da formação de pequenas colônias agrícolas na 

região desde a década de 30. 

 Apesar de cerca de  85% da área rural de Paragominas ser ocupada por grandes 

propriedades. São 15 colônias agrícolas, onde vivem aproximadamente 900 famílias de 

pequenos agricultores em 49 mil hectares, além de 15 projetos de assentamento do INCRA 

(Instituto nacional de Colonização e reforma Agrária), em cerca de 110 mil hectares (PINTO 

et. al. 2009). 

 Os pequenos agricultores estão organizados por associações de moradores. As 

colônias mais próximas da cidade são colônias do Uraim e o Condomínio rural, são aquelas 

que possuem lideranças mais ativas e associações mais eficientes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os quintais agroflorestais estudados apresentam em média 2.700 m² e, pela 

classificação de NAIR (1989), são do tipo simultâneo. A idade média de formação é de 14 

anos e o número médio de pessoas por família é igual a seis. ROSA et al. (1998), na 

comunidade rural Lontra da Pedreira, Macapá, AP, encontraram quintais com área média de 

320 m², em propriedades com área média de 90 ha. Tais diferenças podem ser atribuídas às 

necessidades de complementação da alimentação e às desigualdades de costumes em cultivar 

os quintais. 

Foram encontradas 25 espécies vegetais e seis espécies animais nos quintais 

pesquisados. Em média, foram encontradas 10 espécies de plantas arbóreas e arbustivas por 

quintal.  

Quanto ao tipo de uso das espécies tem-se a seguinte distribuição: frutíferas (19), 

madeireiras (6). Apesar de existir um número considerável de espécies, somente 10 têm mais 

de um uso, representado por 7 espécies arbóreas e 2 arbustivas. 
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Tabela 01 - Lista das plantas encontradas nos quintais agroflorestais do Condomínio Rural, com seus 

respectivos nomes científicos e populares, uso e frequência. 

Família Nome Científico Nome 

Popular 

Uso FR 

(%)* 
ANACARDIACEAE Mangifera indica L. Manga A 5,82 

Spondias mombin L. Cajá A/M 0,53 

 

MYRTACEAE Psidium guajava L. Goiaba A/M 2,65 

ANACARDIACEAS  
Anacardium occidentalel L. Caju A/M 8,47 

Spondias puerperia L. Siriguela A/M 0,53 

ANNONACEA Annona muricata L. Graviola A 0,26 

Annona squamosa L. Ata A 0,26 

BIGNONIACEAE Handroanthus albus 

(cham)Mattos 

Ipê 

Amarelo 

M 10,32 

CHYSOBALANACEAE chysobalanus icaco L Ajiru A 0,53 

FABACEAE Tamarindus indica L. Tamarindo A/M 2,65 

MIMOSOIDEAE Inga edulis Mart. Ingá A/M 0,79 

LECYTHIDACEAE Bertholletia excelsa H.K.B Castanha do 

Pará 

A/M 0,53 

CAESALPINIOIDEAE Schizolobium amazonicum Paricá M 1,59 

MALPHIGHIACEAE Byrsonima crassifolia (L) 

HBK 

Muricí A 0,26 

Malpighia glabra L. Acerola A 5,29 

MELIACEAE Swietenia macrophylla king Mogno M 6,88 

MORACEAE Artocarpus heterophylla Lam. Jaca A 1,59 

Maclura tinctoria (L.) Don ex 

Steud 

Tatajuba M 0,53 

MYRTACEAE Myrciaria cauliflora (Mart.) 

O. Berg 

Jabuticaba A/M 0,26 

Eugenia jambos L. Jambo Rosa A/M 1,32 

RUTACEAE Citrus aurantium L. Laranja A 19,58 

Citrus medica var. limo L. Limão A 0,79 

STERCULIACEA Theobroma grandiflorum 

(Willd. Ex Spreng.) K. 

Schum. 

Cupuaçu A 13,23 

VERBENACEAE Tectona grandis Linn Teca M 13,23 

NÃO IDENTIFICADAS - - - 2,12 

*A – Alimento, M – Madeira, FR – Frequencia  relativa da especie.  

 

Ao analisar o uso das espécies, observa-se que 6 (24%) espécies de árvores são 

utilizadas para produção de madeira, 10 (40%) para produção de alimentos, 8 (32%) para os 

dois usos e uma (4%) não identificada. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
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Nos quintais agroflorestais de Vila Cuera, Município de Bragança, PA, Bentes-Gama 

et al. (1999) verificaram que 82% das espécies arbóreas são usadas na alimentação e 35,7% 

como medicinais. 

 As espécies vegetais de maior frequência de ocorrência nos quintais foram: Citrus 

aurantium L. (Laranja) (19,6%), Theobroma grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum (Cupuaçu) (13,2%), 

Tectona grandis (Teca) (13,2%) e Handroanthus albus (cham) Mattos (Ipê Amarelo) (10,32%). Já as 

espécies que apresentaram maior números de indivíduos por quintal foram Theobroma 

grandiflorum (Willd. Ex Spreng.) K. Schum (Cupuaçu)  e Citrus aurantium L. (Laranja), os quais estão 

presentes em todos os quintais analisados. 

Observa-se nos quintais que há espécies para mais de uma finalidade de uso, tanto 

para alimentação, produção de sombra e para fins madeireiros, quando a espécie perde o seu 

potencial alimentício. No trabalho de Florentino, (2007) demonstra que nos quintais 

estudados foram observadas espécies com múltiplos usos, como medicinais, ornamentais e 

madeireiras. 

Como sendo a espécie mais encontrada dentro dos quintais a Laranja (Citrus 

aurantium L.) além de exercer um papel de produção de alimento para as famílias, apresenta 

características fitoterápicas, empregadas como antigripais em adultos e crianças, o preparo do 

chá e feito a partir da casca do fruto. No estudo de Rondon Neto et. al. (2004) foi detectado 

que espécies arbustivas e arbóreas também são utilizadas para fins medicinais, como a casca e 

a raiz do Psidium cattleyanum contra desenteria, as folhas de Persea americana para 

problemas renais e as folha de Citrus sinensis para gripe, sendo todas preparadas como chá. 

O manejo nos quintais é realizado de forma simples, apenas é realizada a limpeza na 

área e as técnicas de tratos culturais realizadas são repassadas de gerações, e geralmente quem 

detém o conhecimento são os membros mais velhos da família.   Segundo Florentino, (2007) 

nos quintais estudados, o manejo envolve tecnologias simples, ficando os cuidados mais 

intensos para as espécies que garantem alimento à família. 

 

4. CONCLUSÕES  

 
Os quintais agroflorestais do Condomínio Rural apresentam uma considerável 

diversidade de espécies vegetais e animais, em média 10 espécies por quintal. Na grande 

maioria dos quintais, os cultivos são feitos com a finalidade de produzir frutos, hortaliças e 

uso medicinal, a fim de atender somente à demanda da família.  
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A distribuição espacial das plantas e as instalações para a criação dos animais, de certa 

forma, seguem um planejamento prévio nas propriedades rurais; no entanto, ainda existem 

muitos espaços ociosos nos quintais.  

Estes locais poderiam ser melhor aproveitados, a fim de aumentar a produtividade, 

buscando obter interações com a introdução de outras espécies arbóreas, preferencialmente 

aquelas produtoras de madeira de alto valor econômico e frutíferas de uso múltiplo.  
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RESUMO  

 

A piscicultura é uma linha de produção zootécnica dentro da aquicultura que está em plena expansão 

na Amazônia. Ela é uma alternativa que como qualquer outra atividade produtiva causa impacto ao 

meio ambiente. No entanto, estes impactos são reduzidos quando a atividade é administrada de forma 

responsável, valorizando o domínio de técnicas de cultivo e adotando práticas de manejo que 

minimizem os riscos de produção e promovam o aumento da produtividade. Considerando que a 

piscicultura é desenvolvida na água, é importante adotar medidas adequadas para gerenciar de forma 

eficiente este recurso, a fim de evitar prejuízos econômicos e tornar a atividade sustentável. A água 

utilizada no sistema de cultivo da piscicultura deve ser de boa qualidade, devendo apresentar os 

parâmetros físico- químicos adequados para cada espécie e fase de cultivo devendo ser monitorados 

durante a criação de forma a evitar perdas em nível de produção, rendimento econômico e ambiental. 

Existem vários fatores que podem influenciar na qualidade da água do cultivo, entre eles, a 

alimentação que é dada aos animais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi fazer uma revisão de 

literatura referente ao poder poluente de rações utilizadas na piscicultura, buscando apresentar 

estratégias que minimizem os impactos sobre os recursos hídricos. Portanto, a aplicação de Boas 

Práticas de Manejo é uma ferramenta fundamental para reduzir os impactos nos efluentes provenientes 

do cultivo, uma vez que quando utilizada, poder-se-á obter o equilíbrio entre produção e preservação 

do meio ambiente, tornando desta forma, a atividade sustentável. 

 

Palavras-chave: Impacto ambiental. Sustentabilidade. Efluentes. 

 

 

INTRODUÇÃO  

  A piscicultura é uma linha de produção zootécnica dentro da aquicultura que está em 

plena expansão na Amazônia, sobretudo em localidades onde os estoques pesqueiros mostram 

sinais de declínio em consequência da pressão da pesca extrativa, havendo como 

consequência, escassez de pescado no mercado. Nestes casos, a piscicultura pode ser uma 

alternativa que, como qualquer outra atividade produtiva, causa impacto ao meio ambiente. 

No entanto, estes impactos são reduzidos quando a atividade é administrada de forma 
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responsável, valorizando o domínio de técnicas de cultivo e adotando práticas de manejo que 

minimizem os riscos de produção e promovam o aumento da produtividade.  

 Considerando que a piscicultura é desenvolvida na água, é importante adotar medidas 

adequadas para gerenciar de forma eficiente este recurso, a fim de evitar prejuízos 

econômicos e tornar a atividade sustentável. 

 A água utilizada no sistema de cultivo da piscicultura deve ser de boa qualidade, 

apresentando condições sanitárias favoráveis, ser livre de esgotos e de produtos como 

herbicidas, venenos, fungicidas, cloro, etc. Devendo apresentar níveis desejados dentre os 

parâmetros como: da temperatura, oxigênio dissolvido, pH, amônia e transparência. Estes 

parâmetros físico- químicos devem ser adequados para cada espécie e fase de cultivo. Eles 

devem ser monitorados durante a criação de forma a evitar prejuízos em nível de produção, 

rendimento econômico e ambiental, sendo este ocasionado pela liberação dos efluentes do 

cultivo ao meio natural. (SILVA et al., 2007; SIPAÚBA-TAVARES, 2000; MÃMAR; 

CYRINO, 1986). 

 A ausência de gestão da qualidade da água ocasiona uma redução do crescimento e 

afeta a saúde dos peixes podendo ocasionar estresse nos animais e posteriormente o 

surgimento de doenças. 

 Existem vários fatores que podem influenciar na qualidade da água do cultivo, entre 

eles, a alimentação que é dada aos peixes. Dependendo da finalidade do cultivo, podem ser 

utilizados alimentos convencionais (ração) e/ou alimentos não convencionais (alimentos 

alternativos). Cultivos de porte comercial, por exemplo, utilizam dietas balanceadas, visando 

obter o máximo crescimento em menor tempo de criação; enquanto que em pisciculturas 

familiares, é comum observar o uso de frutos, tubérculos e sementes para complementar o uso 

da ração comercial na alimentação dos peixes, considerando que a alimentação representa 50 

a 80% dos custos de produção. 

Para se obter um bom rendimento de carcaça devem ser fornecidos alimentos de boa 

qualidade aos animais. As rações comerciais geralmente contêm quantidades definidas de 

proteínas, energia, minerais e vitaminas que atendem as necessidades nutricionais de cada 

espécie, de acordo com a fase da criação em que se encontra. Além disso, o fornecimento 

insuficiente desse alimento tanto em quantidade quanto em qualidade, pode resultar em 

desnutrição dos organismos cultivados e o excesso de alimento pode ocasionar um incremento 

da carga de nutrientes e redução do oxigênio dissolvido na água como efeito primário. 

(PEREIRA-FILHO, 2008; YOUNG, 2007).  
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Independente do sistema utilizado e da finalidade do cultivo, a adoção de uma dieta 

que atenda às exigências nutricionais da espécie cultivada, assim como a adoção de boas 

práticas de manejo, favorecem um bom desempenho zootécnico dos animais e contribui para 

que a água que será liberada ao meio ambiente seja de melhor qualidade. 

Neste contexto, o objetivo deste trabalho é fazer uma revisão de literatura referente ao 

poder poluente de rações utilizadas na piscicultura, buscando apresentar estratégias que 

minimizem os impactos sobre os recursos hídricos. O artigo foi organizado em tópicos, para 

permitir uma sequência lógica sobre o assunto. 

 

ALIMENTOS NATURAIS 

 

Existe uma grande diversidade de alimentos naturais que podem ser utilizados como 

ingredientes ou complementos na nutrição dos peixes.  

O plâncton é utilizado como alimentação natural, substituindo em parte ou 

suplementando o emprego de ração para alimentar os peixes em cativeiro. A utilização do 

plâncton é simples e proporciona bons resultados na piscicultura. Ele é constituído de 

fitoplâncton e zooplâncton e representa um importante item que contribui para o sucesso no 

cultivo, principalmente nos estágios iniciais de desenvolvimento dos organismos aquáticos, 

devido à presença de ácidos graxos essenciais em seu conteúdo. Apesar dos grandes esforços 

de tentar substituir o alimento vivo por dietas artificiais os resultados ainda não foram 

satisfatórios, pois o alimento artificial não supre as necessidades nutricionais dos peixes, além 

de representarem elevado custo (SIPAÚBA- TAVARES et al., 2003). 

Apesar do hábito alimentar dos peixes normalmente ser definido no estágio adulto, o 

plâncton é um alimento indispensável para todas as formas jovens, sendo que o zooplâncton é 

a principal fonte de alimento na fase larval. Por este motivo, a forma de transição do alimento 

vivo para o artificial deve ser gradual, pois as larvas apresentam o trato digestivo imaturo e as 

dietas fornecidas podem ser de difícil digestão. Por outro lado, o alimento natural apresenta 

determinadas enzimas, hormônios e outros reguladores e fatores de crescimento não 

encontrados nos alimentos artificiais (CASTAGNOLLI; CYRINO, 1986; WATANABE et al., 

1983; UYS; HECHT, 1985; CRISPIM et al., 1999).  
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ALIMENTOS ARTIFICIAIS 

 

Os alimentos artificiais consistem de rações que são formuladas e balanceadas de 

acordo com a as exigências nutricionais de cada categoria animal. Elas podem ser de três 

tipos: Farelada, Peletizada e Extrusada. 

Sendo que a ração farelada é mais indicada para a fase inicial dos peixes (larvas e 

alevinos) porém, as perdas de nutrientes são muito grandes, causando não só problemas aos 

peixes, como a poluição da água dos tanques. A peletizada não é recomendada para a 

piscicultura por apresentar baixa estabilidade na água, possibilidade de eliminar alguns 

compostos tóxicos e não permitir uma boa visualização do consumo e de suas sobras, 

aumentando as chances de desperdício e o potencial poluente na água, prejudicando o 

crescimento dos peixes. 

Em relação à ração extrusada, ela é a mais adequada para a piscicultura, pois 

possibilita aos animais a obtenção da eficiência alimentar, por se tratar de um produto 

proveniente de um processo que utiliza alta temperatura e pressão, ocasionando alterações 

físico-químicas nos alimentos, provocando maior gelatinização do amido e exposição dos 

nutrientes contidos no interior das células vegetais à ação digestiva. Com isso ela inativa 

vários fatores antinutricionais ou tóxicos e melhora a digestibilidade, devido a desnaturação 

de vários complexos protéicos, o que torna a fração protéica mais susceptível à ação do 

processo digestório, facilitando também a observação do consumo, permitindo minimizar as 

perdas de ração e ajustar de forma mais precisa a taxa de alimentação utilizada (KIANG, 

1993; CHELFTEL, 1986; BOTTING, 1991). 

Os alimentos e rações utilizadas no manejo nutricional dos peixes definirão o nível do 

impacto ambiental ocasionado pela piscicultura que pode ocorrer de forma direta através da 

intensificação do sistema de produção (LOVELL, 1998; CYRINO et al., 2010). 

Com relação à questão nutricional é fundamental considerar que os restos da ração não 

consumida, somada aos dejetos dos peixes cultivados, causam uma série de alterações na 

qualidade da água e no equilíbrio ecológico dos reservatórios e também na área de influência 

do cultivo (POTENCIANO, 2006). 

A ração que é oferecida aos peixes apresenta diversos destinos, pois uma parcela é 

consumida e transformada em proteína animal, peixe vivo, que é retirado do recinto no 

momento da despesca. Outra parcela da ração não é ingerida pelos peixes. E uma última 

parcela é transformada em fezes e metabólitos que vão se depositar no fundo desses 
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ambientes, aumentando a concentração de matéria orgânica. Este material orgânico pode ser 

liberado ao meio ambiente através de três mecanismos. Pode ser liberado na forma de dióxido 

de carbono, amônia e fósforo através do intercâmbio com a atmosfera, água e ar. Outra parte 

significativa da matéria orgânica pode se acumular no fundo dos viveiros ou lagos sendo 

eliminada através das trocas de água. E finalmente, parte do gás carbônico, nitrogênio e 

amônia são absorvidos pelo solo e pelo ar na forma de gás de nitrogênio e amônia. 

(POTENCIANO, 2006). 

 

QUALIDADE DAS DIETAS NA PISCICULTURA 

Os hábitos alimentares e as dietas dos peixes influenciam diretamente o seu 

comportamento, por isso a melhora dos peixes só será adquirida através do manejo 

concomitante da qualidade da água, nutrição e alimentação. A alimentação representa um dos 

itens de maior relevância econômica no cultivo de peixes, e para minimizar este custo deve-se 

adotar o manejo mais adequado possível. Além disso, é importante que o produtor dê atenção 

a qualidade da dieta que é fornecida aos animais, pois quanto mais completa e balanceada, 

apresentando todos os nutrientes (proteína, gordura, vitaminas e minerais) e em quantidades 

satisfatórias as exigências do animal, melhor será o desenvolvimento e desempenho 

zootécnico do mesmo (CYRINO et al., 2005; FAVERO et al., 2010).   

 

PRÁTICAS DE ARRAÇOAMENTO 

 

Para que se possa desenvolver um manejo nutricional de forma eficiente é necessário 

ter conhecimentos básicos de biologia e manejo dos peixes. E um dos fatores importantes que 

deve ser considerado é o nível de arraçoamento mais adequado para obter o desenvolvimento 

eficiente da espécie trabalhada. Sendo que o nível de arraçoamento varia de acordo com a 

temperatura da água, da fase de crescimento, do nível de oxigênio dissolvido e da amônia 

presente, pois eles interferem na quantidade de ração consumida. Além disso, o nível de 

arraçoamento adotado pode ter efeito sobre o crescimento, metabolismo, digestibilidade, 

composição da carcaça e excreção de amônia (HIDALGO et al., 1987; SANTIAGO et al., 

1987; STOREBAKKEN; AUSTRENG, 1987; LIM, 1995; KUBITZA, 1997; JOHANSSON 

et al., 2000; VERBEETEN et al., 1999; FERNÁNDEZ et al., 1998; SHIMENO et al., 1997).   

Em vista disso, é necessário ter certo critério ao se adotar um nível de arraçoamento 

em um cultivo, pois ele influencia diretamente no retorno econômico do empreendimento 
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piscícola, podendo ocasionar quando insuficiente, um baixo desempenho animal resultando 

no aumento do tempo de cultivo e na obtenção do peso de mercado; e, quando em excesso, 

pode acarretar desperdício, redução da qualidade da água do viveiro e maior impacto 

ambiental (MEURER et al., 2005).   

 

IMPACTOS DOS EFLUENTES AQUÁTICOS 

 

A piscicultura pode ser implementada em vários níveis de produção, mas 

independentemente do nível adotado os efluentes provenientes do cultivo irão depender 

basicamente da qualidade da água de abastecimento, da qualidade e quantidade dos alimentos 

fornecidos, do tempo de residência do efluente dentro do sistema de criação, das espécies 

criadas, da densidade de estocagem e da biomassa dos organismos (SHILO; RIMON, 1982; 

BAIRD et al., 1996). 

À medida que aumenta a produção de organismos aquáticos, os impactos negativos 

sobre o ambiente também tendem a se intensificar. Eles podem ser classificados como 

interno, local e regional. O impacto interno é aquele que interfere no próprio sistema de 

produção, como alterações de variáveis hidrológicas no viveiro de cultivo. Os locais ocorrem 

quando o efluente atinge um quilômetro após a liberação do recinto. E o regional, quando os 

efeitos sobre o ambiente aquático alcançam um espaço superior a um quilômetro (SILVERT, 

1992; STICKNEY, 1979). 

