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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 
Os deslizamentos de terra são fenômenos naturais que podem ocorrer em qualquer área de encostas 

íngremes, durante chuva intensa e prolongada. Pode-se mesmo dizer que, em uma escala de tempo 

geológico, é certo que algum deslizamento ocorrerá em todas as encostas. No entanto, a remoção 

da vegetação original e assentamentos urbanos tendem a tornar mais frágil equilíbrio naturalmente 

precário, fazendo com que os deslizamentos comecem a ocorrer em escala de tempo humana. Na 

manhã de 16 de maio de 2011, uma encosta que ameaçava entrar em colapso há muito tempo em 

Miritituba, deslizou da forte chuva que caiu durante a noite e algumas casas foram enterrados. No 

bairro Buritizal, perto de onde houve deslizamentos de terra em Miritituba, existem várias casas 

que estão em risco de serem afetadas por outros deslizamentos de terra. Os projetos do Governo do 

Estado para o porto de Miritituba, no rio Tapajós, apresentam uma capacidade de movimentação de 

carga de cerca de 20 milhões de toneladas nos próximos dez a quinze anos. Diante desses fatos, a 

pesquisa foi realizada buscando analisar os riscos reais, por meio de mapeamento que nos 

permitisse visualizar tais riscos para minimizar o risco de eventos de alta gravidade, envolvendo a 

população e às empresas locais. Avaliamos o risco de deslizamentos de terra em áreas perturbadas, 

especialmente o bairro Buritizal por ter o maior número de habitantes e está situado na área onde 

houve grandes deslizamentos de terra relatadas pela Defesa Civil Municipal. Foram realizadas três 

campanhas, uma na estação seca e duas na estação chuvosa, em que foram feitas medições das 

mudanças no relevo loca, bem como a observação de mudanças nas casas, árvores e postes, em 

relação ao eixo de equilíbrio do solo. Os resultados mostraram que a área é propensa a derrapagem 

apresentando especialmente no bairro do Buritizal áreas de risco máximo que podem comprometer 

a topografia, tendo ocorrências de fontes naturais de água em todo o distrito que faz com que os 

deslizamentos de terra existam, pois há vulnerabilidade do solo por causa da lixiviação e perda de 

estabilidade e solidez dos taludes. 

 

Palavras-chave: Deslizamentos de terra. Mapeamento de riscos. Miritituba. 
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1. INTRODUÇÃO 

O intenso processo de crescimento dos grandes centros urbanos, não está 

devidamente atrelado ao contexto de qualidade de vida, de desenvolvimento ordenado e 

planejado num ambiente em que as relações socioambientais são a estrutura para o bem 

estar a todos. 

A ocupação de encostas, acentua as situações de risco, por ocasião de eventos 

naturais como o episódios pluviométricos intensos, tais quais, são frequentemente 

veiculados nos meios de comunicação por ocorrência em várias regiões do país, 

representando em sua extensão, estar atrelado a enchentes e deslizamentos, provenientes 

principalmente da ocupação de áreas com condições susceptíveis a risco naturais, ou seja, 

locais que possuem condicionantes ou predisposição à ocorrência de acidentes futuros por  

ocasião de eventos pluviométricos intensos. 

Os deslizamentos de encostas são fenômenos naturais, que podem ocorrer em 

qualquer área de alta declividade, por ocasião de chuvas intensas e prolongadas. Pode-se 

mesmo dizer que, numa escala de tempo geológica (milhares de anos), é certo que algum 

deslizamento vai ocorrer em todas as encostas. No entanto, a remoção da vegetação 

original e a ocupação urbana tendem a tornar mais frágil o equilíbrio naturalmente 

precário, fazendo com que os deslizamentos passem a ocorrer em escala humana de tempo 

(dezenas de anos ou mesmo anualmente). 

O foco desta pesquisa foi o Distrito de Miritituba, localizado no Município de 

Itaituba/PA, onde na manhã do dia 16 de maio de 2011, uma encosta que ameaçava 

desabar a muito tempo em Miritituba, deslizou com a pesada chuva que caiu durante a 

madrugada e algumas casas foram soterradas. O alagamento atingiu os bairros do Cacau, 

Batata, Jardim Amadeus, do Centro, Bela Vista e Industrial. Próximo ao local onde houve 

deslizamentos de terra em Miritituba, existem diversas casas que correm o risco de serem 

afetadas por outros desabamentos. 