Pode-se destacar também dentre os principais impactos dos efluentes da piscicultura 

sobre os ecossistemas o aumento da concentração de nitrogênio e fósforo na coluna d’água e 

o acúmulo de matéria orgânica nos sedimentos. Essa disponibilidade de nutrientes nos 

ambientes límnicos tende a favorecer o aumento da comunidade fitoplanctônica, alterando a 

dinâmica do oxigênio dissolvido. Durante o dia a atividade fotossintética desses vegetais 

proporciona o acréscimo de oxigênio, que ao ultrapassar o equilíbrio de saturação pode 

ocasionar embolia gasosa nos organismos aquáticos. Por outro lado, durante a noite e no 

início da manhã a excessiva respiração do fitoplâncton pode ocasionar o consumo por 

completo do oxigênio dissolvido e, consequentemente, a morte da maioria dos organismos 

heterotróficos (MIRES, 1995; BARDACH, 1997; MIDLEN; REDDING, 1998; HENRY 

SILVA et al., 2008).  

 O nitrogênio dos efluentes das atividades da piscicultura provém principalmente da 

proteína das rações, sendo que parte é excretada pelos organismos na forma de amônia, 
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enquanto o restante é eliminado pelas fezes na forma de nitrogênio orgânico (HENRY SILVA 

et al., 2008). A Figura 1 mostra o fluxo de nitrogênio e fósforo da ração nos diferentes 

compartimentos do ambiente aquático. 

 

 

Figura 1- Fluxo de bioelementos em tanques redes com salmonídeos. Baseado na taxa de 

conversão alimentar de 1,5 (matéria seca). Fonte: BERGHEIM et al. (1991). 

 

ESTRUTURAS FÍSICAS QUE CONTRIBUEM PARA MELHORAR A QUALIDADE 

DOS EFLUENTES NOS SISTEMAS DE PRODUÇÃO. 

Em um sistema de produção geralmente o responsável pelo manejo dos viveiros 

empenhasse obstinadamente na busca do aumento da produtividade e, com isso acabam por 

comprometer a qualidade da água, prejudicando diretamente os índices de produtividade dos 

viveiros. Os efluentes do cultivo, que geralmente contêm água de baixa qualidade, são 

liberados no meio ambiente causando poluição, prejudicando diretamente as comunidades 

aquáticas, e reduzindo a qualidade da água destinada para outros usos benéficos (BOYD; 

QUEIROZ, 2004; SILAPAJARN; BOYD, 2005; QUEIROZ et al., 2006). 

De forma a tentar reduzir os impactos dos efluentes foram desenvolvidas algumas 

estruturas físicas que podem ser adotadas no sistema de cultivo, de forma a contribuir para 
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solucionar esta problemática, como: a utilização de filtros, bacias de sedimentação ou a 

utilização de viveiros sem renovação de água. 

A utilização dos filtros têm como principal finalidade retirar materiais que afetem a 

qualidade da água. Como resultado oferece um menor índice de turbidez e de compostos 

nitrogenados. Ele é responsável pela remoção das partículas sólidas e filtragem bruta da água. 

Geralmente recebe a água proveniente dos tanques ricos em matéria orgânica resultante do 

metabolismo dos animais e, age retirando as partículas que se encontrem em suspensão, como 

fezes, sobras de ração e outros elementos (BASS, 2014). 

Em relação às bacias de sedimentação ou alagados com vegetação, elas possibilitam a 

redução do excesso de nutrientes e dos sólidos em suspensão no efluente da piscicultura, pois 

estes são depositados na bacia de sedimentação e permanecem durante um tempo de retenção 

suficiente para que a maior parte dos sólidos em suspensão se precipite. Além de agir como 

um biofiltro (filtro biológico), por meio da retirada de nutrientes pelas plantas, melhora a sua 

qualidade. Dessa forma, a água com alta carga de material poluente não é despejada no meio 

ambiente e os impactos negativos são evitados, como a eutrofização de áreas adjacentes a 

bacia hidrográfica das pisciculturas (TORDIN, 2008). 

Outro mecanismo que pode contribuir para reduzir os impactos ao meio natural é a 

utilização de viveiros sem renovação de água, o que obriga o produtor a planejar melhor as 

suas ações de manejo da qualidade da água, em função do metabolismo dos peixes e das 

sobras alimentares. Por outro lado, essa situação faz com que o efluente gerado seja restrito ao 

momento da despesca, facilitando desta forma ações que diminuam os impactos ao meio 

ambiente (QUEIROZ; FRIGHETTO, 2014).  

Mas ao invés de construir e utilizar estruturas complexas de tratamento dos efluentes, 

que certamente aumentariam custos de produção, a adoção de práticas simples e efetivas de 

manejo da qualidade da água e gerenciamento ambiental, com ênfase no uso de rações 

balanceadas, saudáveis, estritamente ajustadas às exigências dos peixes, reduziria 

significativamente o potencial poluente da piscicultura (KOUKA; ENGLE, 1996). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Adotar estratégias apropriadas de manejo dos resíduos torna-se fundamental para que 

se possa manter a legalidade, a rentabilidade e a sustentabilidade do empreendimento. 
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Portanto a aplicação de Boas Pratica de Manejo é uma ferramenta fundamental para reduzir os 

impactos nos efluentes provenientes do cultivo.  

E aliado a isso, devemos definir de forma criteriosa o manejo nutricional a ser 

adotado, sempre priorizando a utilização de alimentos de fácil aceitação e elevada 

digestibilidade pelos organismos aquáticos, com o objetivo de diminuir os resíduos gerados.  

Além disso, é imprescindível que seja feito o tratamento dos efluentes gerados pelo 

cultivo, antes de serem liberados ao meio natural, de forma a reduzir os impactos aos recursos 

naturais. 
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RESUMO 

 
O objetivo do presente artigo é apresentar uma discussão teórica sobre a Nova Economia Institucional. 

As instituições são caracterizadas pelo conjunto de regras formais, pelos constrangimentos informais, 

bem como os mecanismos de promoção e de coerção das leis, ou seja, as instituições são formadas 

para reduzir a incerteza nas interações humanas e pela capacidade de delimitar escolhas e possuir 

mecanismos de governança e de tomada de decisões, logo um sistema institucional evoluído pode 

ajudar na promoção do desenvolvimento. O método utilizado neste ensaio envolve o método dedutivo 

porque parte do geral, ou seja, a discussão envolvendo os fundamentos teóricos para compreensão da 

nova economia institucional e, também, o método indutivo porque considera o particular – os 

mecanismos de governança provenientes da forma de pensar da nova economia institucional. A 

principal conclusão deste trabalho é que os mecanismos de governança ambiental adotados nas 

políticas nacionais e estaduais de gestão de combate ao desmatamento florestal no Pará, 

principalmente, com a implementação, fiscalização e uso do licenciamento ambiental e do cadastro 

ambiental rural tem obtido resultados positivos. 

 

Palavras-chave: Nova Economia Institucional. Instituições. Mecanismos de Governança Ambiental. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Nova Economia Institucional, liderada por North (1990), tem como objetivo 

desenvolver um arcabouço teórico sobre o papel das instituições, e prover um conjunto de 

evidências históricas sobre como as instituições afetam o desenvolvimento econômico das 

nações, sendo assim, uma Instituição pode ser caracterizada pela capacidade de delimitar 

escolhas e possuir mecanismos de tomada de decisões.  

Aoki (2007) coloca que uma Instituição é caracterizada por um padrão de interações 

sociais auto-sustentado, representado por regras com significado que todos os agentes 

envolvidos conhecem e incorporam como crenças partilhadas sobre o modo como o jogo é 

jogado, ou seja, elas definem “as regras do jogo da sociedade”, onde os jogadores, ou seja, as 

organizações (políticas, econômicas, sociais e ambientais) atuam, e elas encontram a sua 

racionalidade econômica na medida em que no mundo real os mercados não criam 

espontaneamente uma ordem ou que promova as trocas e a ação econômica privada.  
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As instituições reduzem certos custos de transação, isto é, os de fazer e manter um 

contrato, mas ao mesmo tempo engendram outros custos, além do que, elas diminuem o grau 

de incerteza proveniente de comportamentos imprevisíveis e, consequentemente, facilitam a 

identificação de parceiros adequados para as transações e a elaboração de contratos, levando 

em conta o maior número possível de eventualidades.  

Portanto, o objetivo do presente trabalho é apresentar de maneira objetiva o papel das 

instituições e a importância dos mecanismos de governança ambiental. Para isso, o presente 

ensaio foi organizado em quatro seções, além desta introdução e das considerações finais, a 

saber: na primeira seção são apresentados os aspectos metodológicos que serão utilizados para 

o desenvolvimento teórico desta pesquisa; no tópico sobre os resultados e discussões, serão 

discutidos o papel das instituições e dos direitos de propriedade envolvendo a questão 

ambiental; a importância da governança e dos mecanismos de governança ambiental e, por 

fim,  o licenciamento ambiental é apresentado como um mecanismo de governança ambiental 

que tem tido certa eficácia no combate ao desmatamento florestal na Amazônia brasileira. 

2. METODOGIA: MÉTODO DE PESQUISA 

A especificação metodológica constitui parte obrigatória da pesquisa acadêmica que 

adote o método científico, contudo, é preciso distinguir o método de abordagem dos ditos 

métodos de investigação. O método de abordagem diz respeito à filiação filosófica e ao grau 

de abstração do fenômeno estudado, já os métodos de investigação ou procedimentos de uma 

pesquisa consistem nas etapas concretas da investigação e do uso das técnicas de pesquisas 

adequadas.  

Nas ciências sociais em geral, impõe-se uma restrição metodológica: que é a 

necessidade de confrontação da realidade pensada, abstraída do concreto, com a realidade 

empírica, isto é, aquela que é percebida pelos nossos sentidos. De acordo com Lakatos e 

Marconi (1991), os conhecimentos práticos estão submetidos à necessidade de conexão 

imediata com a realidade a que se referem. 

Na investigação teórica, diferentemente da investigação empírica – enquanto o método 

de pesquisa baseado em levantamentos de campo de dados primários ou mesmo em 

levantamento de dados secundários – o método de pesquisa tem a ver mais com o método de 

exposição das ideias: se dedutivo ou indutivo. O método utilizado neste ensaio envolve o 

método dedutivo porque parte do geral, ou seja, a discussão envolvendo os fundamentos 

teóricos para compreensão da nova economia institucional, dos direitos de propriedade e da 

governança ambiental e, também, o método indutivo porque considera o particular – os 
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mecanismos de governança ambiental provenientes da forma de pensar do novo 

institucionalismo. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Instituições e os Direitos de Propriedade na Questão Ambiental 

Instituições são formadoras de convenções sociais definidoras do padrão de 

comportamento dos membros de uma sociedade. Padrões de comportamento são associados a 

normas sociais que orientam o que as pessoas devem ou não fazer e/ou pensar em 

determinados meios sociais. Essas normas sociais podem ser aplicadas por organizações 

formais (legais) ou podem se aplicadas por sanções informais resultantes da aprovação ou 

desaprovação dos membros da comunidade. 

Segundo North (1990), as instituições podem ser formais (leis, decretos-lei e 

regulamentos do Estado que balizam o comportamento dos membros de uma dada sociedade) 

e informais (convenções e códigos criados historicamente pela sociedade). Para ele, as 

instituições formais interagem com as informais e isso pode complementar ou melhorar a 

eficácia das últimas ou mesmo modificá-las ou substituí-las com o tempo, já que essas 

mudanças consistem de ajustamentos marginais ao complexo de regras, normas e imposições 

regulamentares que compõem a estrutura institucional de país.  

Williamson (1985) é um daqueles que rejeitam a velha ideia de uma ordem social 

harmônica e reconhecem a existência dos conflitos de interesses entre grupos e desajustes 

inerentes à vida econômica. Nesse universo de conflitos de interesses, os economistas 

institucionalistas admitem a possibilidade de intervenção do Estado, para reconciliar os 

contendores, por meio de políticas econômicas capazes de assegurar o interesse comum e o 

bom funcionamento do sistema econômico. Outro aspecto importante é a rejeição da 

racionalidade econômica como elemento único da tomada de decisões quando se trata de um 

mundo de incerteza em relação ao futuro desconhecido.  

No caso das instituições definidoras dos regimes de propriedade, particularmente em 

uma fronteira econômica como é o caso da Amazônia Brasileira, estas podem ser geradoras de 

conflitos associados ao desenvolvimento econômico versus impactos ao meio ambiente. Para 

Alston, Libecap e Mueller (1999, p. 8-10): 

O avanço da fronteira em terras amazônicas tem gerado uma série de 

conflitos associados a posse da terra e o destino dado ao uso da terra 

que implique em destruição dos recursos naturais e da biodiversidade 

existente na Amazônia. Fronteiras tem alto potencial para melhorar o 
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status econômico e social dos assentados, mas a efetivação disso 

depende dos regimes de direitos de propriedade e quão flexíveis são 

estes regimes para acomodar as novas condições econômicas 

emergentes. Se os direitos de propriedade são claramente assinalados 

e regulamentados, os indivíduos podem explorar os recursos da 

fronteira de modo a maximizar sua riqueza com a redução dos 

problemas ambientais. 

Fronteiras também apresentam um elevado potencial para gerar conflitos sobre direitos 

de propriedade, associados a ocupação produtiva ou especulativa da terra de um determinado 

território, porque as fonteiras são o lugar onde as instituições legais e as organizações 

governamentais estão ausentes. A provisão de infraestrutura governamental e de serviços 

públicos, tais como títulos de terra e mecanismos legais – judiciário e força policial –  é 

socialmente cara, e somente pode ser fornecida ao longo do tempo quando os preços das 

terras sobem.  

Os direitos de propriedade consistem de três elementos: 1º) o direito de uso do ativo; 

2º) o direito da apropriação dos retornos dos ativos; e 3º) o direito para mudar a forma, 

substância, e locação do ativo. Cada um desses atributos implica exclusividade e através deles 

os proprietários adquirem o direito de usarem os recursos da terra, investirem e 

transacionarem por outros ativos ou  recursos. Para Vatn (2005, p. 253-283): 

Um regime de propriedade é a estrutura de direitos e deveres que 

caracterizam as relações entre indivíduos de uma sociedade com 

respeito a um ativo ou benefício proporcionado por algum recurso 

natural. Há vários regimes de propriedade: a propridade privada 

capitalista, a propriedade privada camponesa de uso familiar, a 

propriedade comunal e a propriedade de acesso aberto. 

Quanto ao regime dos recursos, as questões institucionais podem ser divididas 

basicamente em três tipos: a primeira, é sobre quem consegue acesso a posse e uso dos 

recursos, isto é, a questão da distribuição dos recursos; a segunda diz respeito ao custo de 

criar e manter as instituições ambientais para o uso individual ou coletivo de um recurso, isto 

é, os custos de transação envolvidos; e, por fim, a questão do efeito que um regime de 

recursos pode ter sobre como os problemas dos direitos de propriedade são percebidos, que 

interesses esse regime defende e quais os valores são promovidos, observa Vatn (2005). 
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Anuatti Netto (2004, p. 229) classifica três tipos de recursos encontrados no meio 

ambiente:  

O primeiro refere-se ao direito de uso no qual o proprietário do ativo 

ou do recurso decide como irá usufruir, transformar ou mesmo 

destruir o ativo ou o recurso disponível; o segundo refere-se ao direito 

de exploração do recurso em que o proprietário decide a forma com 

que irá usufruir a renda do ativo ou do recurso, seja pela exploração 

direta seja pela exploração indireta mediante a cessão a outros 

recebimento de renda por tempo determinado estabelecido em 

contrato; e, por fim, há ainda o direito de alienação do proprietário do 

ativo para terceiros de forma permanente ou temporário.  

Ostrom e Hess (2007) afirmam que os direitos de propriedade, garantidos por lei, 

definem as ações que indivíduos podem tomar em relação a outros sobre a propriedade de 

algum ativo ou recurso natural. Nestes termos, se algum indivíduo possui o direito de 

propriedade sobre algo os outros indivíduos têm a obrigação de observar este direito numa 

sociedade regulada por instituições formais ou informais.  

A regulamentação ambiental, por exemplo, tem sido um instrumento de política 

ambiental extremamente importante para combater o desmatamento florestal no Estado do 

Pará, já que os efeitos do comércio exterior sobre os recursos naturais dependem, também, do 

regime de direitos de propriedade, porém, os direitos de propriedades nas fronteiras são 

violados por diversas razões, tais como: debilidades dos sistemas judiciais e políticos, 

insuficiência de recursos para criar e manter em operação os órgãos que são responsáveis pelo 

cumprimento dos direitos da propriedade.  

 

3.2 Governança e os Mecanismos de Governança Ambiental 

Primeiramente, a governabilidade é algo próprio das democracias, logo a 

governabilidade deve ser entendida como a capacidade sociopolítica de um governo 

democrático procurar não só viabilizar acordos ou pactos políticos partidários para dar 

sustentação à implementação de um determinado projeto de desenvolvimento nacional, mas 

também enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades para concretizar o pacto social 

visando à melhoria do bem estar social.  

Além disso, a governabilidade democrática deve se constituir numa estratégia 

inteligente de ações pró-ativa para construção de capacidades voltadas para o 
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desenvolvimento sustentável. Tais capacidades dependem da inter-relação entre o sistema 

institucional (governance), das capacidades dos atores políticos, econômicos e sociais (atores 

dirigentes) e da quantidade e qualidade das lideranças transformadoras disponíveis. 

Por governança deve ser entendido como sendo a capacidade governativa do Estado, 

tomada em sentido amplo, o que envolve sua capacidade de gestão governamental na 

formulação e implementação das suas políticas públicas e na consecução de metas coletivas. 

Do ponto de vista institucional, o conceito de governança refere-se ao conjunto de 

mecanismos e procedimentos para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade, o 

que implica a necessidade para se expandir e aperfeiçoar os meios de interlocução e de 

administração do jogo político de interesses.  

Os trade-offs entre mercado e hierárquias (firmas), além dos custos de transações, 

envolvem avaliações comparativas de adaptabilidade, intensidade de incentivo e burocracia. 

Mercados são superiores em aspectos de adaptabilidade autônoma, emprego de incentivos de 

elevado poder e são menos sujeitos a distorções burocráticas.  

Nesse aspecto, as firmas apreveitam as vantagens em aspectos de adaptabilidade 

bilaterais e multilaterais, do trabalho fora de incentivos de menor poder e, também, por 

possuirem distorções burocráticas intertemporais, porém, os híbridos, como as instituições 

governamentais e a concorrência, ficam exatamente no meio, isto é, entre os mercados e as 

firmas, portanto, do ponto de vista da teoria da governança, há que se considerar o estilo da 

governança privada e o estilo da govenança pública.     

Quando Williamson (1996) investiga a questão da governança, ele classifica dois tipos 

de instituições de governança: a governança espontânea e a governança dirigida ou 

intencional. A governança espontênea é conduzida pelas organizações econômicas com base 

no princípio de que a maximização dos interesses individuais resulta em bem estar social por 

meio do sistema de preços do mercado, a chamada “mão invisível”. Entretanto, devido as 

falhas do mercado, o governo  - a mão visível - por meio das instituições governamentais 

pode impor controles sobre as instituições economicas vigentes, porém, o problema da 

sociedade capitalista hodierna consiste na rápida adaptação das instituições as mudanças em 

circunstâncias particulares de tempo e espaço.  

Já a governança intencional é o conjunto de leis e regulamentações que normatizam a 

instituição (“a lei”), enquanto que a governança espontânea mostra as práticas de resoluação 

de problemas, neutralizando as leis e a organização para tornar a resolução de disputas rápidas 

e sem custo. O bom desempenho da economia depende do design estrutural de todas as 
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relações sociais, principalmente, entre o Estado e o setor privado, entre políticos e burocratas 

do governo e entre cidadãos e o Estado.  

Para Przeworski (1998), os agentes privados e cidadãos devem beneficiar-se quando se 

comportam de modo a favorecer o interesse público, mas devem ser penalizados quando não 

o fazem. O mesmo princípio deve ser aplicado aos burocratas e políticos, pois o Estado 

desempenha um papel exclusivo, uma vez que é ele que define a estrutura dos incentivos aos 

agentes privados, exercendo o poder de coerção legitimado pela lei que obriga a prática de 

algumas ações ou as proíbe, e pode alterar os preços relativos através do sistema fiscal.  

Há dois mecanismos de regulação numa economia capitalista: o mecanismo de preços 

e o mecanismo normativo regulador dos desvios do mercado. O Estado utiliza o seu aparato 

normativo –  leis e regulamentos e organizações públicas –  para impor medidas de persuação 

e de punição para salvaguardar dos direitos e obrigações dos cidadãos. Ele também pode 

recorrer a medidas corretivas as empresas de forma a usarem certos métodos de produção que 

impeçam, por exemplo, a poluição do ar com fumaça ou ainda limitar certos tipos de negócios 

que possam provocar danos a natureza e a sociedade por meio de regulamentos restritivos ao 

desmatamento ou mediante a criação de zoneamentos econômicos-ecológicos indicativos do 

uso da terra para determinadas atividades econômicas, afirma Coase (1988). 

As restrições impostas as atividades predatórias e/ou prejudiciais a natureza e aos 

membros da sociedade podem ser realizadas via mecanismo de preços ou via mecanismo 

legais de controle. Sabe-se hoje que mecanismo de preço do mercado não é suficiente para 

resolver todos os problemas econômicos sociais e ambientais da sociedade moderna. Quando 

há desvios de condutas, o governo pode usar os seus mecanimos normativos legais de 

persuação ou de punição. Por exemplo, o governo pode usar a cobrança de impostos como um 

mecanismo de governança para punir os infratores das leis e dos regulamentos; e utilizar a 

isenção, redução e deferimento de impostos como um mecanismo de governança para premiar 

os cumpridores das leis e regulamentos. 

Nestes termos, a governança ambiental tem o propósito organizar as atividades 

humanas por intermédio das instituições definidoras das “regras do jogo”, no sentido de 

Douglas North, visando reduzir os impactos da ação humana sobre o meio ambiente. A 

governança ambiental reúne assim todos os mecanismos institucionais das ações públicas e 

privadas voltadas para o monitoramente dos impactos das atividades econômicas sobre o meio 

ambiente e a utilização dos recursos naturais num determinado território de uma região ou de 

uma nação.  
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3.3 Mecanismos de Governança Ambiental: o licenciamento ambiental 

O licenciamento ambiental é outro mecanismo de governança importante que vem 

sendo usado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA) 

para inibir o desmatamento florestal na Amazônia. Além disso, o licenciamento ambiental 

funciona como uma obrigação legal prévia para a instalação de qualquer empreendimento ou 

atividade potencialmente poluidora ou degradadora do meio ambiente e possui como principal 

característica o envolvimento dos membros da sociedade nas tomadas de decisões por meio 

da realização das audiências públicas e o acompanhamento do Ministério Público e 

participação das secretarias de meio ambiente dos estados da Amazônia Legal.  

As principais diretrizes para a execução do licenciamento ambiental estão expressas na 

Lei nº 6.938/81 e nas Resoluções de nº 001/86 e nº 237/97 do Conselho Nacional do Meio-

Ambiente (CONAMA). Além dessas, o Ministério do Meio Ambiente emitiu recentemente 

parecer nº 312 que discorre sobre a competência estadual e federal para licenciamento 

ambiental tendo como fundamento a abragência do impacto sobre a floresta.   

Em 2008, por exemplo, a (ex-) Governadora do Estado do Pará, Ana Júlia de 

Vasconcelos Carepa, aprovou o Decreto Estadual nº 1.148, de 17/07/2008, que dispõe sobre o 

Cadastro Ambiental Rural no Pará – o CAR-PA – que torna obrigatório o registro cadastral de 

todo imóvel rural localizado no Pará, inclusive aqueles que não exercem qualquer atividade 

rural economicamente produtiva. O Art. 2º do referido decreto estadual é claro quando diz 

que “não será concedido licenciamento de qualquer natureza para o imóvel que não esteja 

cadastrado no CAR-PA”. 

O resultado dessa ação foi o aumento do número de propriedades rurais cadastradas 

que é o primeiro passo para a regularização ambiental das terras. Em 2007, só 10 propriedades 

rurais estavam registradas no CAR-PA. Em 2010, esse número subiu para 52.000. Verifica-se, 

portanto, que a combinação de ações eficientes de fiscalização, das autuações de multas pagas 

e os esforços para regularizar as terras do setor produtivo e pode ser um dos caminhos para a 

redução dos crimes ambientais como o desmatamento da floresta amazônica paraense. 

De acordo com o Procurador da República no Pará, Daniel César Azeredo Avelino, 

um dos efeitos positivos da campanha foi o fato do Estado conseguir inscrever 45 mil 

propriedades no Cadastro Ambiental Rural (CAR), promovendo a identificação e a 

regularização ambiental das propriedades e posses rurais e sua inserção na base de dados da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) de maneira ágil e eficiente.  
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Esse novo mecanismo de governança, no âmbito estadual, contribuiu para a redução 

do desmatamento florestal, o que de fato pode ser visto na Tabela 1 no perído de 2003 a 2010. 

No Estado do Mato Grosso, por exemplo, o controle pelo cumprimento da legislação começa 

a partir da exigência de que os proprietários rurais têm que aderir ao programa de 

regularização ambiental chamado Mato Grosso Legal, e comprovem a inscrição no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) para manterem os laços comerciais com os frigoríficos. 

Tabela 1: Desmatamento Florestal por Estados da Amazônia Legal em km2/ano: 2003-2010 

                                                                                                        

Estados\Ano 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

     Acre 1078 728 592 398 184 254 167 259 

 Amazonas 1558 1232 775 788 610 604 405 595 

 Amapá 25 46 33 30 39 100 70 53 

 Maranhão 993 755 922 674 631 1271 828 712 

 Mato Grosso 10405 11814 7145 4333 2678 3258 1049 871 

 Pará 7145 8870 5899 5659 5526 5607 4281 3770 

 Rondônia 3597 3858 3244 2049 1611 1136 482 435 

 Roraima 439 311 133 231 309 574 121 256 

 Tocantins 156 158 271 124 63 107 61 49 

 Amazônia Legal 25396 27772 19014 14286 11651 12911 7464 7000 

 Fonte: Instituto Nacionais de Pesquisas Espaciais – INPE (2011). 

CONCLUSÕES 

É hoje reconhecido que o novo institucionalismo econômico tem se constituído em 

uma escola de pensamento que trouxe os aportes mais fecundos para a análise das instituições 

em geral e da burocracia em particular. Além disso, o institucionalismo de North (1990) não é 

propriamente o determinismo institucional, mas a suposição de que o caminho para o 

desenvolvimento do sistema capitalista atual é moldado por instituições embedded na 

economia.  

Um sistema institucional evoluído e complexo pode ajudar na promoção do 

desenvolvimento ao estruturar o entorno, estimulando a cooperação, inovação e aprendizagem 

em uma região, ou seja, é possível que no futuro as propriedades institucionais possam até vir 

substituir as formas tradicionais de propriedade privada capitalista e camponesa, mas no 

momento atual no Brasil a reforma agrária é a forma mais indicada para resolver o problema 

da luta pela terra, da problemática ambiental, e da redução do grau de concentração da terra 

na Amazônia brasileira. 
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Percebe-se, portanto, que os mecanismos de governança ambiental adotados nas 

políticas nacionais e estaduais de gestão de combate ao desmatamento florestal no Estado do 

Pará, principalmente, com a implementação, fiscalização e uso do licenciamento ambiental, 

além do cadastro ambiental rural, tem obtido resultados positivos no combate ao 

desmatamento florestal na região. 
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RESUMO 

 
A Ilha de Mosqueiro, Belém-PA é um ponto turístico bastante frequentado por turistas, no entanto, 

durante os anos a Ilha sofreu uma intensa urbanização e modificações na paisagem natural do local, o 

que pode trazer alterações climáticas na região. O objetivo deste estudo é realizar um levantamento da 

temperatura, umidade e velocidade do vento, durante cinco dias, na praia do bispo em mosqueiro, 

Belém, Pará. Tendo em vista as grandes modificações e alterações da paisagem natural da Ilha e suas 

consequências para o tempo, assim como o fato de a Ilha ser bastante visitada e urbanizada, foram 

medidos e registrados os seguintes elementos climáticos: temperatura, umidade e velocidade do vento 

de um ponto durante cinco dias consecutivos e nos mesmos horários (07:00horas, 10:00horas, 

13:00horas, 16:00horas e 19:00 horas).Nos cinco dias de medições, o dia 19 apresentou alta 

velocidade do vento e baixo índice de temperatura e umidade. O dia 20 apresentou uma baixa variação 

na velocidade do vento, entretanto, apresentou as maiores médias de temperatura e umidade do ar. Há 

uma baixa variação da temperatura e umidade nos horários e nos dias.   

 

Palavra-chave: Meteorologia. Levantamento. Mosqueiro.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A ilha de Mosqueiro caracteriza-se como um complexo de ilhas ou um arquipélago de 

ilhas que contornam e fazem parte do município de Belém, distantes 70 km da capital Belém. 

Na ilha de Mosqueiro existe uma área urbana, que não envolve somente a área construída, 

mas também áreas em expansão, caracterizadas por áreas abertas, avançou ao longo de 17 

anos. Com a abertura da rodovia na década de 1970 veio à travessia de balsas pelo Furo das 

Marinhas. A ligação definitiva com o continente foi feita pela ponte denominada “Sebastião 

de Oliveira”, erguida sobre o Furo das Marinhas, com 1.457,35 metros, inaugurada em 12 e 

janeiro de 1976. A ponte reduziu a distância e deixou Mosqueiro muito mais acessível à 

população. No entanto, com o aumento do fluxo de veranistas e turistas, acelerou a 

mailto:carine.hikaru@gmail.com
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especulação imobiliária, o consumo dos locais turísticos e o aumento das pressões antrópicas 

sobre o meio ambiente (NASCIMENTO, 2009). 

Os elementos climáticos definem um clima característico quente e úmido, expresso 

pelo tipo climático Af de Koepen. Apresenta a temperatura anual média de 25,9 °C, com 

mínima de 21,9 °C e máxima de 31,4 °C. A condição normal da localidade é de elevada 

umidade relativa do ar, expressa em média anual de 84%, sendo a precipitação pluviométrica 

anual de 2.900 mm. O período mais chuvoso está entre os meses de março a maio e o de 

menor intensidade, de outubro a novembro (EMBRAPA, 2009). 

Nesse universo, a ilha do Mosqueiro, com uma área aproximada de 220 km2 (41% da 

área municipal de Belém, PA), apresenta uma paisagem bastante heterogênea quanto ao tipo 

deocupação e atividades econômicas desenvolvidas devido a fatores geográficos, edáficos e 

sócio econômico. Nos últimos 20 anos, principalmente após a construção da ponte de ligação 

com o continente, a ilha sofreu grande pressão de ocupação devido à expansão de atividades 

ligadas à agropecuária e às explorações madeireira, imobiliária e turística (VENTURIERI, 

1998). 

As plantas e as massas de água desempenham um papel relevante dentro do processo 

climático. As massas de água líquidas esquentam e esfriam muito mais lentamente que as 

porções de terra, dessa forma, atuam como moderadoras de temperatura na terra. Além disso, 

o processo de evaporação da água é responsável pela conversão da energia do sol em calor, 

reduzindo a temperatura do ar (HOUNG, 1998). 

No trabalho de Santana (1997), a autora procurou estudar as relações existentes entre 

morfologia urbana e diferenças de temperatura do ar na cidade de Fortaleza. Nesse estudo, ela 

verificou que os menores índices de temperatura ocorreram em pontos próximos às massas de 

água e vegetação. 

Com o passar do tempo, houve várias modificações em vários pontos que não eram 

vistos antes na ilha, como a alteração da paisagem natural, o índice de temperatura, umidade, 

velocidade dos ventos nas praias, grande fluxo de turistas e pessoas que lá vivem. Por isso, 

foram feitas medições de alguns fatores meteorológicos importantes para um melhor 

conhecimento da região, já que a praia visitada é urbanizada e apresenta um fluxo médio de 

veículos e pessoas. O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento da temperatura, 

umidade e velocidade do vento, durante cinco dias, na praia do bispo em mosqueiro, Belém, 

Pará. 
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2. METODOLOGIA 

A área em estudo é uma ilha fluvial denominada Mosqueiro, mais especificamente na 

praia do Bispo (figura 1). Possui uma área de aproximadamente 212 km2. Localiza-se 

geograficamente entre as coordenadas 01º03’ a 01º05’ de latitude sul e 48°19’ a 48º 29’ de 

longitude oeste, com altitude média de 15 metros acima do nível do mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização do ponto de coleta dos dados climáticos – Fonte: Google Earth, 2014. 

O distrito administrativo de Mosqueiro não se restringe somente à ilha de Mosqueiro. 

É um complexo de ilhas ou um arquipélago de ilhas que contornam e fazem parte do 

município de Belém e distam 70 km de Belém continental. Possui 17 km de praias de água 

doce com movimento de maré. De acordo com a criação da Lei Municipal nº 7.682 de 1994, o 

município de Belém, está divido em oito distritos administrativos: dentre deles o distrito 

Administrativo de Mosqueiro. 

O solo da área de estudo encontra-se em duas seções fisiográficas distintas: 

TerraçosAluviais Pleistocênicos e Planície Aluvial de Inundação, Holocênica. Estão 

distribuídas nasseguintes grandes classes: Latossolo Amarelo textura média, texturaargilosa, 

Areia Quartzosa, Vermelho-Amarelo, textura argilosa, textura arenosa, e hidromórficos 

indiscriminados. 

A cobertura vegetal natural da ilha está sob o domínio da Floresta Ombrófila Densa, 

onde agrande diversidade florística representa a exuberância da floresta amazônica. São 
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encontradosdois subtipos, cujos limites são coincidentes ao das seções fisiográficas presentes 

na área: nosterraços pleistocênicos ocorre a mata de terra firme enquanto nas planícies 

aluviais, a mata devárzea. Nas áreas de maior influência salina, encontram-se ainda, os 

manguesais. 

As medições foram feitas mais especificamente na praia do Bispo, em Mosqueiro, 

utilizando um termômetro de bulbo seco para medir a temperatura, um termômetro de bulbo 

úmido para medir a umidade do ar e um anemômetro digital para medir a velocidade do vento 

na praia (figura 2). Durante cinco dias, 18/04/2014 à 22/04/2014, foram feitas as medições em 

cinco horários específicos, 07:00horas, 10:00horas,13:00horas,16:00horas e 19:00 horas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aparelho usado nas medições meteorológicas. (A) anemômetro digital. (B) 

termômetro de bulbo seco para medir a temperatura, um termômetro de bulbo úmido para 

medir a umidade. 

 

Foi feito uma ficha de observações de dados (Anexo 6.1) para fazer anotações do 

local, período de observação, características do local, data da coleta, valores do termômetro de 

bulbo úmido, termômetro de bulbo seco, a velocidade do vento, umidade relativa do ar, o 

tempo passado, o tempo presente e a intensidade de pedestres e veículos. Além disso, no 

questionário foi usada uma tabela para definir a diferença em ºC entre o termômetro úmido e 

seco (Anexo 6.2).  

Os termômetros foram pendurados em uma árvore, pois o mesmo não pode ficar 

exposto ao sol. Resultados mais precisos são obtidos quando o instrumento estiver instalado 

em local onde houver uma corrente de ar fraca de no máximo 1 a 1,5 m/s. Foi utilizado água 

destilada no recipiente do termômetro de bulbo úmido. 
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3. RESULTADOS 

 

Nas coletas de dados, percebe-se o baixo índice de fluxo de pedestre e fluxo de 

automóveis. Além disso, o tempo passado e o tempo presente ficam sempre variando em 

nublado, chuvisco, chuva e ensolarado. 

Tirando a média básica das temperaturas nos cinco horários (gráfico 1), observamos 

que há uma baixa variação da temperatura na praia do Bispo nos diferentes dias de coleta. A 

temperatura está perto da temperatura ambiente que é 25°C. Notamos uma baixa variação da 

umidade na praia nos diferentes dias de coleta (gráfico 2) e uma relevante variação da 

velocidade do vento na praia do Bispo nos dias 18 e 19 em relação ao dia 20 (gráfico 3). 

Dados da Embrapa (2009) mostram que a temperatura anual média na ilha de 

mosqueiro é de 25,9 °C, com mínima de 21,9 °C e máxima de 31,4 °C. E a média da 

temperatura nos cinco dias na praia do bispo é de 26, 94 °C. Em condição normal da 

localidade a umidade relativa do ar, expressa em média anual é de 84%, e na média da 

umidade relativa do ar nos cinco dias, na praia do bispo, foi de 88,12 %. 

 
Gráfico 1.Média das temperaturas dos cinco horários nos cinco dias de coleta na praia do 

bispo em Mosqueiro, Belém, Pará.  
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Gráfico 2.Média das umidades dos cinco horários nos cinco dias de coleta na praia do bispo 

em Mosqueiro, Belém, Pará.  

 

 
Gráfico 3.Média das velocidades do vento dos cinco horários nos cinco dias de coleta na 

praia do bispo em Mosqueiro, Belém, Pará.  

 

4. CONCLUSÕES  

A partir das análises observam-seque todas as temperaturas registradas estavam dentro 

da média anual de temperatura do município de Belém, pode-se concluir que isso é devido à 

urbanização que a ilha sofreu nos últimos anos. Percebe-se ainda queo dia 19 apresentou alta 

velocidade do vento e baixo índice de temperatura e umidade. O dia 20 apresentou uma baixa 

variação na velocidade do vento, entretanto, apresentou as maiores médias de temperatura e 
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umidade do ar. Ou seja, conclui-se que a velocidade do vento é inversamente proporcional a 

temperatura e a umidade na praia do Bispo. 
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5. ANEXOS 

5.1.  Fichas de observações de dados 

Data da coleta: 18/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

26 °C 28,5 °C 27°C 25,5 °C 26 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

25 °C 26 °C 26 °C 25 °C 25 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO 

AR 

92% 81% 92% 96% 92% 

VELOCIDADE 

DO VENTO 

1,55m/s 1,5m/s 2,5m/s 0,9 m/s 0,35m/s 

TEMPO 

PASSADO 

X Ensolarado 

com 

poucas 

nuvens 

Ensolarado 

com 

poucas 

nuvens 

Nublado Chuvisco 

TEMPO 

PRESENTE 

Ensolarado 

com 

poucas 

nuvens 

Ensolarado 

com 

muitas 

nuvens 

Nublado Chuvisco Limpo 
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PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO 

ÚMIDO E SECO 

 

92 

 

 

81 

 

92 

 

96 

 

92 

 

Data da coleta: 19/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

25 °C 29 °C 28°C 24°C 24,5 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

24,5 °C 25,5 °C 26 °C 24,5 °C 24 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO 

AR 

88% 74% 85% 96% 96% 

VELOCIDADE DO 

VENTO 

0,95m/s 1,4m/s 2,25m/s 2m/s 2m/s 

TEMPO PASSADO Limpo Nublado Ensolarado 

com 

nuvens 

Chuvisco Chuvisco 

TEMPO 

PRESENTE 

Nublado Ensolarado 

com 

nuvens 

Chuvisco Chuvisco Chuvisco 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO 

ÚMIDO E SECO 

 

96 

 

74 

 

85 

 

96 

 

96 

 

Data da coleta: 20/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

26 °C 30 °C 28°C 28°C 26 °C 
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TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

25 °C 26,5 °C 26,5 °C 26,5 °C 25,5 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO 

AR 

92% 75% 88% 88% 96% 

VELOCIDADE 

DO VENTO 

1,35m/s 0,8m/s 1,2m/s 0,15 m/s 1,2m/s 

TEMPO 

PASSADO 

Chuvisco Ensolarado 

com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Nublado 

TEMPO 

PRESENTE 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Nublado Limpo 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO 

ÚMIDO E SECO 

 

92 

 

75 

 

81 

 

81 

 

96 

 

DATA DA COLETA: 21/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

25 °C 30 °C 29°C 28°C 26 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

24 °C 25 °C 26,5 °C 27 °C 26,5 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO 

AR 

96% 65% 81% 92% 96% 

VELOCIDADE 

DO VENTO 

0,95m/s 0,7m/s 1,2m/s 1,4 m/s 1,35m/s 

TEMPO 

PASSADO 

Limpo Nublado Ensolarado  Ensolarado 

com 

nuvens 

Nublado 

TEMPO 

PRESENTE 

Nublado Ensolarado Ensolarado 

com 

nuvens 

Nublado Chuvisco 
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PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO 

ÚMIDO E SECO 

 

92 

 

65 

 

81 

 

92 

 

96 

 

DATA DA COLETA: 22/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

25,5 °C 29 °C 28°C 26,5°C 25 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

24,5 °C 25,5 °C 26,5 °C 25,5 °C 24,5 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO 

AR 

92% 74% 88% 92% 96% 

VELOCIDADE 

DO VENTO 

1,5m/s 0,95m/s 1,05m/s 1,3 m/s 1,15m/s 

TEMPO 

PASSADO 

Chuvisco Ensolarado 

com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens  

Chuvisco  Nublado 

TEMPO 

PRESENTE 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Chuvisco Chuva Nublado 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO 

ÚMIDO E SECO 

 

92 

 

74 

 

88 

 

92 

 

96 
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5.2. Tabela para definir a diferença em °C entre termômetro úmido e seco 
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RESUMO 

São denominadas de macrófitas o conjunto de vegetais adaptados aos ambientes aquáticos, estes 

apresentam adaptações tanto fisiológicas, morfológicas como anatômicas e de acordo com 

disponibilidade de nutrientes formam densas populações. O objetivo do estudo foi identificar as 

espécies e avaliar a ação antrópica sobre o crescimento populacional de macrófitas em uma pequena 

porção do lago Bolonha. Realizou-se o trabalho em uma pequena área de aproximadamente 15m onde 

foi observada uma grande ocorrência de macrófitas durante o ano todo. Na classificação das 

macrófitas quanto ao seu habitat, verificou-se apenas a sua localização dentro ou fora do lago e na 

zona de transição da terra para o lago; a identificação foi realizada por meio da captura de imagens das 

espécies nos seus aspectos botânicos (aspectos vegetativos e reprodutivos) e as imagens foram 

comparadas com amostras de herbários virtuais, manuais de campo, sites e periódicos. Foram 

identificadas 33 espécies distribuídas em 19 famílias botânicas. O gênero Cyperus foi o que 

apresentou o maior número de espécies. Dentro do lago havia grande população de Pistia stratiotes L, 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. e de Paspalum 

repens P.J. Bergius. O lago Bolonha sofre ação antrópica dos bairros vizinhos e de visitantes do lago. 