Desta forma, o desenvolvimento de pesquisas no Distrito de Miritituba, direcionada 

a identificação das áreas de risco, isto é, áreas com fragilidade física natural (predisposição 

a ocorrência de deslizamentos por eventos pluviométricos intensos), frente às ocupações 

urbanas que vem atrelada a outros problemas ambientais, tais como, retirada da cobertura 
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vegetal das encostas, impermeabilização do solo, disposição inadequada de resíduos 

sólidos, entre outros  contribuem para o contexto de exposição dos moradores dessas áreas 

aos riscos potenciais de desastres. 

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (2008),  

“[...] toda ocorrência de desastres envolve basicamente três fases distintas: o 

Antes, que corresponde ao momento que precede o evento, o durante, que 

corresponde ao momento do impacto e suas consequências e o Depois, que está 

associado a reestruturação das áreas afetadas. Temos assim um ciclo que precisa 

ser gerenciado de forma abrangente, visando sempre a redução do número de 

vítimas fatais”.  

 

A relação entre o evento e desastres é bem compreensível quando INPE (2008), 

esclarece que dentro da natureza diversos fenômenos compreendem a geodinâmica 

terrestre, responsável pela forma, pela estrutura da paisagem. Mais a interferência dentro 

do sistema social, compreende potenciais perigos as pessoas e aos bens, Figura 1. 

 
 

Figura 1 – Relação entre evento e desastre natural (deslizamentos). 

Fonte: INPE (2008) 

 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa é de modalidade qualitativa, envolve pesquisa de campo, sendo que este 

campo são as pessoas que estão diretamente vinculadas ao processo.  

Para apreciação e análise das áreas de risco, foram realizadas coletas de pontos via 

satélite no Distrito de Miritituba, priorizando as áreas que estiveram diretamente 

relacionadas com o eventual deslizamento de terra em 2011, no Bairro Buritizal.  
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Frente as questões de moradia dos habitantes dessa área, foi registrado que 

residências localizadas em áreas já atingidas por deslizamento anterior, permanece sendo 

ocupada, representando risco potencial a vida e aos bens desses indivíduos. 

A Figura 2, foi registrada do ponto alto do deslizamento, e a casa abaixo, foi 

atingida no deslizamento já ocorrido em 2011 e permanece habitada e em estado de risco 

potencial de recorrência com chuvas prolongadas e intensas. 

 
 

Figura 2 – Vista do ponto alto do deslizamento ocorrido em 2011. 

Fonte: Equipe Técnica (2013). 
 

As questões inerentes ao processo de agravamento dessas áreas com condição 

ambiental especial e já fragilizadas por processos antrópicos, tornam-se ainda mais 

relevantes a registrar-se que que toda a extensão do ponto de deslizamento já registrado, 

em última visita in loco encontram-se em características condições de processo de 

queimada, Figura 3 e 4. 
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Figura 3 e 4 – Ponto do Deslizamento com ocorrência de queimadas. 

Fonte: Equipe Técnica (2013). 

 

Durante todo percurso no Bairro Buritizal, tornou-se constante observar, vários 

processos erosivos, bem como de várias fontes naturais de água e despejo indiscriminado 

de esgotos por toda a área e indícios de movimentações de massa, a citar, postes de energia 

elétrica e árvores tortas, portas empenadas nas residências a observar na Figura 5 e 6. 

 

   
 

Figura 5 e 6 – Observação dos processos característicos de movimentações de massa. 

Fonte: Equipe Técnica (2013). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na Figura 7, apresenta-se o mapeamento de toda a área percorrida para linhas 

gerais de conhecimento, a fim de efetuarmos uma ideal localização da área do Distrito, 

bem como a área demarcada em vermelho com representação do Bairro Buritizal, foco 

principal deste método. 

 
 

Figura 7 – Área geral da área percorrida e demarcação do Bairro Buritizal. 

Fonte: Equipe Técnica (2013). 

 

De modo a visualizar de forma precisa os reais desníveis de solo dentro do Bairro 

Buritizal, explana-se no Gráfico 1, o geoprocessamento dos pontos coletados de modo a 

externar como funciona a declividade do terreno frente o nível do mar e assim, podermos 

observar tanto numericamente (de acordo com as altitudes obtidas em GPS), como 

visualmente, elas curvas nítidas.  
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Gráfico 1 – Desníveis de solo, conforme altitude. 