Ainda é uma área como pouca disponibilidade de infraestrutura para receber a população, mas 

apresenta grande potencial para realização de ações de educação ambiental. A COSAMPA realiza a 

limpeza em intervalos de tempo de acordo com o aumento da população de plantas. O motivo do 

grande crescimento populacional das plantas pode ser devido a vários fatores, mas não há como 

determinar precisamente havendo a necessidade de maior tempo e outras análises como da água. 

Palavras-chave: Plantas aquáticas. Lago, identificação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em Belém do Pará o centro de tratamento de água do município fica localizado no 

Parque Estadual do Utinga (PEUT), a captação de água é feita nos lagos Bolonha e Água 

Preta, sendo esta estação responsável pelo abastecimento de água de 65% da população da 

região metropolitana de Belém (SECTAM, 2003).   

Historicamente, com o crescimento da cidade houve um adensamento populacional 

desordenado nas vizinhanças do parque (SANTOS, 2005), verificando-se que atualmente essa 

área possui um sistema muito precário de saneamento básico (BAHIA et al., 2011). Em 

decorrência disso, muitos objetos domésticos são despejados nos corpos hídricos (MACEDO, 

2013). 
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Nesses lagos ocorre uma intensa proliferação de plantas denominadas de macrófitas 

aquáticas, terminologia usada para descrever o conjunto de vegetais adaptados aos ambientes 

aquáticos (POMPÊO & MOSCHINI-CARLOS, 2003). Morfologicamente são vegetais 

visíveis a olho nu com partes fotossinteticamente ativas, permanentemente, total ou 

parcialmente submersas, ou ainda flutuantes em água doce ou salobra, por diversos meses, 

todos os anos (IRGANG, 1996). 

Os habitats naturais das macrófitas aquáticas podem ser desde brejos até ambientes 

totalmente submersos, são em sua grande maioria vegetais terrestres que ao longo de seu 

processo evolutivo se adaptaram ao ambiente aquático, por isso apresentam algumas 

características de vegetais terrestres e uma grande capacidade de adaptação a diferentes 

ambientes o que torna sua ocorrência muito ampla (ESTEVES,1998). 

O lago Bolonha apresenta uma grade fonte de nitratos (NO3) e fosfato (PO4) 

(RIBEIRO, 1992). Esses nutrientes são absorvidos pelas macrófitas (SUTTON&ORNES, 

1975; REDDY et al., 1982;BUSK & DIERBERG,1989;TRIPATHI et al.,1991) possibilitando 

o  seu desenvolvimento e consequentemente o aumento da população (MARGALEF, 1983; 

WETZEL, 1983; ESTEVES, 1998; THOMAZ e BINI, 1999; TUNDISI, 2003). O que pode 

ocasionar problemas para a captação de água. 

O estudo da biologia dessas plantas e sua relação com o ambiente é importante, 

principalmente pela modificação das características químicas e físicas da água que elas 

provocam. O estudo da identificação das espécies e motivo pelo qual essas plantas apresentam 

crescimento, e consequentemente o aumento da população, foi o objeto de pesquisa. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O estudo foi desenvolvido durante o primeiro semestre de 2014 e a área selecionada 

foi a estação de tratamento e captação de água do lago Bolonha, localizado no parque 

ambiental do Utinga (01° 23’ S e 48º 23’W), Belém, Pará. Realizou-se o trabalho em uma 

pequena área de aproximadamentende 15m da margem do lago por ser de fácil acesso para o 

estudo e observação das plantas, e principalmente por ser o local onde foi observada uma 

grande ocorrência de macrófitas durante o ano todo. 

Para classificar as macrófitas quanto ao seu habitat, verificou-se apenas a sua 

localização dentro ou fora do lago ena zona de transição da terra para o lago. Como a área é 

de proteção ambiental, não foi possível a coleta das plantas, assim a identificação foi realizada 

por meio da captura de imagens das espécies nos seus aspectos botânicos (aspectos 
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vegetativos e reprodutivos). As imagens foram comparadas com amostras de herbários 

virtuais, manuais de campo, sites e periódicos. As imagens foram registradas com o auxílio de 

máquina fotográfica Sony W570. 

Para verificar os possíveis motivos da proliferação e medidas de prevenção contra as 

plantas, foram realizadas visitas ao entorno do lago e bairros vizinhos, além de consulta ao 

site do parque e funcionários.  

 

3. RESULTADOS E DISCURSSÃO 

 

Foi observado que os bairros localizados próximo ao parque não possuem um sistema 

de saneamento básico. Nas proximidades do lago ocorre um bairro que surgiu a partir de 

invasão e que se propagou após a construção de via pública construída ao lado do parque. O 

parque oferece acesso livre para a exploração dos olhos d’água e ocorre um fluxo intenso de 

pessoas que praticam esportes como caminhadas ou passeio de bicicleta. O local apresenta 

uma infraestrutura mínima e isso pode representar um problema, já que não se observa pontos 

de coleta de lixo o estacionamento de carro é improvisado podendo haver a contaminação do 

solo por óleos e combustíveis.  

Através de visita ao site do órgão, ficou constado que há prejuízos financeiros com a 

superpopulação de macrófitas para a captação de água do lago. Devido esse fato, torna-se 

necessária a retirada desses vegetais aquáticos a cada nove meses. A última retirada foi é 

realizada em janeiro de 2013 e abrangeu uma área que chegou a 372.818,00 m², sendo essa 

manutenção tendo custado aos cofres públicos R$ 793.000.00 (setecentos e noventa e três mil 

reais). Durante o período das visitas, constatou-se que a população de plantas já havia 

aumentado e que em alguns pontos a empresa de saneamento básico providenciava a retirada 

provisória, principalmente próxima a tubulação de escoamento de água.  

Para o estudo das espécies foi verificado que a diversidade da margem do lago é 

grande, enquanto que dentro do lago ocorria menor quantidade de espécies (Figura 1 A a C).  
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Figura 1 – Aspectos gerais da área de coleta e espécies observadas. A, B e C- Vista geral da área. D. População 

de Pistia stratiotes L. E. Detalhe da inflorescência de Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. F. Detalhe da flor de 

Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. 

Foram identificadas 33 espécies distribuídas em 19 famílias botânicas (Quadro 1). As 

famílias mais representativas foram: Araceae, Asteraceae, Cyperaceae, Fabaceae e Poaceae, 

sendo que a Cyperaceae foi a que apresentou o maior número de espécies. O gênero Cyperus 

foi o que apresentou o maior número de espécies. Dentro do lago havia grande população de 

Pistia stratiotes L, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms, Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. e de 

Paspalum repens P.J. Bergius (Figura 1 D a F).  

Quadro 1 – Espécies identificadas em uma pequena área do Lago Bolonha, Belém, Pará. 

Famílias Espécies Local encontrado 

Amaranthaceae 
Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. Ambiente intermediário em 

margem e lago 

Apocynaceae Allamanda cathartica L. Margem 

Araceae 

Lemna minor L. Lago  

Montrichardia linifera (Arruda) Schott Lago 

Pistia stratiotes L Lago 

Asteraceae 

Emilia coccínea (Sims) G. Don Margem 

Mikania cordifolia (L. f.) Willd. Margem 

Pluchea sp Margem 

Boraginaceae Cordia polycephala (Lam.) I.M. Johnst. Margem 
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Commelinaceae 
Commelina benghalensis L. Margem e ambiente 

intermediário 

Convolvulaceae 
Ipomoea sp Margem, lago e ambiente 

intermediário 

Cyperaceae 

Kyllinga odorata Vahl  

Cyperus distans L. f Dentro do lago e margem  

Cyperus difformis L. Lago e margem 

Cyperus distans L. f Lago e margem 

Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl  Margem 

Fabacaea 

Chamaecrista sp  Margem 

Desmodium adscendens Sw. Margem 

Mimosa pudica L. Margem 

Heliconiacae Heliconia sp Margem 

Melastomataceae Clidemia hirta (L.) D. Don Margem 

Onagraceae 
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven Margem 

Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara Margem 

Piperaceae Piper sp Margem 

Plantaginaceae Bacopa monnieri  (L.) Edwall Lago  

Poaceae 

Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf Margem e lago 

Hymenachne sp Margem 

Paspalum repens P.J. Bergius Lago e margem 

Pontederiaceae Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Dentro do lago 

Pteridaceae 
Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. Margem e ambiente 

intermediário 

Rubiaceae 
Borreira latifólia Aubl. Margem 

Borreira verticilata (L.) G. Mey. Margem 

Solanaceae Solanum sp Margem 
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Souza e Nunes (2014) estudando quatro lagoas existentes na Bacia do Rio Mequéns 

em Rondônia classificaram 15 famílias botânicas, totalizando 24 espécies de macrófitas 

aquáticas, verificaram ainda que elas estavam distribuídas de maneira organizada e paralela à 

margem, formando um gradiente de distribuição da margem para o interior do lago, iniciando 

pelas macrófitas emersas, passando pelas de folhas flutuantes até as submersas enraizadas. 

Este gradiente também foi observado no lago Bolonha, sendo que as populações de plantas 

formam um cinturão que abrangem mais de 500m a partir da margem.  

Mauhs, Marchioretto e Budke (2006) realizando trabalho em planície costeira do Rio 

Grande do Sul, encontraram 18 espécies pertencentes a 11 famílias botânicas, destacando-se 

as famílias Cyperaceae (6) e Poaceae (3) em riqueza de espécies. No trabalho desenvolvido 

essas duas famílias também apresentaram grande destaque, sendo o gênero Cyperus 

apresentou o maior número de espécies.  

O controle das populações das macrófitas é realizada sistematicamente, mas ocorre 

rapidamente a proliferação das plantas o que ocasiona gastos como informado anteriormente. 

Para Pompêo (1999) o manejo das macrófitas aquáticas em reservatórios, efetuar o controle 

em grande escala de fatores ambientais como a temperatura, precipitação e disponibilidade de 

nutrientes torna-se muito difícil, mas por outro lado, na maioria dos reservatórios é 

tecnicamente possível efetuar o controle da altura da lâmina d'água através da alteração da 

vazão, o que permitiria prever as profundidades da massa d'água e da penetração da luz no 

corpo do reservatório, assim desta forma, a manutenção do nível da água do reservatório em 

cotas que altere o padrão sazonal histórico da profundidade da água e da penetração da luz 

poderá interferir no desenvolvimento das macrófitas aquáticas, proporcionando modificações 

na área potencialmente colonizável nas margens para as emersas e na intensidade da radiação 

fotossinteticamente ativa para as submersas. 

4. CONCLUSÃO 

 
O lago Bolonha sofre ação antrópica dos bairros vizinhos e dos visitantes do lago. 

Ainda é uma área com pouca disponibilidade de infraestrutura para receber a população, mas 

apresenta grande potencial para a realização de ações de educação ambiental. A COSAMPA 

realiza a limpeza em intervalos de tempo de acordo com o aumento da população de plantas. 

O número de espécies identificadas na área da margem e lago foi de 33 distribuídas em 19 

famílias botânicas, provavelmente com a coleta do material poderia o número ser ainda maior. 

O motivo do grande crescimento populacional das plantas pode ser devido a vários fatores, 
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mas não há como determinar precisamente havendo a necessidade de maior tempo e outras 

análises como da água. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi conhecer a composição florística e a fitossociologia de uma floresta 

secundária de terra firme, localizada no Instituto de Ciências Agrárias (ICA) da Universidade Federal 

Rural da Amazônia – UFRA, campus Belém/PA. O estudo foi realizado numa área de 10mx50m 

(0,05ha), onde foram demarcadas 5 parcelas de 10mx10m eforam medidos indivíduos de espécies 

arbóreas com diâmetro a 1,3 m de altura e (DAP) ≥ 5 cm; e 5 subparcelas de 1mx1m, onde mediu-se 

indivíduos com DAP <5cm e acima de 1m de altura. Os parâmetros fitossociológicos analisados 

foram: abundância absoluta, abundância relativa, frequência absoluta, frequência relativa, dominância 

absoluta, dominância relativa, área basal e índice de valor de importância. Foi calculado o índice de 

diversidade de Shannon (H’) para as espécies encontradas. Foram registrados 281 indivíduos, 

distribuídos em 23 famílias botânicas e 42 espécies. As famílias botânicas mais representativas foram 

a Fabaceae (8), Lauracea (5) e a Apocinacea (3). De acordo com a tabela fitossociológica as espécies 

que obtiveram maior valor para todos os parâmetros fitossociológicos foram: Euterpe oleraceae, 

Hevea brasiliensis, Inga sp, Pentaclethara macroloba e Virola surinamensi, apresentando maior 

número de indivíduos, maior distribuição e maior espaço ocupado dentro da área. O índice de 

diversidade foi igual a 2,06 indicando alta diversidade na área. De acordo com a análise da estrutura 

vertical foi constatado que das cinco espécies mais importantes da composição florística, quatro 

destacaram-se também na posição sociológica, a H. brasiliensis, Inga sp, P. macroloba e a V. 

surinamensis. Além disso, também possuem os maiores valores de IVIA, são as espécies mais estáveis 

dentro da área de estudo. A área de floresta secundária apresentou-se bem diversificada com Fabaceae, 

Lauraceae e apocinaceae compondo as 3 famílias mais relevantes. As espécies que expressaram maior 

importância na área de floresta secundária foram Virola surinamensis, Pentaclethara macroloba, Inga 

sp  e Hevea brasiliense, apresentando o maior IVIA, em ordem decrescente. 

 

Palavras-chave: Floresta Secundária. Fitossociologia. Florística. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

         A floresta amazônica detém a maior biodiversidade do planeta, atualmente ameaçada 

pela intensa e desordenada exploração de seus recursos, que coloca em risco a extinção tanto 

de espécies vegetais quanto animais e até mesmo aquelas que ainda não foram identificadas 

(GOMES et al., 2010). De acordo com o satélite SAD, foi detectado 152 km² de 

desmatamento na Amazônia legal em julho de 2013, isso representou um aumento de 9% em 

mailto:beatriz.mdef@hotmail.com
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relação a julho de 2012 quando o desmatamento somou 139,5 quilômetros quadrados 

(MARTINS et al., 2013).  

Os sistemas Silviculturais representam o processo de condução das florestas, exploração 

e regeneração, dentro dos quais pode se estabelecer diferentes regimes de manejo, de acordo 

com cada tipo de produto que se quer obter, para que se possam ser aplicados com sucesso, de 

maneira a assegurar para as gerações presentes e futuras (SIXEL, 2012). 

A perturbação das áreas florestais provoca danos ecológicos à estrutura da floresta e 

alterações biofísicas e como resultado diminui o crescimento das árvores e conseqüentemente 

diminui a possibilidade de perpetuação das espécies que permanecem no banco de semente 

(VIDAL et al., 2002). Em florestas exploradas é necessário praticar técnicas Silviculturais 

para estimular a regeneração, o crescimento de mudas e árvores remanescentes que irão 

compor as colheitas futuras. 

Essas florestas após um distúrbio vão se regenerando, em um processo natural chamado 

sucessão secundária. A sucessão se constitui numa série de mudanças temporais e direcionais, 

envolvendo a composição de espécies e o estado do ecossistema. (PRATA, 2007). A 

vegetação secundária (capoeira) surge a partir do abandono da área aproveitada para uma 

determinada atividade como a agricultura e pecuária. (ALVINO, 2005). Sucessão secundária 

é o reaparecimento de uma vegetação preexistente após um distúrbio, freqüentemente a partir 

do banco de sementes e, ou, de plântulas existentes no solo.  

A regeneração florestal é um processo de sucessão secundária em nível de comunidade 

e de ecossistema, sobre uma área desmatada que anteriormente continha floresta. O processo 

sucessional segue uma série de estágios durante os quais florestas apresentam um 

enriquecimento gradual de espécies e um aumento em complexidade tanto na estrutura quanto 

na função (CHAZDON, 2012). O objetivo deste estudo foi conhecer a composição Florística 

e a fitossociologia da área em questão.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado numa área de 10mx50m (0,05 há), localizada no Instituto de 

Ciências Agrarias (ICA) da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus 

Belém, Estado do Pará. O clima da região com base no sistema de Köppen é do tipo (Afi), 

que coincide com o clima de floresta tropical, permanentemente úmido, com ausência de 

estação fria, e temperatura do mês menos quente, acima de 18ºC. Com precipitação média 
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anual alcançando os 2.834 mm. A temperatura média é de 25ºC, em fevereiro e 26ºC, em 

novembro (IDESP, 2013). A vegetação característica da região é do tipo Floresta Densa de 

terra firme, porém com áreas de terra inundáveis, decorrentes de depressões. Apresenta alta 

diversidade de espécies vegetais e baixa representação da fauna. O dossel é denso, fechado e 

compacto, alcançando até 30 m de altura. 

2.2.  Coleta e análise de dados  

 Foram demarcadas 5 parcelas de 10mx10m cada e 5 subparcelas de 1mx1m (figura 1). 

Onde foram medidos indivíduos de espécies arbóreas com diâmetro a 1,3 m de altura (DAP) ≥ 

5cm nas parcelas e nas subparcelas indivíduos com DAP <5cm e acima de 1m de altura. Cada 

árvore medida foi identificada com plaqueta metálica e numerada. 

 

Figura 1 - Croqui da área com a demarcação de parcelas de 10mx10m e das subparcelas de 1mx1m. 

 

 Foram realizadas análises estruturais considerando os parâmetros fitossociológicos de 

abundância absoluta (DA) e abundância relativa (DR%), freqüência absoluta (FA) e 

freqüência relativa (FR%), dominância absoluta (DoA)e dominância relativa (DoR%) da área 

basal (G) e índice de valor de importância (IVI), com as suas seguintes fórmulas para análise 

horizontal e posição sociológica e regeneração natural para a análise vertical. Apresentando as 

fórmulas a seguir: 

Abundância absoluta (DA) 

DA= N° de indivíduos da espécie / no total 

de indivíduos 

Abundância Relativa (DR%) 

DR = N° de indivíduos da espécie / no total 

de indivíduos x 100. 
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Frequência absoluta (FA) 

FA=N° de parcelas em que ocorre a 

espécie / n° total de parcelas 

Frequência Relativa (FR%) 

FR = N° de parcelas em que ocorre a espécie 

/ n° total de parcelas x 100. 

Dominância Absoluta (DoA) 

DoA=Área basal total da espécie / área 

basal total de todas as espécies 

Dominância Relativa (DoR%) 

DoR = Área basal total da espécie / área 

basal total de todas as espécies x 100 

Área basal (G) 

G= (Dap (cm)/100)2 x PI/4 

Valor de Importância Específica (%IVI) 

IVI = DR %+ FR % + DoR % / 3 

Posição Sociológica Absoluta (PSabs) 

PSabs= n1.N1+n2.N2+...+nn.Nj/N 

Posição Sociológica Relativa (PSr %) 

PSr %= (PSabs/Ntotal)*100 

Regeneração Natural (RN%) 

RN%= DR%RN + FR% + CT%RN/3 

Índice de Valor de Importância (IVIA) 

IVIA= DR%+FR%+PS%+RN%/5 

 

 Para a composição florística foi calculado o Índice de Shannon-Winner (H’), para 

conhecer a diversidade das espécies encontradas, com a seguinte fórmula: H’ = -Σpilnpi, 

sendo: H’ = índice de diversidade de Shannon, onde: pi = ni/N = DR; ni = número total de 

indivíduos da espécie (i); N = número total de indivíduos amostrados na área; e o Índice de 

Equibilidade ou Uniformidade, para representar a proporção da diversidade de espécies 

encontradas na amostragem atual em relação à diversidade máxima que a comunidade poderá 

atingir, calculado com a seguinte equação: E=J= H’/H’máximo. Foi feita avaliação estática da 

regeneração, na qual demonstra a estrutura da população. O conceito está relacionado com a 

situação atual da regeneração, como o número de indivíduos de cada fase juvenil (FILHO et 

al., 2002). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.  Composição Florística 

Foram registrados 281 indivíduos, distribuídos em 23 famílias botânicas e 42 espécies 

(Tabela 1).  Sendo que 34,5% dos componentes são palmeiras, com destaque para o açaí 

(Euterpe oleraceae).  

Tabela 1 - Espécies encontradas nas parcelas. 

FAMÍLIAS ESPÉCIES NOME COMUM 

ANACADIACEAE Spondias mombin L. Cajá-mirim 

ANACADIACEAE Tapirira guianensis Tapirira 

APOCINACEAE Ambelania acida Pepino-do-mato 

ARALIACEAE Schefflera morototoni Caixeta 

ARECACEAE Euteroe oleraceae Açaí 

ARECACEAE Mauritia flexuosa Buriti 

BIGNONIACEAE Jacaranda copaia Para-para 

BURSERACEAE Protium heptaphyllum Almécega ou Breu 

CLUSIACEAE Symphonia globulifera Ananim 

COMBRETACEAE Buchenavia huberi Ducke Cuiarana 

COMBRETACEAE Calophyllum brasiliense Cambess. Jacareúba 

EUPHORBIACEAE Hevea brasiliensis Seringueira 

FABACEAE Caesalpinia ferrea Jucá 

FABACEAE Inga edulis Ingá 

FABACEAE Vicia faba Fava 

FABACEAE Adenanthera pavonina Tento 

FABACEAE Pentaclethara macroloba Pracaxi 

HELICONIACEAE Heliconia sp. Banana-brava 

LAURACEAE Nectandra sp. Louro 

LAURACEAE Aniba sp. Preciosa 

LAURACEAE Laurus nobilis Lloureiro 

LAURACEAE Ocotea guianensis Louro branco 

LECYTHIDACEAE Allantoma lineata Seru 

LECYTHIDACEAE Lecythis pisonis Castanha-sapucaia 

LECYTHIDACEAE Gustavia augusta Geniparana 

 MALVACEAE Ceiba pentandra (L.) Gaertn Sumaúma 

MELIACEAE Carapa guianensis Andiroba 

MORACEAE Maquira coriacea Muiratinga 

MYRISTICACEAE Virola surinamensis Ucuúba 

 PODOCARPACEAE Pouteria macrophylla Abiurana 

RUTACEAE Simarouba amara  Marupá 

SALICACEAE Casearia decandra Passarinheira 

SAPINDACEAE Sapindus saponaria Pau-de-sabão 

URTICACEAE Cecropia pachystachya Embaúba 

VIOLACEAE Paypayrola sp. - 
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VOCHYSIACEAE Voichysia sp. Quaruba 

 

As famílias de espécies botânicas mais representativas foram a Fabaceae (8), 

Lauraceas (5) e a Apocinacea (3), totalizando mais de 57,14% dos indivíduos. O restante 

representado por 42,85% das famílias obtiveram apenas uma espécie cada. A forma de vida 

predominante foi à arbórea. Carvalho et al., (2011) e Costa et al., (2012) em estudos 

realizados em florestas secundárias a família Fabaceae também se destacou por ter maior 

riqueza em espécies. A capacidade de fixar nitrogênio mostrado por algumas espécies 

pertencentes a família Fabaceae pode ser a estratégia de vida que tem conferido uma alta 

riqueza para a essa família (SILVA, 2002).  (Figura 1). 

 

Figura 1 - Número de famílias mais representativas e suas espécies. 

 

Entre as 42 espécies encontradas no levantamento, todas as espécies adaptam-se bem 

ao solo de várzea. Três espécies mereceram destaque: Euterpe oleraceae, Hevea brasiliensis, 

Inga sp, Pentaclethara macroloba e Virola surinamensi, pela quantidade e frequência em que 

se apresentam, pois desenvolvem-se muito bem em áreas de alta umidade do solo. 

Destacando-se principalmente a espécie E. oleraceae, pois a dominância de palmeiras está 

relacionado diretamente a capacidade da espécie em tolerar altos de teores de água existente 

no solo, sendo nesse caso a espécie E. oleraceae um bom exemplo (JARDIM, 2001). 

 De acordo com a tabela fitossociológica as espécies que tiveram obtiveram maior 

valor para todos os parâmetros fitossociológicos foram: Euterpe oleraceae, Hevea 

brasiliensis, Inga sp, Pentaclethara macroloba e Virola surinamensi, apresentando maior 

quantidade, maior distribuição e maior espaço ocupado dentro da área. Consequentemente 
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estas espécies apresentaram maior índice de valor de importância. Além das espécies já 

citadas a Symphonia globulifera e a Tapirira guianensis também apresentaram alta 

freqüência. De todas essas espécies a que apresentou maior IVI, ou seja, que mais se destacou 

frente às outras foi a Virola surinamensis (Tabela 2). 

Tabela 2. – Parâmetros fitossociológicos da análise da estrutura horizontal e vertical 

calculados para uma área de Floresta Secundária de Terra Firme, no campus da UFRA, Belém 

- PA. DA=; DR%=; FA=; FR%; DoA=; DoR%; G= e IVI= CT (%)= Categoria de Tamanho 

Relativa; FR (%) =Freqüência Relativa; DR (%)= Densidade Relativa; RN = Regeneração 

Natural e IVIA= Índice de Valor de Importância Ampliado 

Espécies DA DR% FA FR% DoA DoR% G IVI CT CT% RN IVIA 

Adenanthera pavonina 5 1,78 0,29 2,94 3,11 1,31 3,11 5,16 0,03 2,79 4,67 3,15 

Allantoma lineata 1 0,36 0,14 1,47 0,02 0,01 0,02 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Ambelania acida  6 2,14 0,14 1,47 0,29 0,12 0,29 3,65 0,03 3,35 5,61 2,59 

Aniba sp. 1 0,36 0,14 1,47 0,09 0,04 0,09 1,84 0,01 0,56 0,93 0,69 

Buchenavia huberi  1 0,36 0,14 1,47 0,07 0,03 0,07 1,84 0,01 0,56 0,93 0,68 

Caesalpinia ferrea 1 0,36 0,14 1,47 0,05 0,02 0,05 1,83 0,01 0,56 0,93 0,68 

Calophyllum brasiliense  2 0,71 0,14 1,47 0,02 0,01 0,02 2,19 0,01 1,12 1,87 1,04 

Carapa guianensis  1 0,36 0,14 1,47 0,01 0,01 0,01 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Casearia decandra 2 0,71 0,29 2,94 0,11 0,05 0,11 3,67 0,01 1,12 1,87 1,36 

Cecropia pachystachya 3 1,07 0,29 2,94 0,32 0,13 0,32 4,05 0,02 1,68 2,80 1,77 

Ceiba pentandra  1 0,36 0,14 1,47 0,15 0,06 0,15 1,85 0,01 0,56 0,93 0,70 

Euterpe oleraceae 97 34,52 0,71 7,35 0,00 0,00 0,00 41,87 0 0 0 0 

Gustavia augusta 4 1,42 0,14 1,47 2,09 0,88 2,09 3,19 0,02 2,23 3,74 2,25 

Heliconia sp. 1 0,36 0,14 1,47 0,02 0,01 0,02 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Hevea brasiliensis 17 6,05 0,57 5,88 7,03 2,97 7,03 12,92 0,09 8,94 14,95 8,79 

Hevea guianensis  1 0,36 0,14 1,47 0,03 0,01 0,03 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Inga alba  3 1,07 0,14 1,47 0,58 0,25 0,58 2,62 0,02 1,68 2,80 1,54 

Inga edulis 4 1,42 0,14 1,47 7,09 2,99 7,09 3,89 0,02 2,23 3,74 3,40 

Inga sp. 17 6,05 0,43 4,41 11,96 5,05 11,96 12,14 0,08 7,82 13,09 9,02 

Jacaranda copaia  3 1,07 0,14 1,47 0,41 0,17 0,41 2,60 0,02 1,68 2,80 1,50 

Laurus nobilis 1 0,36 0,14 1,47 0,34 0,15 0,34 1,87 0,01 0,56 0,93 0,74 

Lecythis pisonis  1 0,36 0,14 1,47 0,01 0,00 0,01 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Maquira coriacea 1 0,36 0,14 1,47 0,01 0,01 0,01 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Mauritia flexuosa 1 0,36 0,14 1,47 1,84 0,78 1,84 2,09 0,00 0,00 0,00 0,78 

Nectandra sp 1 0,36 0,14 1,47 0,01 0,00 0,01 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Ocotea baturitensis  2 0,71 0,14 1,47 0,04 0,02 0,04 2,19 0,01 1,12 1,87 1,04 

Ocotea guianensis 4 1,42 0,14 1,47 0,39 0,16 0,39 2,95 0,02 2,23 3,74 1,87 

Parkia pendula 5 1,78 0,14 1,47 0,49 0,20 0,49 3,32 0,03 2,79 4,67 2,26 

Paypayrola sp 1 0,36 0,14 1,47 0,03 0,01 0,03 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Pentaclethara macroloba 17 6,05 0,57 5,88 16,70 7,05 16,7 14,28 0,09 9,50 15,89 11,29 

Pouteria macrophylla 1 0,36 0,14 1,47 0,02 0,01 0,02 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Protium heptaphyllum  3 1,07 0,14 1,47 0,10 0,04 0,10 2,55 0,02 1,68 2,80 1,43 

Sapindus saponaria 1 0,36 0,14 1,47 0,01 0,00 0,01 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 
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Schefflera morototoni  3 1,07 0,29 2,94 0,60 0,25 0,60 4,09 0,02 1,68 2,80 1,84 

Simarouba amara  1 0,36 0,14 1,47 0,02 0,01 0,02 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Spondias mombin  1 0,36 0,14 1,47 0,03 0,01 0,03 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Symphonia globulifera 13 4,63 0,57 5,88 1,49 0,63 1,49 10,72 0,07 7,26 12,15 6,34 

Tapirira guianensis  6 2,14 0,43 4,41 0,51 0,21 0,51 6,62 0,03 3,35 5,61 3,22 

Vicia faba 5 1,78 0,14 1,47 3,11 1,31 3,11 3,69 0,03 2,79 4,67 2,86 

Virola callophylloidea 1 0,36 0,14 1,47 0,02 0,01 0,02 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

Virola surinamensis 40 14,23 0,86 8,82 177,72 75,00 177,72 48,06 0,22 22,35 37,39 57,15 

Voichysia sp. 1 0,36 0,14 1,47 0,01 0,00 0,01 1,83 0,01 0,56 0,93 0,67 

 

A distribuição diamétrica dos indivíduos amostrados obedeceu ao típico padrão de 

florestas tropicais apresentando curva contínua e decrescente ou em forma de “J-invertido”, 

apresentando maior concentração de indivíduos nas classes inferiores, decrescendo nas classes 

superiores. Costa et al., (2012) também obtiveram em florestas secundárias a distribuição 

diamétrica dos indivíduos em forma de “J invertido”, ou seja, maior número de indivíduos nas 

primeiras classes. Essa característica é típica de florestas tropicais em fase de sucessão. 

(Figura 2). 

 

Figura 2 - Distribuição diamétrica dos indivíduos arbóreos encontrados nas parcelas do Instituto de 

Ciências Agrarias da Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campus Belém, Estado do 

Pará. 

 

 De acordo com a análise da estrutura vertical foi constatado que das cinco espécies 

consideradas mais importantes da composição florística, quatro destacaram-se também na 

posição sociológica, as espécies Hevea brasiliensis, Inga sp, Pentaclethara macroloba e  

Virola surinamensis. Estas mesmas espécies totalizam 81% da regeneração natural, fato este 

que pode ocorrer devido às mesmas apresentarem alta densidade e alta frequência. Estas 
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quatro espécies também possuem os maiores valores de IVIA, ou seja, são as espécies mais 

estáveis dentro da área de estudo (Tabela 2). 

 

 

3.2 Diversidade 

O índice de Shannon (H’) foi calculado para observar a diversidade de vegetais nas 

parcelas. O resultado obtido foi de 2,06 na base e. Demonstrando que há uma baixa 

diversidade na área de estudo. A diversidade de espécies encontrada é considerada baixa 

comparada ao estudo de Mantovani et al, (2005), cujo índice de Shannon foi relativamente 

alto (H´= 4,14), devido a distribuição das espécies nas parcelas ter sido maior. Para Rodrigues 

et al., (2013) este valor de diversidade também é considerado baixo e pode estar indicando 

uma grande dominância de poucas espécies, padrão encontrado em florestas secundárias 

jovens. 

Para a comparação entre a diversidade atual e a diversidade máxima estimada para a 

comunidade vegetal do trecho florestal examinado, o índice de Equabilidade de Pielou, foi de 

J = 0,46 ou 46% do máximo, considerado baixo, o que pode ser resultado de existirem 

espécies muito dominantes, com alta densidade relativa (DR%). A presença de uma espécie 

dominante para este baixo índice pode ser atribuída à Virola surinamensis. Figueiredo et al., 

(2013) realizando estudos em áreas semelhantes obtiveram baixa equitabilidade para as 

espécies estudadas e afirmam que esse resultado significa uma alta dominância de poucas 

espécies. 

3.3 Análise de regeneração natural 

Os maiores valores do parâmetro de regeneração são referidos às espécies Virola 

surinamensis (37,39%), Pentaclethara macroloba (15,89%), Hevea brasiliensis (14,95%), 

Inga edulis (13,09%) e Symphonia globulifera (12,15%). Os maiores valores obtidos devem-

se ao fato de as espécies estarem em maiores quantidades e frequência na parcela e por haver 

aparentemente certa interferência antrópica na área, fato que pode explicar a pouca ou 

inexistente regeneração das outras espécies. Resultados semelhantes foram encontrados por 

Gama e Botelho (2002), onde foram dominantes as quantidades de espécies E. oleraceae e V. 

surinamensi e todos os indivíduos inventariados encontravam-se no estrato superior da 

floresta de várzea.  

Dentre as espécies, 35 apresentaram valores de regeneração oscilando entre 0,93% a 

5,61% e 2 espécies obtiveram valores de 0%. Lima-Filho et al., (2002) também encontraram 
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resultados parecidos para o restante das espécies que apresentaram os menores valores 

percentuais de regeneração natural. 

Não foram encontrados indivíduos herbáceos e nem arbóreos com regeneração natural 

nas sub-parcelas demarcadas no estudo. O fato que pode ter ocasionado o resultado pode ser a 

metodologia utilizada, pois, uma nova localização das sub-parcelas de forma aleatória talvez 

demonstrasse novos resultados diferentes do encontrado. Outro fato que também pode ter 

ocorrido em função de o local ser uma área experimental já antropizada devido às atividades 

realizadas e por isso não foi constatada regeneração natural. (Figura 3). 

A - Subparcela 1 B – Subparcela 2 C -  Subparcela 3 

D – Subparcela 4 E – Subparcela 5 

 

Figura 3 – Regeneração natural encontrada nas sub-parcelas (1m x 1m) da área de estudo. 

4. CONCLUSÃO 

A área de floresta secundária apresentou-se bem diversificada com Fabaceae, 

Lauraceae e apocinaceae compondo as 3 famílias mais relevantes em riqueza de espécies. As 

espécies que expressaram maior importância na área de floresta secundária foram Virola 

surinamensis, Pentaclethara macroloba, Inga sp  e Hevea brasiliense, apresentando o maior 

IVIA, em ordem decrescente. De acordo com a análise dos dados coletados foi possível 

observar que há uma baixa diversidade de espécies vegetais na área, devido à dominância de 

algumas espécies. 
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RESUMO 

 
 A Ilha de Mosqueiro, Belém-PA é um ponto turístico bastante frequentado por turistas, no entanto, 

durante os anos a Ilha sofreu uma intensa urbanização e modificações na paisagem natural do local, o 

que pode trazer alterações climáticas na região. O objetivo deste estudo é realizar um levantamento da 

temperatura, umidade e velocidade do vento, durante cinco dias, na praia do bispo em mosqueiro, 

Belém, Pará. Tendo em vista as grandes modificações e alterações da paisagem natural da Ilha e suas 

consequências para o tempo, assim como o fato de a Ilha ser bastante visitada e urbanizada, foram 

medidos e registrados os seguintes elementos climáticos: temperatura, umidade e velocidade do vento 

de um ponto durante cinco dias consecutivos e nos mesmos horários (07:00horas, 10:00horas, 

13:00horas, 16:00horas e 19:00 horas). Nos cinco dias de medições, o dia 19 apresentou alta 

velocidade do vento e baixo índice de temperatura e umidade. O dia 20 apresentou uma baixa variação 

na velocidade do vento, entretanto, apresentou as maiores médias de temperatura e umidade do ar. Há 

uma baixa variação da temperatura e umidade nos horários e nos dias.  

 

Palavra-chave: Meteorologia. Levantamento. Mosqueiro.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A ilha de Mosqueiro caracteriza-se como um complexo de ilhas ou um arquipélago de 

ilhas que contornam e fazem parte do município de Belém, distantes 70 km da capital Belém. 

Na ilha de Mosqueiro existe uma área urbana, que não envolve somente a área construída, 

mas também áreas em expansão, caracterizadas por áreas abertas, avançou ao longo de 17 

anos. Com a abertura da rodovia na década de 1970 veio à travessia de balsas pelo Furo das 

Marinhas. A ligação definitiva com o continente foi feita pela ponte denominada “Sebastião 

de Oliveira”, erguida sobre o Furo das Marinhas, com 1.457,35 metros, inaugurada em 12 e 

janeiro de 1976. A ponte reduziu a distância e deixou Mosqueiro muito mais acessível à 

população. No entanto, com o aumento do fluxo de veranistas e turistas, acelerou a 

especulação imobiliária, o consumo dos locais turísticos e o aumento das pressões antrópicas 

sobre o meio ambiente (NASCIMENTO, 2009). 

mailto:carine.hikaru@gmail.com
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Os elementos climáticos definem um clima característico quente e úmido, expresso 

pelo tipo climático Af de Koepen. Apresenta a temperatura anual média de 25,9 °C, com 

mínima de 21,9 °C e máxima de 31,4 °C. A condição normal da localidade é de elevada 

umidade relativa do ar, expressa em média anual de 84%, sendo a precipitação pluviométrica 

anual de 2.900 mm. O período mais chuvoso está entre os meses de março a maio e o de 

menor intensidade, de outubro a novembro (EMBRAPA, 2009). 

Nesse universo, a ilha do Mosqueiro, com uma área aproximada de 220 km2 (41% da 

área municipal de Belém, PA), apresenta uma paisagem bastante heterogênea quanto ao tipo 

deocupação e atividades econômicas desenvolvidas devido a fatores geográficos, edáficos e 

sócio econômico. Nos últimos 20 anos, principalmente após a construção da ponte de ligação 

com o continente, a ilha sofreu grande pressão de ocupação devido à expansão de atividades 

ligadas à agropecuária e às explorações madeireira, imobiliária e turística (VENTURIERI, 

1998). 

As plantas e as massas de água desempenham um papel relevante dentro do processo 

climático. As massas de água líquidas esquentam e esfriam muito mais lentamente que as 

porções de terra, dessa forma, atuam como moderadoras de temperatura na terra. Além disso, 

o processo de evaporação da água é responsável pela conversão da energia do sol em calor, 

reduzindo a temperatura do ar (HOUNG, 1998). 

No trabalho de Santana (1997), a autora procurou estudar as relações existentes entre 

morfologia urbana e diferenças de temperatura do ar na cidade de Fortaleza. Nesse estudo, ela 

verificou que os menores índices de temperatura ocorreram em pontos próximos às massas de 

água e vegetação. 

Com o passar do tempo, houve várias modificações em vários pontos que não eram 

vistos antes na ilha, como a alteração da paisagem natural, o índice de temperatura, umidade, 

velocidade dos ventos nas praias, grande fluxo de turistas e pessoas que lá vivem. Por isso, 

foram feitas medições de alguns fatores meteorológicos importantes para um melhor 

conhecimento da região, já que a praia visitada é urbanizada e apresenta um fluxo médio de 

veículos e pessoas. O objetivo deste trabalho é realizar um levantamento da temperatura, 

umidade e velocidade do vento, durante cinco dias, na praia do bispo em mosqueiro, Belém, 

Pará. 

 

 

 

 



 

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

ISSN 2316-7637 

508 

 

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

2. METODOLOGIA 

A área de estudo é uma ilha fluvial denominada Mosqueiro, mais especificamente na 

praia do Bispo, conforme mostrado na Figura 1, com uma área de aproximadamente 212 km2. 

Localiza-se geograficamente entre as coordenadas 01º03’ a 01º05’ de latitude sul e 48°19’ a 

48º 29’ de longitude oeste, com altitude média de 15 metros acima do nível do mar. 

Figura 1: Localização do ponto de coleta dos dados climáticos 

 
Fonte: Google Earth, 2014. 

O distrito administrativo de Mosqueiro não se restringe somente à ilha de Mosqueiro. 

É um complexo de ilhas ou um arquipélago de ilhas que contornam e fazem parte do 

município de Belém e distam 70 km de Belém continental. Possui 17 km de praias de água 

doce com movimento de maré. De acordo com a criação da Lei Municipal nº 7.682 de 1994, o 

município de Belém, está divido em oito distritos administrativos: dentre deles o distrito 

Administrativo de Mosqueiro. 

O solo da área de estudo encontra-se em duas seções fisiográficas distintas: Terraços 

Aluviais Pleistocênicos e Planície Aluvial de Inundação, Holocênica. Estão distribuídas nas 

seguintes grandes classes: Latossolo Amarelo textura média, textura argilosa, Areia 

Quartzosa, Vermelho-Amarelo, textura argilosa, textura arenosa, e hidromórficos 

indiscriminados.  

A cobertura vegetal natural da ilha está sob o domínio da Floresta Ombrófila Densa, 

onde a grande diversidade florística representa a exuberância da floresta amazônica. São 
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encontrados dois subtipos, cujos limites são coincidentes ao das seções fisiográficas presentes 

na área: nos terraços pleistocênicos ocorre a mata de terra firme enquanto nas planícies 

aluviais, a mata de várzea. Nas áreas de maior influência salina, encontram-se ainda, os 

manguesais. 

As medições foram feitas mais especificamente na praia do Bispo, em Mosqueiro, 

utilizando um termômetro de bulbo seco para medir a temperatura, um termômetro de bulbo 

úmido para medir a umidade do ar e um anemômetro digital para medir a velocidade do vento 

na praia, conforme a Figura 2. Durante cinco dias, 18/04/2014 à 22/04/2014, foram feitas as 

medições em cinco horários específicos, 07:00horas, 10:00horas, 13:00horas, 16:00horas e 

19:00 horas.   

Figura 2: Aparelho usado nas medições meteorológicas. (A) anemômetro digital. (B) 

termômetro de bulbo seco para medir a temperatura, um termômetro de bulbo úmido para 

medir a umidade. 

 
 

Foi feito uma ficha de observações de dados, ver o Anexo 6.1 para fazer anotações do 

local, período de observação, características do local, data da coleta, valores do termômetro de 

bulbo úmido, termômetro de bulbo seco, a velocidade do vento, umidade relativa do ar, o 

tempo passado, o tempo presente e a intensidade de pedestres e veículos. Além disso, no 

questionário foi usada uma tabela para definir a diferença em ºC entre o termômetro úmido e 

seco, conforme o Anexo 6.2.  

Os termômetros foram afixados em uma árvore, pois o mesmo não pode ficar exposto 

ao sol. Resultados mais precisos são obtidos quando o instrumento estiver instalado em local 
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onde houver uma corrente de ar fraca de no máximo 1 a 1,5 m/s. Foi utilizado água destilada 

no recipiente do termômetro de bulbo úmido. 

 

3. RESULTADOS 

 

Nas coletas de dados, percebeu-se o baixo índice de fluxo de pedestre e fluxo de 

automóveis, pois nos períodos das medições, a praia não apresentava muitos turistas 

relacionados ao período que a mesma recebe nas férias.  

O tempo passado e o tempo presente sempre variavam em nublado, chuvisco, chuva e 

ensolarado, durante todas as medições. 

No local de estudo, percebeu-se que há pouca arborização, e isso implica diretamente 

na temperatura, retenção de umidade e velocidade do vento. Entretanto, já está em pauta o 

Plano Municipal de Arborização de Belém, uma lei importante para cuidar das árvores que já 

estão plantadas e as que precisam ser incorporadas em ruas e em praias carentes de cobertura 

vegetal. Estimando que a rua ou praia arborizada diminua em até quatro graus a temperatura 

ambiente (LIMA, 2014). 

O plano vai revitalizar a praça da Praia do Bispo, com a distribuição de 300 mudas 

para a população e o plantio de 100 mudas de árvores, que serão colocadas da Praia Grande 

até a do Bispo com o objetivo de evitar a erosão na Ilha de Mosqueiro (AZEVEDO, 2014). 

Feitosa (2011) fez uma comparação da temperatura em Teresina – PI em períodos 

distintos, e comprovou que a temperatura anual média aumentou cerca de 3ºC de 1989 a 2009, 

chegando aos 39ºC, isso se deve ao aumento da urbanização e a perda da vegetação.  

Borges (2008) destaca em seu trabalho os parques e áreas verdes de Pelotas –RS como 

agentes moderadores do excesso de calor proveniente de áreas urbanizadas da cidade. 

Segundo ele, a vegetação funciona como ilha de frescor, controlando elementos como 

temperatura e umidade relativa do ar. 

Tirando a média básica das temperaturas nos cinco horários, visto no Gráfico 1, 

observou-se que há uma baixa variação da temperatura na praia do Bispo nos diferentes dias 

de coleta. A temperatura está perto da temperatura ambiente que é 25°C. Notamos uma baixa 

variação da umidade na praia nos diferentes dias de coleta, ver Gráfico 2 e uma relevante 

variação da velocidade do vento na praia do Bispo nos dias 18 e 19 em relação ao dia 20, 

conforme Gráfico 3. 

Dados da Embrapa (2009) mostram que a temperatura anual média na ilha de 

mosqueiro é de 25,9 °C, com mínima de 21,9 °C e máxima de 31,4 °C. E a média da 
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temperatura nos cinco dias na praia do bispo é de 26, 94 °C. Em condição normal da 

localidade a umidade relativa do ar, expressa em média anual é de 84%, e na média da 

umidade relativa do ar nos cinco dias, na praia do bispo, foi de 88,12 %. 

A região tropical é considerada região de calmaria, ou seja, região de baixas 

velocidades de vento, por isso, conforme o gráfico 3 nota-se velocidade do vento muito baixas 

e isso influencia no não resfriamento das superfícies e consequentemente na não diminuição 

da temperatura do ar, fazendo com que essas permaneça sempre eleva independente da 

estação do ano. 

 
Gráfico 1. Média das temperaturas dos cinco horários nos cinco dias de coleta na praia do 

bispo em Mosqueiro, Belém, Pará.  

 
Gráfico 2. Média das umidades dos cinco horários nos cinco dias de coleta na praia do bispo 

em Mosqueiro, Belém, Pará.  
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Gráfico 3. Média das velocidades do vento dos cinco horários nos cinco dias de coleta na 

praia do bispo em Mosqueiro, Belém, Pará.  

 

4. CONCLUSÕES  

A partir das análises observam-se que todas as temperaturas registradas estavam dentro da 

média anual de temperatura do município de Belém, pode-se concluir que isso é devido à 

urbanização que a ilha sofreu nos últimos anos. Percebe-se ainda que o dia 19 apresentou alta 

velocidade do vento e baixo índice de temperatura e umidade. O dia 20 apresentou uma baixa 

variação na velocidade do vento, entretanto, apresentou as maiores médias de temperatura e 

umidade do ar. Ou seja, conclui-se que a velocidade do vento é inversamente proporcional a 

temperatura e a umidade na praia do Bispo. 
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5. ANEXOS 

5.3.  Fichas de observações de dados 

Data da coleta: 18/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

26 °C 28,5 °C 27°C 25,5 °C 26 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

25 °C 26 °C 26 °C 25 °C 25 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

92% 81% 92% 96% 92% 

VELOCIDADE DO 

VENTO 

1,55m/s 1,5m/s 2,5m/s 0,9 m/s 0,35m/s 

TEMPO PASSADO X Ensolarad

o com 

poucas 

nuvens 

Ensolara

do com 

poucas 

nuvens 

Nublado Chuvisco 

TEMPO 

PRESENTE 

Ensolarad

o com 

poucas 

nuvens 

Ensolarad

o com 

muitas 

nuvens 

Nublado Chuvisco Limpo 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

http://projetoplantarmosqueiro.blogspot.com.br/2012/03/belem-tem-plano-municipal-de.html
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AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO ÚMIDO 

E SECO 

 

92 

 

 

81 

 

92 

 

96 

 

92 

 

Data da coleta: 19/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

25 °C 29 °C 28°C 24°C 24,5 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

24,5 °C 25,5 °C 26 °C 24,5 °C 24 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

88% 74% 85% 96% 96% 

VELOCIDADE DO 

VENTO 

0,95m/s 1,4m/s 2,25m/s 2m/s 2m/s 

TEMPO PASSADO Limpo Nublado Ensolara

do com 

nuvens 

Chuvisco Chuvisco 

TEMPO 

PRESENTE 

Nublado Ensolarad

o com 

nuvens 

Chuvisco Chuvisco Chuvisco 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO ÚMIDO 

E SECO 

 

96 

 

74 

 

85 

 

96 

 

96 

 

Data da coleta: 20/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

26 °C 30 °C 28°C 28°C 26 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

25 °C 26,5 °C 26,5 °C 26,5 °C 25,5 °C 
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UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

92% 75% 88% 88% 96% 

VELOCIDADE DO 

VENTO 

1,35m/s 0,8m/s 1,2m/s 0,15 m/s 1,2m/s 

TEMPO PASSADO Chuvisco Ensolarad

o com 

nuvens 

Ensolara

do com 

nuvens 

Ensolarado 

com 

nuvens 

Nublado 

TEMPO 

PRESENTE 

Ensolarad

o com 

nuvens 

Ensolarad

o com 

nuvens 

Ensolara

do com 

nuvens 

Nublado Limpo 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO ÚMIDO 

E SECO 

 

92 

 

75 

 

81 

 

81 

 

96 

 

DATA DA COLETA: 21/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

25 °C 30 °C 29°C 28°C 26 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

24 °C 25 °C 26,5 °C 27 °C 26,5 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

96% 65% 81% 92% 96% 

VELOCIDADE DO 

VENTO 

0,95m/s 0,7m/s 1,2m/s 1,4 m/s 1,35m/s 

TEMPO PASSADO Limpo Nublado Ensolara

do  

Ensolarado 

com 

nuvens 

Nublado 

TEMPO 

PRESENTE 

Nublado Ensolarad

o 

Ensolara

do com 

nuvens 

Nublado Chuvisco 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

médio 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 
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DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO ÚMIDO 

E SECO 

 

92 

 

65 

 

81 

 

92 

 

96 

 

DATA DA COLETA: 22/04/2014 

VARIÁVEIS 7:00H 10:00H 13:00H 16:00H 19:00H 

TEMPERATURA 

DO AR 

25,5 °C 29 °C 28°C 26,5°C 25 °C 

TEMPERATURA 

DO BULBO 

ÚMIDO 

24,5 °C 25,5 °C 26,5 °C 25,5 °C 24,5 °C 

UMIDADE 

RELATIVA DO AR 

92% 74% 88% 92% 96% 

VELOCIDADE DO 

VENTO 

1,5m/s 0,95m/s 1,05m/s 1,3 m/s 1,15m/s 

TEMPO PASSADO Chuvisco Ensolarad

o com 

nuvens 

Ensolara

do com 

nuvens  

Chuvisco  Nublado 

TEMPO 

PRESENTE 

Ensolarad

o com 

nuvens 

Ensolarad

o com 

nuvens 

Chuvisco Chuva Nublado 

PEDESTRE Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

AUTOMÓVEIS Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

Fluxo 

pequeno 

DIFERENÇA EM 

ºC ENTRE OS 

TERMÔMETROS 

DE BULBO ÚMIDO 

E SECO 

 

92 

 

74 

 

88 

 

92 

 

96 
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5.4. Tabela para definir a diferença em °C entre termômetro úmido e seco 

 
 



 

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

ISSN 2316-7637 

518 

 

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

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA FAUNA DE FORMIGAS 

(HYMENOPTERA: FORMICIDAE) DE DOIS MUNICIPIOS DA 

RESERVA BIOLÓGICA (REBIO) DO GURUPI, MARANHÃO, BRASIL 

Luana Machado Barros¹, Wanderley Dias das Chagas Junior², Rejane das Chagas Rabelo³, 

Rayssa Layna da Silva Bedran², Ana Yoshi, Harada4 

 

¹Graduada em Ciências Naturais- Habilitação em Biologia. Coordenação de Zoologia, Setor de 

Invertebrados. Museu Paraense Emilio Goeldi. luana_mb22@hotmail.com 

²Graduando em Ciências Biológicas- Coordenação de Zoologia, Setor de Invertebrados. Museu 

Paraense Emilio Goeldi.  

³Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais- Universidade do Estado do Pará.  

4Coordenação de Zoologia, Setor de Invertebrados. Museu Paraense Emilio Goeldi, Belém- PA.  

 

RESUMO 

O conhecimento sobre comunidades de formigas é de grande relevância por prover uma imagem sobre 

o estado atual do ambiente avaliado, oferecendo elementos para inferir sobre a preservação ou 

degradação destes. Além disso, os formicideos representam 10% da biomassa dos animais de Florestas 

Tropicais. Este estudo objetiva conhecer e comparar a abundância da mirmecofauna dos Municípios 

de Centro Novo do Maranhão e Bom jardim. As coletas foram realizadas de acordo com o protocolo 

de coleta do projeto INCT: Perda de biodiversidade nas áreas do desmatamento da Amazônia, 

desenvolvido no Museu Paraense Emílio Goeldi. As coletas foram realizadas em uma trilha de 4 km, 

onde foram estabelecidos quatro transectos distanciados 1 km entre si. Cada transecto possuía 100 m, 

onde foram delimitados 10 amostras distanciadas 10 m. Nesses pontos foram instaladas armadilhas do 

tipo “Pitfall” solo que permaneceram no campo por 48 horas. Obteve-se 294 registros (2356 

espécimes), pertencentes a 31 gêneros de sete subfamílias. No município de Centro Novo do 

Maranhão obteve-se 173 registros (1333 espécimes), em 30 gêneros de sete subfamílias. Em Bom 

Jardim obteve-se 121 registros (1023 espécimes) pertencentes a 18 gêneros de seis subfamílias. Os 

gêneros com maiores números de registros foram: Pachycondyla, Pheidole e Ectatomma, e os com 

menores foram: Cyphomyrmex, Mycocepurus e Trachymyrmex. Levantamentos como este da 

mirmecofauna fornecerão subsídios importantes para entender os padrões e processos envolvidos na 

dinâmica da paisagem da REBIO Gurupi, MA. 

Palavras-chave: Mirmecofauna. Pitfall. Gurupi. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A crescente preocupação com problemas ambientais tem conduzido estudiosos à 

procura de grupos com potencial de fornecer informações sobre o grau de conservação dos 

ambientes. Uma das formas de observar e analisar a qualidade de habitats e as mudanças 

ambientais de um local é realizando levantamentos de grupos taxonômicos, conhecidos como 

indicadores biológicos (MCGEOCH et al., 2002). 

mailto:luana_mb22@hotmail.com
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 Nesse contexto, as formigas são insetos que constituem um grupo que representa 

aproximadamente 10% de biomassa total de animais de florestas tropicais e outros hábitats 

importantes (AGOSTI et al., 2000). Possuem uma grande representatividade e desempenham 

importante papel ecológico no meio ambiente, apresentam uma alta diversidade e abundância 

local, podem ser coletadas e monitoradas sendo boas representantes das unidades estudadas, 

suas amostras tem relativa facilidade de obtenção, além de sua identificação e separação em 

morfoespécies acessível, e respondem rapidamente a mudanças ambientais por possuírem 

sensibilidade a modificações geradas ao meio ambiente (HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). 

Além disso, são predadores de vários artrópodes (YAMAGUCHI & HASEGAWA, 

1996) e ainda podem influenciar diretamente na distribuição de sementes no solo (PIZO et al., 

2005). 

Observando o papel desse grupo e sua potencialidade de respostas, fazem-se 

necessários levantamentos que possam obter informações sobre a mirmecofauna, 

especialmente estudos em reservas biológicas, que possam esclarecer sobre as interações 

ecológicas e as possíveis influências do grupo Formicidae na caracterização das áreas de 

estudo. Portanto, o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de Formigas na 

reserva biológica do Gurupi, a fim de conhecer e comparar a abundância nesses locais, o que 

pode contribuir para futuros estudos relacionados aos formicideos na Reserva. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 ÁREAS DE ESTUDO 

 

 A Reserva Biológica (REBIO) do Gurupi (Figura 1) foi criada em 12 de janeiro de 

1988, através do decreto nº 95.614, caracterizando uma área de 271.197,51 ha. Abrange parte 

dos municípios de Centro Novo do Maranhão (59,01%), Bom Jardim (35,49%) e São João do 

Carú (5,50%), compreendendo um dos últimos remanescentes de Floresta Amazônica no 

estado do Maranhão. É a única área de proteção ambiental integral do estado e ocupa a região 

oeste, entre as bacias dos rios Gurupi e Pindaré. É uma importante reserva por se encontrar 

em uma região de mata primária e de grande endemismo de espécies de vários grupos de 

animais (LIMA & RAICES, 2012; INSTITUTO CHICO MENDES, 2014).  
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Figura1- Localização da Reserva Gurupi no estado do Maranhão. Fonte: Google imagens. 

 Este estudo foi realizado nos municípios da REBIO, Centro Novo do Maranhão (área 

1 03°40’55.6” S  046°46’09.7” W ) e Bom Jardim (área 2 03º55’33.2” S 046º46’16.5” W), os 

quais possuem a maior área territorial. Os períodos de coleta foram de 18-22 de Julho de 2014 

na área 1  e de 19-22 de Setembro de 2014 na área 2. 

As áreas de estudo caracterizaram-se por possuírem vegetação primária com diferentes 

modelos de paisagem. A área correspondente ao município de Centro Novo  

do Maranhão apresentou solo irregular e acidentado, configurando-se como uma área de 

planalto. As árvores são de grande porte com 30-40 metros de altura, dossel contínuo, o que 

contribui para pouca entrada de luz na mata. A camada de serapilheira é densa com 

profundidade de 3-4 cm distribuída em grande parte da floresta. Bom Jardim, no entanto, é 

uma área de vale com solo argiloso, com profundidade da serapilheira variando de 3-4 cm  e 

altura da vegetação vadiando  de 25-30 m . A Sua abertura de dossel é menos densa, 

possibilitando maior entrada de luz na mata.  

2.2 METODOLOGIA  

 O protocolo de coleta utilizado foi estabelecido pelo projeto Centro de pesquisas e 

Biodiversidade e uso da terra na Amazônia, componente: “Perda da Biodiversidade no arco de 

desmatamento da Amazônia (Hymenoptera: Formicidae)” sob a coordenação do Museu 

Paraense Emílio Goeldi, pertencente ao Programa Institutos Nacionais de Ciência e 

Tecnologia (INCT).  

 Em cada área foi delimitado uma trilha de 4 km, onde foram estabelecidos quatro 

transectos distanciados 1 km entre si. Cada transecto possuía 100 m, onde foram delimitados 
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10 amostras distanciadas 10 m. Para cada área foram realizadas 40 amostras, somando 80 

amostras para as duas localidades. O método de coleta utilizado foi a técnica de “Pitfall” solo 

(Figura 2). Em cada ponto, uma armadilha de solo ficou exposta por 48 horas.  

 

Figura 2 – Armadilha “Pitfall” solo. 

O material coletado foi transferido para frascos vedáveis, com sua respectiva identificação 

e conduzido ao Laboratório de Formigas do Museu Paraense Emílio Goeldi, onde foi 

processado, triado e identificado ao nível de gênero com base na literatura (PALACIO & 

FERNANDEZ, 2003; HÖLLDOBLER & WILSON, 1990). Todo material identificado e 

informações de campo foram digitalizados e analisados em banco de dados do programa 

MICROSOFT EXCEL®(2010). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste estudo obteve-se 294 registros (2356 espécimes), pertencentes a 31 gêneros de 

oito subfamílias. No Centro Novo do Maranhão (área 1) encontrou-se 173 registros (1333 

espécimes) pertencentes a pelo menos 36 espécies em 30 gêneros de oito subfamílias. Em 

Bom Jardim (área 2) obteve-se 121 registros (1023 indivíduos) em pelo menos 18 espécies 

pertencentes a 18 gêneros e seis subfamílias ( Figura 3).  

Neste estudo considera-se abundância como o número de registro de cada taxa nas 

amostras, padrão utilizado para análises de insetos sociais, devido ao fato de viverem 

agregados (ROMERO & JAFFÉ, 1989). 
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Figura 3: Riqueza das categorias taxonômicas de formigas (Hymenoptera: Formicidae) na 

REBIO do Gurupi (MA), 2014. 

 A subfamília Myrmicinae foi a mais abundante e rica em quantidade de gêneros com 

124 registros (447 espécimes) em 14 gêneros, seguida de Ponerinae com 86 registros (175 

espécimes) em sete gêneros, e de Ectatomminae com 35 registros (83 espécimes) em dois 

gêneros.  

A abundância da subfamília Myrmicinae pode ser explicada pelos seus hábitos 

diversos, de nidificação e alimentação, bem como a sua capacidade de adaptação aos diversos 

tipos de ambientes (FOWLER et. Al., 1991). Obteve-se o gênero Pheidole como o mais 

abundante, o que justifica sua presença entre as formigas, em termos de número de espécies, 

colônias e indivíduos (WILSON, 1986; BRANDÃO, 1999), podendo ser encontrados em uma 

grande variedade de ambientes, tanto em áreas preservadas como a Reserva Biológica do 

Gurupi (MA) e fragmento de mata (LIBERAL, 2007), monoculturas como Eucalyptus spp. 

(BOSCARDIN, 2012), bem como regiões com grande interferência antrópica (LEAL, 2003). 

Outro gênero com grande abundância entre as Myrmicinae foi Sonenopsis, pois são as mais 

agressivas na utilização de recursos. Aliado a isso, possuem tolerância às condições físicas do 

ambiente (ANDERSEN, 1991; MARINHO et al., 2002) (Tabela 1).  

No entanto, nesta mesma subfamília os gêneros menos abundantes foram 

Mycocepurus, Trachymyrmex, Cyphomyrmex, com menos de seis registros cada. Todas as 

espécies desses gêneros cultivam fungos e suas colônias possuem menos de 100 indivíduos, 

fato que justifica sua baixa abundância nas áreas de estudo ( KEMPF, 1963; SNELLING & 

LONGINO, 1992; NICKELE et al., 2013). 

Como gêneros raros, destacam-se Stegomyrmex e Myrmicocrypta, encontrados em 

apenas uma localidade, os quais são raramente amostrados na Amazônia. Silva & Silvestre 
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(2004) denominam gêneros raros como aqueles que são representados por uma única 

espécime.  

A segunda subfamília mais abundante foi Ponerinae, a qual se caracteriza por hábitos 

alimentares diversos e são frequentemente amostradas em estudos que utilizam armadilhas do 

tipo “pitfall” solo (OLIVEIRA-SANTOS et al., 2009). Nesta subfamília encontrou-se 

Pachycondyla como o gênero com maior registro (41 registros e 96 espécimes). Este abriga 

grande diversidade morfológica e comportamental, com distribuição mundial (SCHMIDT & 

SHATTUCK, 2014). Como gênero menos abundante encontrou-se Platythyrea, no qual se 

obteve o menor número de registro e apenas uma espécime, pois é um gênero raro e 

dificilmente coletado na Amazônia e nidifica em  cavidades de árvores vivas  e em madeira 

em decomposição (LATTKE, 2013). 

A subfamília Ectatominae também são formigas usualmente predadoras, ocorrem no 

mundo inteiro e são bem representadas na região Neotropical (LATTKE, 2013). O gênero 

mais abundante foi Ectatomma, as quais são predadoras e encontradas em serapilheira de 

florestas primarias e secundárias (Tabela 1). Porém a única espécie coletada, Ectatomma 

lugens Emery,1894 é característica de áreas preservadas na Amazônia brasileira.  

Tabela 1: Gêneros com maior e menor número de registros para as duas áreas de estudo. 

Gêneros Bom Jesus 
Centro Novo do 

Maranhão 
Total geral 

Pachycondyla 17 24 41 

Pheidole 13 25 38 

Ectatomma 16 16 32 

Solenopsis 8 15 23 

Dinoponera 10 10 20 

Wasmannia 8 10 18 

Labidus 9 8 17 

Odontomachus 7 5 12 

Sericomyrmex 7 4 11 

Camponotus 8 2 10 

Crematogaster 7 3 10 

Cerapchys  2 2 

Gigantiops  1 1 

Megalomyrmex  1 1 

Myrmicocrypta  1 1 

Platythyrea 1 
 

1 

Stegomyrmex  1 1 

 Comparando-se as duas localidades, nota-se a grande diferença em relação a  

abundância (quantidades de registros) e composição de gêneros entre elas. A maior 
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abundância e riqueza de gêneros foi encontrada na área 1, podendo possivelmente serem 

explicadas pelo fato da mesma possuir uma área mais preservada, uma paisagem com grandes 

variação em seu relevo, configurando-se como uma área de planalto, enquanto que  a área 2 

está localizada num vale, sendo que ambas fazem parte da REBIO do Gurupi. Esses 

resultados corroboram com as afirmações de  Tews et al., 2004 e Martins et al., 2011 que 

consideram que o aumento da complexidade estrutural da vegetação influencia na maior 

abundância da mirmecofauna, cooperando para a manutenção de um maior número de 

espécies. 

4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que na REBIO Gurupi ocorre alta diversidade de formigas (subfamílias e 

gêneros), tendo como mais abundante a subfamília Myrmicinae e o gênero Pachycondyla. 

Estudos como este são pertinentes, à medida que ainda não foram realizados levantamentos de 

formigas nestas áreas e possibilitam o conhecimento da composição da mirmecofauna, 

servindo de suporte para o entendimento dos processos ecológicos envolvidos nestes locais. 

 Além de corroborar para a caracterização do tipo de paisagem existente em ambas as 

localidades. Como varias espécies destes taxa são boas bioindicadoras ambientais, estudos 

mais elaborados sobre a mirmecofauna local servirão de subsídios fundamentais para outras 

pesquisas, bem como propostas de manejo, uso e conservação dessa importante Reserva 

Biológica.  
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RESUMO 
 

O princípio da logística reversa promulgado pela Política Nacional de Resíduos Sólidos/2010 

preconiza o retorno de produtos inservíveis ao ciclo produtivo ou disposição ambientalmente correta. 

Tendo em vista que as práticas de logística reversa podem favorecer os processos de reciclagem, 

remanufatura, reutilização é vista como uma estratégia de proteção ambiental. No entanto, alguns 

estudos ressaltam que a simples adoção da logística reversa não caracteriza um processo de 

sustentabilidade ambiental, pois o paradigma da sustentabilidade envolve múltiplos aspectos, tais 

como emissões atmosféricas, redução de insumos e energia renovável. Nesse cenário, surge a 

denominada logística verde caracterizada pelo incentivo a incorporação de práticas sustentáveis no 

gerenciamento da cadeia de suprimentos. Esta última configura-se um avanço no ambiente 

organizacional tendo em vista que a incorporação da questão ambiental sobrepõe os ganhos 

econômicos. Vale ressaltar, contudo, que a logística reversa desenvolve operações importantes que 

auxiliam na redução do agravamento de problemas ambientais. Nesse sentido, defende-se a integração 

de ambas as atividades na perspectiva de maior alcance da sustentabilidade ambiental.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Ambiental. Gestão Socioambiental. Cadeia de Suprimentos Verde. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A questão ambiental ganhou notoriedade a partir da Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD) realizada na cidade de Estocolmo, 

Suécia em 1972, na qual os chefes de estados reuniram-se para buscar soluções integradas a 

nível mundial. No entanto, este evento ficou marcado pelo embate entre os países 

desenvolvidos e subdesenvolvidos, os primeiros defendendo a desaceleração do 

desenvolvimento econômico como uma forma de conter a degradação ambiental, e os últimos 

questionando a permissão de usar seus recursos naturais para promoção de seu 

desenvolvimento (BARBIERI, 2009). 

 Somente a partir da II Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento realizada em 1992, na cidade do Rio de Janeiro, as discussões no campo 

ambiental começaram a avançar. Nesse contexto, consolidou-se o termo “desenvolvimento 

sustentável”, o qual preconiza o usufruto dos recursos naturais sem esgotá-los de forma a 

garanti-los para presentes e futuras gerações, sendo citado nos documentos oficiais oriundos 

do evento como Agenda 21 e Convenção sobre Diversidade Biológica (MENDES, 2009).  
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 O “desenvolvimento sustentável” visa a incorporação das dimensões ambientais, 

culturais e políticas à noção de desenvolvimento visto que até então privilegiava-se a 

acumulação de riquezas (dimensão econômica) como fator preponderante para a melhoria da 

dignidade humana. Entretanto, o processo de industrialização e crescimento econômico não 

trouxe benefícios sociais, culturais e/ou políticos, pelo contrário, a exploração crescente dos 

recursos naturais acarretou graves problemas ambientais. Nesse contexto, Sachs (2003) afirma 

que a sustentabilidade envolve múltiplas dimensões, são elas: ambiental, ecológica, territorial, 

econômica, social, cultural e tecnológica. 

 É importante destacar que a temática da sustentabilidade vem ganhando destaque nos 

últimos anos na produção científica (SOUZA; RIBEIRO, 2013). Diversas áreas do 

conhecimento sofreram adjetivações a fim de demonstrar esta nova dimensão: turismo 

sustentável, agricultura sustentável, gestão socioambiental, educação ambiental, marketing 

verde, produção mais limpa, ecodesign etc. sendo considerado um tema emergente no campo 

da administração (SCHERER; GOMES; CRESPAM, 2009). 

  No ambiente organizacional a incorporação da dimensão ambiental não ocorreu de 

forma natural e rápida (TEIXEIRA; BESSA, 2009) apesar de que, desde a década de 60 e 70 

as empresas eram cobradas para adotarem maior comprometimento em relação ao meio 

ambiente haja vista que são consideradas as maiores responsáveis pelo cenário de degradação 

ambiental vigente (ASHLEY, 2003).  

Inicialmente, a adoção de práticas empresariais que visavam à proteção ao meio 

ambiente e a sustentabilidade eram incorporadas em decorrência, sobretudo, de pressões 

externas governamentais através da aplicação de normativas e punições (legislação) e da 

sociedade civil organizada. No cenário atual, o desempenho socioambiental é um fator de 

competitividade das organizações e não somente os ganhos econômicos (BARBIERI et al., 

2010; SCANDELARI; CUNHA, 2011).  

Dentre as atividades organizacionais, a logística reversa é uma prática frequentemente 

associada ao desempenho ambiental (GEORGIADIS; VLACHOS, 2004). Recentemente, a 

atividade foi regulamentada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) promulgada 

através da Lei nº 12.305/2010 que institui o princípio da responsabilidade compartilhada entre 

empresas, governo e sociedade civil pelo ciclo de vida dos produtos, isto é, retorno para o 

ciclo produtivo ou disposição ambientalmente correta (BRASIL, 2010). 

 Entretanto, Adlmaier e Selitto (2007) apontam que a logística reversa embora tenha 

afinidade com a questão ambiental em alguns aspectos haja vista que favorece a reciclagem, 
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reutilização, remanufatura, disposição adequada de resíduos perigosos, dentre outros, esta não 

privilegia aspectos importantes para a sustentabilidade ambiental, tais como emissões 

atmosféricas, energia renovável, redução do consumo etc. 

Por outro lado, têm-se a logística verde como uma atividade organizacional que 

preconiza a gestão ambiental ao longo da cadeia de suprimentos. Nesse sentido, este estudo 

analisa a contribuição que ambas, logística reversa e logística verde, podem desempenhar para 

a sustentabilidade ambiental. Para tal, parte de uma revisão da literatura sobre a temática. 

 

2. METODOLOGIA 

Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, pois a análise das 

referências citadas ao longo do texto não consistiu na quantificação de dados, mas na análise 

do conteúdo da literatura consultada. De acordo com os procedimentos metodológicos, 

caracteriza-se como uma pesquisa exploratória haja vista que objetiva aprofundar 

conhecimentos em relação ao tema (GIL, 2008). 

Nesse sentido, para coleta de dados realizou-se o levantamento de artigos científicos, 

dissertações, teses, documentos oficiais etc. sobre a temática por meio de palavras-chave, tais 

como logística, logística reversa, logística verde, gestão socioambiental e sustentabilidade 

ambiental, em bases de dados digitais, como Portal de Periódicos Capes e Google Acadêmico, 

e bibliotecas públicas. 

Em seguida, procedeu-se de forma aleatória a seleção de literaturas relevantes em 

relação a temática da logística verde, logística reversa e temas afins, bem como com base na 

análise das referências mais citadas em cada artigo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A seguir apresentamos uma revisão de literatura sobre a logística reversa e a logística 

verde. Ao final, analisamos a contribuição de ambas para a sustentabilidade ambiental. 

 

3.1 Logística Reversa   

 

A logística reversa tem recebido considerável atenção por parte das organizações 

devido seu potencial para recuperação de valor de produtos que chegaram ao fim de sua vida 

útil (POKHAREL; MUTHA, 2009). Além disso, em alguns países, tem ocorrido mudanças 

radicais e o endurecimento da legislação que trata da destinação e reutilização de resíduos, 
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uma vez que seu tratamento inadequado pode causar danos ambientais perigosos e 

irreversíveis ao meio ambiente e a saúde humana. 

É uma "atividade logística em que uma empresa ocupa-se da coleta de seus produtos 

usados, danificados ou ultrapassados, embalagens e/ou outros resíduos finais gerados pelos 

seus produtos" (WANKE; MAGALHÃES, 2012, p. 131). Está relacionada, além disso, a 

eliminação, redução, processamento e gerenciamento de resíduos perigosos, como 

embalagens e resíduos de agrotóxicos, pilhas e baterias, eletroeletrônicos e seus componentes, 

pneus, embalagens e resíduos de óleos lubrificantes e lâmpadas fluorescentes, tal como 

instituído pela PNRS (BRASIL, 2010; STEVEN, 2004).  

O principal objetivo da logística reversa é a redução dos custos da organização 

(CRANDALL; CRANDALL; CHEN, 2010). "Esta redução de custos se materializa através 

da extração de valor dos resíduos produzidos nas instalações produtivas, ou tratando-os de 

forma adequada, antes que sejam descartados no meio ambiente" (ROGERS; TIBBEN-

LEMBKE, 1998, p. 130).  

Segundo Moretti, Lima e Crnkovic (2011), as tarefas de logística reversa incluem 

processamento da mercadoria retomada, por razões como dano, sazonalidade, reposição, 

recall ou excesso de inventário; reciclar materiais de embalagem e reusar containeres; 

recondicionar, remanufaturar e reformar produtos, dar disposição adequada a equipamentos 

obsoletos; programar descarte para materiais perigosos; recuperação de ativos. 

Com relação ao tipo de reprocessamento que os materiais podem ter, o sistema de 

logística reversa pode disponibilizar, segundo Leite (1998), as seguintes alternativas: os 

materiais podem retornar ao fornecedor quando houver acordos nesse sentido; serem 

revendidos se ainda estiverem em condições adequadas para serem comercializados; serem 

recondicionados desde que seja justificável economicamente; serem reciclados, se não for 

possível sua recuperação. 

Conforme Ellram e Carter (1998), o processo de logística reversa pode dar origem à 

realização das seguintes atividades, que devem ser executadas com a seguinte ordem de 

prioridade: 

• Reuso: representa a possibilidade de reutilização de um produto para um mesmo ou 

até diferente propósito, sem a necessidade do mesmo passar por tratamento adicional. 

• Remanufatura: representa que o produto ou os seus componentes podem ser 

novamente utilizados para o mesmo ou um diferente propósito, após a realização de uma 

revisão ou de um reparo.  
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• Reciclados: os produtos são desmontados em componentes e alguns desses 

componentes podem ser usados diretamente, enquanto outros só podem ser utilizados 

como matéria-prima ou para produzir produtos de qualidade inferior. 

• Eliminação em aterros: esta atividade consiste em prever a eliminação dos produtos 

oriundos do sistema econômico, sendo que o material resultante deve retornar ao meio 

ambiente. 

Bowesox et al. (2014) acrescentam que essas atividades necessitam ser gerenciadas, 

requerendo assim, a concepção e a implantação de um sistema de gerenciamento das 

devoluções, que facilite a realização do fluxo reverso de produtos que não foram vendidos ou 

para receber produtos retirados do mercado para solucionar problemas relativos ao retorno de 

pós-venda, ou de pós consumo. 

Nesse sentido, a logística reversa é uma estratégia operacional que pode ajudar a 

reduzir ou prevenir a degradação do meio ambiente e pode influenciar um número 

significativo de questões sociais e éticas que despertam interesse crescente na atualidade 

(SARKIS; HELMS; HERVANI, 2010).  

 

3.2 Logística Verde 

 

A logística verde é uma prática ainda pouco discutida na literatura, sendo que as 

primeiras referências datam a partir da década de 1990, isto é, surge no auge de discussão das 

problemáticas ambientais (SRIVASTAVA, 2007). A incorporação da dimensão ambiental nos 

diversos setores da sociedade está relacionada a fatores históricos, sobretudo neste caso, a 

elaboração do relatório Brundtland “Nosso futuro comum” que apontou a insustentabilidade 

do modelo econômico vigente devido aos impactos ambientais por ele gerado (MENDES, 

2009; SOUZA; RIBEIRO, 2013). 

Nesta perspectiva, as organizações começaram a serem cobradas quanto à 

incorporação de práticas que reduzam, minimizem e/ou eliminem os impactos ambientais 

oriundos das atividades empresariais, sejam elas relacionadas ao design e desenvolvimento do 

produto, marketing ou a logística (SRIVASTAVA, 2007). 

Sendo assim, a logística verde consiste na adoção de práticas que privilegiam a 

sustentabilidade ambiental ao longo de toda a cadeia de suprimentos com enfoque nas 

emissões atmosféricas, poluição sonora, consumo de recursos naturais não renováveis, uso de 
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rodovias e disposição de resíduos. Vale ressaltar que a logística verde possui enfoque no fluxo 

direto de mercadorias (MAQUERA, 2012). 

Por exemplo, Ubeda, Arcelus e Faulin (2011) declaram que a atividade de transporte 

pode causar inúmeros efeitos negativos ao meio ambiente como poluição atmosférica e sonora 

e congestionamento. Neste caso, a adoção de uma cadeia de suprimentos verde implica na 

determinação dos tipos de veículos, do planejamento das entregas, da consolidação do fluxo 

de mercadorias e do combustível, dentre outras.  

Para McKinnon et al. (2010), a logística verde ocupa-se da avaliação e minimização 

dos problemas ambientais associados as atividades de logística empresarial. Isso envolve 

basicamente cinco frentes de trabalho: i) redução das externalidades dos transportes de carga: 

impactos no volume do tráfego e poluição atmosférica e sonora gerada; ii) Logística urbana: 

envolve a alocação de espaço viário e investimentos em transporte; iii) Logística reversa: trata 

do retorno dos resíduos à cadeia produtiva e redução do volume de resíduos destinados à 

disposição final adequada; iv) Estratégias ambientais organizacionais no sentido da logística: 

incorporação do meio ambiente como elemento-chave do modelo de negócios da organização 

e programas ambientais; e v) Gestão verde da cadeia de suprimentos: alinhamento e 

integração da gestão ambiental na gestão da cadeia de suprimentos. 

Além disso, a logística verde ou a cadeia de suprimentos verde destaca-se por seu 

objetivo principal ser a promoção da sustentabilidade ambiental e ecológica em detrimento 

das relações custo-benefício. Embora, estudos apontem que a integração do aspecto verde 

pode ampliar em longo prazo os ganhos econômicos, bem como a melhoria da imagem 

corporativa e, consequentemente, maior vantagem competitiva (UBEDA; ARCELUS; 

FAULIN, 2011). 

 

3.3 Logística Reversa x Logística Verde 

 

A logística verde difere-se da logística reversa haja vista que esta tem por objetivo 

unicamente o retorno de mercadorias do seu ponto final para algum outro ponto no ciclo 

produtivo do mesmo ou para outra cadeia produtiva, e quando não se oferece mais 

oportunidade de uso, o destino é a disposição ambientalmente correta (LEITE; BRITO, 2003).  

Outro ponto diferencial reside na motivação. Para a logística reversa, na atualidade a 

principal motivação para as empresas adotarem operações de logística reversa é a agregação 

de valor econômico, tanto como resultado de redução de custos como melhoria da imagem 
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corporativa perante os consumidores (MAQUERA, 2012). Sobre o primeiro caso, pode-se 

apontar o exemplo das indústrias de fabricação de cimento que preferem a utilização de 

cascas de arroz e pneus inservíveis no processo produtivo ao uso da matéria prima original, 

pois aquelas oferecem menor custo para a empresa, colaborando, assim para incentivo na 

implementação de sistemas de logística reversa a fim de atender suas demandas (SELLITTO 

et al., 2013). 

Motivações de cunho legal e ambientais para adoção da logística reversa são 

observadas em menor escala, sendo que a primeira decorre na ineficiência na fiscalização; e a 

segunda pode resultar da resistência de alguns setores empresariais em pagar pelo custo 

inicial da logística reversa em detrimento das vantagens ambientais (MAQUERA, 2012). No 

entanto, Adlmaier e Sellitto (2007) demonstram através de um estudo sobre logística reversa 

de embalagens de motores a diesel que o custo inicial da utilização de embalagens retornáveis 

foi compensado pelos ganhos econômicos diretos e indiretos nos anos posteriores. 

Por se tratar de uma alternativa que pode agregar valor para os processos 

desenvolvidos nas organizações, a prática da logística reversa tem se disseminado por vários 

setores da economia, ao passo que provoca mudanças na forma como as empresas e a 

sociedade cuidam do meio ambiente, isto é, estimulando o consumo consciente dos recursos 

naturais do planeta, através da reciclagem contínua e sistemática dos resíduos produzidos, e 

quando não for mais possível nenhum tipo de processo de recuperação para estes resíduos, 

destiná-los ao descarte adequado e responsável. 

No entanto, não se pode afirmar que uma empresa que desempenha atividades de 

logística reversa possua bom desempenho ambiental, uma vez que as práticas de logística 

reversa sozinhas não garantem a sustentabilidade do processo produtivo, por exemplo, uma 

organização ao transportar reversamente as cascas de arroz pode estar gerando emissões 

atmosféricas significativas que são danosas ao meio ambiente. 

Por outro lado, a logística verde com enfoque no fluxo direto de mercadorias pode está 

depreciando algumas atividades essenciais para amenização dos problemas ambientais, tais 

como a disposição inadequada de resíduos perigosos, não aproveitamento de resíduos, 

incentivo as práticas de reutilização, reciclagem e remanufatura. Sendo assim, verifica-se que 

ambas as atividades complementam-se para operacionalização de uma gestão ambiental mais 

eficiente e duradoura. 
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4. CONCLUSÕES  

A despeito da discussão sobre logística verde ser mais recente no campo 

administrativo, a logística reversa também ainda não possui suas bases consolidadas visto que 

sua conceituação ainda gera controvérsias, algumas tendendo para o simples retorno de 

produtos com vistas a agregação de valor econômico, outras focadas na gestão ambiental dos 

produtos retornados pós-venda ou pós-consumo. 

Sendo assim, há muito ainda a ser feito em termos de pesquisa nas duas áreas para que 

as empresas reconheçam os benefícios na adoção de práticas logísticas tanto no âmbito do 

fluxo reverso quanto na cadeia de suprimentos verde. 

Este estudo, portanto, considera que ambas as operações logísticas contribuem para a 

sustentabilidade ambiental e propõe maior integração das mesmas para maior enfrentamento 

das problemáticas ambientais, bem como retorno econômico para as organizações. 

É importante registrar que uma sugestão para o desenvolvimento de novos trabalhos 

leve em consideração a quantificação de valores efetivamente gastos e poupados em cada um 

desses processos, para que os usuários possam ter mais visibilidade das vantagens e 

desvantagens proporcionadas para o usuário final do serviço prestado. 
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RESUMO 

 

A partir de medidas de conscientização a respeito do saneamento básico, é possível garantir melhores 

condições de saúde para as pessoas, evitando a contaminação e proliferação de doenças, ao mesmo 

tempo, garantir a preservação do meio ambiente. Diante disso, o presente artigo é um estudo 

exploratório sobre o Manual de Saneamento e o Termo de Referência para Elaboração de Planos 

Municipais de Saneamento Básico, da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, cujo objetivo foi 

fazer uma análise da percepção como instrumentos de informação ao público, além de promover uma 

abordagem informativa e reflexiva acerca do saneamento Básico, referente ao: abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais, bem como ao Plano 

Municipal de Saneamento Básico - PMSB. Para tanto, foram coletados para análise os dois materiais 

em questão e realizada visita in loco na sede da FUNASA/PA, na Superintendência Estadual do Pará 

(SUEST-PA), em que foram entrevistados técnicos responsáveis pela fiscalização de convênios 

firmados coma a SUEST-PA. Os resultados apontam aspectos relevantes dos instrumentos como meio 

de informação ao público, enfatizando a importância do saneamento básico na qualidade de vida do 

ser humano e procedimentos para a implantação de um planejamento municipal de saneamento para 

facilitar o processo de aplicação de recursos orçamentários e financeiros, através de convênio. 

 

Palavras-chave: Manual de Saneamento. Termo de Referência. Conscientização Ambiental.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 
 De acordo com Brasil (2006), a maioria dos problemas sanitários que afetam a 

população mundial está intrinsecamente relacionada com o meio ambiente, no qual, entre as 

causas, destacam-se; a ausência e as condições inadequadas de saneamento básico e a falta de 

informação das pessoas a respeito da conscientização sanitária e ambiental. 

Partindo da importância do saneamento básico na qualidade de vida do ser humano, o 

presente trabalho teve por objetivo fazer uma análise da percepção, dos instrumentos em 

mailto:gerson.neto92@hotmail.com
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questão, como instrumentos de informação ao público, além de promover uma abordagem 

informativa e reflexiva acerca do saneamento Básico, contribuindo para a formação de uma 

visão mais consciente no que se refere ao Saneamento Básico, considerando quatro eixos: o 

abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais, logo, não abrangendo o Manual de Saneamento em sua totalidade e nem os 

procedimentos relativos ao convênio de cooperação técnica e financeira contidos no Termo de 

Referência em questão. 

 Em linhas gerais, objetivou-se analisar os eixos temáticos contidos nos instrumentos, 

para então: verificar a probabilidade de trabalhar a respeito de conscientização ambiental a 

partir do Manual de Saneamento, embora seja um livro de orientações técnicas; analisar se o 

Termo de Referência em questão permite ao público um bom entendimento a respeito da 

Elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico e analisar a importância desses 

instrumentos ao público.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Coletaram-se, para análise, dois materiais elaborados pela FUNASA, o livro de 

orientações técnicas, “Manual de Saneamento” e o Termo de Referência para Elaboração de 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

Também foi realizada visita in loco na sede da FUNASA/PA, na Superintendência 

Estadual do Pará (SUEST-PA), localizada na cidade de Belém – Pará, situada na Av. Doca de 

Souza Franco, em que foram entrevistados técnicos responsáveis pela fiscalização de 

convênios firmados com a SUEST-PA. 

Foi aplicado um questionário durante as entrevistas, em que os entrevistados 

atribuíram notas de 0 a 10 a respeito de características referentes ao manual de Saneamento e 

ao Termo de Referência, em seguida foi calculada a Média Aritmética e levando em 

consideração também os comentários dos técnicos, foram realizadas as análises das 

entrevistas. 
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A Figura 1 representa a metodologia aplicada. 

 

 

Figura 7- Fluxograma representativo da metodologia. 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 Análise do Manual de Saneamento 

 

3.1.1 O Manual 

O Manual de Saneamento elaborado pela FUNASA ganhou este título a partir do ano 

de 1964, anteriormente a isto, teve sua primeira publicação em 1947, quando a instituição 

ainda atendia pela nomenclatura de Fundação Nacional de Saúde Pública e este mesmo livro 

se intitulava de “Manual de guardas de endemias”.  

O Manual tem a característica de ser um instrumento fundamental para nortear 

tecnicamente a elaboração de projetos de engenharia que envolva obras de saneamento, bem 
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como fatores que envolvem a saúde pública diretamente, como doenças, vetores e 

alimentação. 

 

3.1.2 Abastecimento de água 

De acordo com Von Sperling (2014), tratando do abastecimento de água doméstico 

como o uso mais nobre da água, devem-se atender diversos critérios de qualidade objetivando 

adequações para os usos previstos.  Quanto a isso, no Manual de Saneamento, tem-se que: 

“(...) o Sistema de Abastecimento Público de Água constitui-se no conjunto de 

obras, instalações e serviços, destinados a produzir e distribuir água a uma 

comunidade, em quantidade e qualidade compatíveis com as necessidades da 

população, para fins de consumo doméstico, serviços públicos, consumo industrial e 

outros usos.” (BRASIL, p. 35, 2006) 

Além de ceder informações conceituais, pontuar e subsidiar informações básicas e 

pertinentes ao dimensionamento de sistemas de abastecimento de água, o Manual de 

Saneamento também possui uma abordagem de cunho social e econômico. Desse modo, tais 

informações têm por finalidade evitar altos índices de doenças de veiculação hídrica 

desencadeadas pela falta de infraestrutura apresentada, na medida em que contribui para a 

formação de uma visão mais consciente a respeito da saúde do ser humano. 

 

3.1.3 Esgotamento Sanitário 

Segundo Brasil (2006), as obras de esgotamento sanitário trazem benefícios de 

importância econômica e sanitária, pois evitam a possibilidade que agentes patogênicos 

presentes em dejetos humanos tenham contato com o homem.  

Considerando os aspectos econômicos, a ocorrência de doenças gera a inatividade ou 

redução de potencialidade para o trabalho, enquanto que para os aspectos sanitários, objetiva 

o controle e prevenção de doenças. Para tanto, no Manual de Saneamento, são previstas 

soluções coletivas e individuais para coleta e tratamento de esgotamento sanitário, sugerindo 

os métodos mais eficazes a depender da ocasião de emprego, ressaltam-se as condições ideais 

para aplicação em ambiente urbano ou rural.  

Von Sperling (2014) cita que muitas vezes a única estratégia de controle antes do 

lançamento do esgoto em corpos hídricos é o tratamento individual ou coletivo destes esgotos. 

Tendo em vista a problemática das águas residuárias, apresentam-se, no Manual de 

Saneamento, modelos de cálculos para dimensionamento de tanque séptico, filtro anaeróbio e 

sumidouro, indicando a concepção e geometria. Também são subsidiadas informações para os 
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cálculos de dimensionamento através de tabelas. Os métodos de esgotamento mais eficientes 

para situações de meio urbanos ou rurais.  

 

3.1.4 Resíduos Sólidos 

De acordo com Fernandez (2004), as alterações ambientais ocorrem por inumeráveis 

causas, muitas naturais e outras oriundas de intervenções antropológicas. Nesse sentido, no 

que se refere às alterações ambientais oriundas de intervenções antropológicas, tem-se a 

produção de resíduos sólidos que é, atualmente, um dos maiores problemas que a população 

tem enfrentado, devido à quantidade gerada sempre crescente, a escassez de áreas para seu 

tratamento e, principalmente, aos efeitos ambientais, sociais e na saúde pública, provocados 

pela forma ambientalmente inadequada com que resíduos são destinados e dispostos. “Os 

resíduos sólidos constituem problema sanitário de importância, quando não recebe os 

cuidados convenientes.” (BRASIL, p. 230, 2006).  

Partindo dessa problemática, o Manual de Saneamento com o intuito de informar e 

conscientizar o leitor a evitar danos e riscos à saúde pública e minimizar os impactos 

ambientais causados pela destinação e disposição ambientalmente inadequada dos Resíduos 

Sólidos; descreve, mostra, ilustra e comenta assuntos pertinentes ao acondicionamento, coleta 

e transporte dos resíduos sólidos, à limpeza pública, à redução, reutilização e reciclagem, à 

coleta seletiva, compostagem, incineração e disposição final dos resíduos de serviços de 

saúde, à mobilização comunitária, legislação e normas técnicas para os resíduos sólidos. 

 

3.1.5 Drenagem Urbana 

A drenagem é constituída pelo sistema de micro e macrodrenagem e caracteriza-se 

também por ser um sistema sensível, pois sua eficiência é rapidamente notada pela população 

e de acordo com Tucci (2002), em virtude de dois processos combinados ou isolados, o 

escoamento pluvial pode gerar inundações e impactos em áreas urbanas que são as inundações 

sem áreas ribeirinhas e as inundações devido à urbanização. O manual dispõe de informações 

conceituais acerca do tema e pontua os tipos de drenagem, os critérios e estudos para obras e 

ações envolvidas no combate às doenças de veiculação hídrica como a malária. 

 

3.2 Análise do Termo de Referência para Elaboração de Planos Municipais de 

Saneamento Básico 

 

3.2.1 Política de Saneamento Básico 
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A Política de Saneamento Básico tem como um dos instrumentos o PMSB, e ela tem a 

obrigação de ordenar os serviços públicos de saneamento de acordo com as funções da gestão 

para a prestação de serviços, a regulação e fiscalização, o controle social e o sistema de 

informações. 

De acordo com Brasil (2007), existe a necessidade de haver uma implantação do 

planejamento municipal do saneamento, a fim de se alcançar a melhora do atendimento dos 

serviços, já que o planejamento urbano nem sempre incorpora este setor em toda a sua 

complexidade.  

 

3.2.2 Objetivo do Termo de Referencia 

O Termo de Referência (TR) para elaboração de Plano Municipal de Saneamento 

Básico (PMSB) tem como principal objetivo estabelecer parâmetros e informações com a 

finalidade de facilitar o processo de aplicação de recursos orçamentários e financeiros, através 

de convênio. Ele foi produzido apresentando como base a legislação brasileira, nas Leis nº 

11.445/2007 juntamente com o seu Decreto de Regulamentação nº 7.217/2010, na Lei nº 

12.305/2010 com seu Decreto nº 7.404/10, e na Lei nº 10.257/2001. 

No Decreto 7.217/2010 é estabelecido que o titular dos serviços públicos deve 

elaborar os planos de saneamento básico, considerando os vários segmentos da sociedade e a 

cooperação das suas associações representativas, além da ampla participação da população. 

Por isso, é recomendável que os responsáveis pelos serviços públicos de saneamento 

elaborem sua própria Política Municipal de Saneamento Básico de modo simultâneo à 

elaboração do PMSB. Os novos planos, diferente dos anteriores, tendem a ser instrumentos de 

planejamento participativo que podem contribuir para o desenvolvimento sustentável no 

município e região (LIMA NETO & SANTOS, 2012). 

 

3.3.3 Eixos temáticos do Termo de Referência 

O saneamento básico possui quatro eixos, os quais são o abastecimento de água; 

esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e manejo de águas pluviais. Deve ser 

elaborado um Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) atendendo a esses quatro 

setores, no qual haja a criação de mecanismos de gestão pública da infraestrutura do 

município. Portanto, para chegar ao PMSB, é necessário que sejam considerados os seguintes 

aspectos: estabelecimento de mecanismos e procedimentos; diagnósticos setoriais; proposta 

de intervenções; definição dos objetivos e metas de curto, médio e longo prazos; definição de 
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programas, ações e projetos; programação física, financeira e institucional da implantação das 

intervenções definidas; e programação de revisão e atualização.  

O PMSB deverá atender os quatro eixos do saneamento básico em um período de 

planejamento de 20 anos, abrangendo toda a área correspondente ao município, urbanas e 

rurais, além de áreas indígenas, quilombolas e tradicionais. 

 

3.3.4 Fases de elaboração do PMSB contidas no Termo de Referência 

Nas fases de elaboração do PMSB (aprovação, execução, avaliação e revisão) deve ser 

assegurada a participação da sociedade. Esse Plano possui direcionamentos em sua aplicação, 

nos quais os principais são: planejamento integrado do setor dos quatro eixos do setor de 

saneamento; participação social efetiva em todas as fases; compatível e integrado com todas 

as políticas e planos do município; toda a área do município: localidades urbanas e rurais, 

adensadas ou dispersas; revisão a cada quatro anos e planejamento para vinte anos. 

O Plano Municipal de Saneamento Básico também deve promover a organização, o 

planejamento e o desenvolvimento do setor saneamento; o aperfeiçoamento institucional e 

tecnológico do município; contribuir para o desenvolvimento sustentável do município; 

assegurar que a aplicação dos recursos financeiros administrados pelo poder público seja 

realizada segundo critérios de promoção de salubridade ambiental, da maximização da relação 

benefício-custo e de maior retorno social interno; e utilizar indicadores dos serviços de 

saneamento básico no planejamento, execução e avaliação da eficácia das ações em 

saneamento.  

O referido Termo de Referência também tem em seu conteúdo a Lei 12.305/2010, a 

qual institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. No seu artigo 18 é expressa a elaboração 

do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS), e em seu artigo 45 é 

informado que o PGIRS poderá ser inserido no PMSB. 

O planejamento do setor de saneamento é desenvolvido de modo contínuo e em várias 

etapas. Estes são: elaboração do PMSB (organizar inicialmente o setor de saneamento do 

município); aprovação do PMSB (em forma de lei municipal); execução dos programas, 

projetos e ações previstos no PMSB; avaliação da execução dos programas, projetos e ações 

previstos no PMSB; e revisão do PMSB (a cada quatro anos), ocorrendo em todas essas fases 

com a participação social. 

A aprovação, execução, avaliação e revisão do planejamento do setor de saneamento 

devem ser colocadas em continuidade, apesar de não fazerem parte do convênio nem como 
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produto a ser elaborado e aprovado pela FUNASA. Todavia, é preciso que haja a consciência 

sobre a relevância que essa continuidade apresenta por parte do município, realizando todos 

os procedimentos necessários. Conforme Matus (HUERTAS, 1996), a adoção do 

planejamento evidencia a realização de ações através de iniciativas planejadas, com a 

finalidade de evitar ações improvisadas, que têm menor potencial de sucesso. 

 

3.3 Análise das Entrevistas 

 

As Média Aritmética (M.A) das notas atribuídas no questionário estão no Quadro 1: 

QUADRO 2- Questionário referente ao Manual do Saneamento. 

Manual de Saneamento M.A 

Abrangência a respeito do: abastecimento 

de água; esgotamento sanitário; manejo de 

resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais. 

 

8 

 

Probabilidade de trabalhar a respeito da 

conscientização ambiental. 
8,5 

Grau de Importância. 9,5 

Ênfase na importância do saneamento 

básico na qualidade de vida do ser 

humano. 

9,5 

 

Nota-se um elevado grau de satisfação referente ao Manual de Saneamento, pois 

diante das médias, percebe-se que os entrevistados julgam positivamente a importância do 

Manual à sociedade e necessidade de conscientizar a importância do serviço de saneamento. 

Entretanto, a abrangência dos eixos do saneamento e a conscientização ambiental merecem 

mais atenção. Denota-se através do comentário de um dos entrevistados a atenção face à 

eficiência do serviço de saneamento:“O manual de Saneamento precisa de atualizações, 

devendo ser incluídas tecnologias atuais que permitam o atendimento da população 

beneficiada com maior eficácia e eficiência, não desmerecendo os métodos tradicionais que 

estão disponíveis no Manual.” 

No Quadro 2, há a Média Aritmética das notas atribuídas ao questionário referente ao 

Termo de Referência para Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico. 
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QUADRO3- Resultados referentes no Termo de Referência. 

Termo de Referência para Elaboração de 

Planos Municipais de Saneamento Básico 
M.A 

Garantia ao público de um bom 

entendimento a respeito da Elaboração de 

Plano Municipal de Saneamento Básico. 

 

8,5 

 

Detalhamento os procedimentos a serem 

feitos. 
8,5 

 

Quanto ao termo de Referência, os entrevistados julgam que há certa facilidade para o 

entendimento do público em relação ao PMSB e detalhamento dos procedimentos previstos 

no plano. Segundo um dos entrevistados:“O termo de referência é um documento balizador 

para elaboração do plano do Plano municipal de Saneamento, o que melhoraria seria o 

número de exemplos para organizar os dados coletados em campo para que pudesse ser 

disposto no documento de forma resumida e clara para população.” 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Ao analisar o Manual de Saneamento da FUNASA (2006), constatou-se que o mesmo 

é de fundamental importância, visto que além de melhorar o grau de conscientização das 

pessoas, também contribui para a formação de uma visão crítica e participativa a respeito do 

uso do patrimônio ambiental que mantém o bem-estar e saúde da população. Também 

apresenta informações pertinentes relacionadas aos eixos temáticos, permitindo aos 

profissionais da área e interessados ao assunto trabalhar a respeito do Saneamento Básico e 

conscientização sanitária e ambiental. 

Quanto ao Termo de Referência em questão, pode-se constatar que o mesmo dá 

entendimentodo passo a passo para a Elaboração de um PMSB, propondo metas e fases a 

serem executadas. 

 Todavia, não desmerecendo as informações que estão disponíveis, verificou-se que o 

Termo de Referência não se aprofunda em algumas fases a serem executadas, como é o caso 

da necessidade da implantação de um Sistema de Informações Municipais sobre saneamento, 

em que se trata de uma ferramenta de apoio gerencial fundamental, cujo objetivo é monitorar 

a situação real do saneamento municipal, e auxiliar não apenas na elaboração, mas também 

durante a implantação e avaliação, e tal Sistema é de uma exigência legal, definida no inciso 



 

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

ISSN 2316-7637 

546 

 

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

VI, art. 9º da Lei 11.445/2007. Quanto a isso, não há nenhuma recomendação a ser adotada 

pela Prefeitura, como algum software específico, deixando isso na responsabilidade do 

Município, que em alguns casos, possui deficiência na elaboração e na execução por não ter 

profissionais especializados no serviço. 
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