Fonte: Equipe Técnica (2013). 

 

O mapeamento das áreas por meio da coleta de pontos via GPS, e posterior 

geoprocessamento de tais dado, permite observar em figuras e gráficos que todo esse 

contexto de riscos potenciais de deslizamentos de terra nessa área estão estritamente 

relacionadas ao que eventualmente chamamos de interação socioambiental.  

Ferreira et al. (2005), esclarece que a exclusão social é um dos principais marcos do 

processo de urbanização das cidades que possui uma visão econômica capitalista, pois 

acaba empurrando os mais pobres para áreas de menor valor econômico. 

Por certo o entendimento de que muito embora as questões ambientais, sejam muito 

preponderantes, as questões sociais sempre estarão em primeiro plano dentro desse 

contexto, e a resistência dos moradores dessas áreas em buscarem residências, abrigos 

permanentes e/ou emergenciais para se ausentarem dessa zona de risco sempre predomina, 

e nos coloca frente a questões inerentes ao processo cultural e histórico dessas áreas muito 

desprivilegiadas de investimentos em serviços públicos essenciais como fornecimento de 

água tratada, coleta, tratamento e disposição adequada de esgotos, destinação adequada de 

resíduos sólidos que compreendem a estrutura essencial para fins de saúde pública e 

básica.  

 

4. CONCLUSÕES 
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Por tratar-se de um trabalho que busca oferecer a comunidade resultados que 

representem qualidade de vida e segurança nessas áreas, é de suma importância que os 

órgãos competentes estejam em constante observação dos fatores que representem novas 

movimentações de terra com base nesse estudo. 

Evidencia-se tal processo de fragilidade, em especial no Bairro Buritizal em que os 

pontos de declives são altos e a coexistência de fonte naturais de água, perda da vegetação 

natural, processos erosivos e mudanças nas casas, árvores e postes que apresentam 

inclinações que evidenciam mudança do eixo de equilíbrio do solo. 
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RESUMO 

O município de Belém está localizado na margem direita da Baía do Guajará, Baía de Marajó e do 

Rio Guamá, onde são encontrados diversos empreendimentos os quais são considerados fontes 

potenciais de derramamento de óleo e seus derivados. O objetivo do estudo foi mapear áreas as 

quais apresentem estas fontes de poluição e classificar zonas as quais possuem risco, levando em 

consideração o quantitativo populacional nos setores censitários dos bairros e o grau de 

adensamento destes empreendimentos localizados na zona estuarina do município. Como produto, 

foram elaborados mapas os quais apresentam o cruzamento dos dados do número de pessoas 

residentes e a localização dos pontos de possíveis derramamentos. A metodologia constou na 

combinação de levantamentos de dados a partir do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, análise de dados coletados no software Google Earth e organização destes no ArcGis 10.1, 

além da elaboração de uma metodologia relacionada ao adensamento das potenciais fontes de 

poluição. Os resultados possibilitaram a identificação 84 potenciais fontes de poluição a 

derramamento de óleo, sendo elas divididas em portos organizados, postos de combustíveis, 

estâncias, indústrias, terminais de uso privado, dentre outros e, divisão do município de Belém em 

três áreas, norte, central e sul, o que facilitou a analise dos ambientes. Na área norte não se obteve 

nenhuma fonte de poluição, tendo classificação nula, já a área sul apresentou maio número destas 

tendo três classificações, baixa, média e alta sensibilidade. Com relação aos bairros, os que 

apresentaram maior número de fontes de poluição por setor com maior contingente populacional 

foram os bairros do Guamá e Jurunas, classificados como os de maior sensibilidade ambiental ao 

derramamento de óleo e que apresentam um maior risco com relação a este fator. 

 

Palavras-chave: Fontes de poluição. Zona estuarina. Áreas de risco. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O transporte de petróleo e seus derivados, bem como o armazenamento destes, são 

atividades de alto risco para o meio ambiente, principalmente em zonas costeiras que são 

consideradas áreas sensíveis. Acidentes podem provocar vazamentos e também grandes 

derramamentos os quais atingem os ecossistemas ali existentes. O que se percebe, também, 

é que a movimentação deste tipo de carga vem aumentando ao longo dos últimos anos, seja 

através dos portos organizados, como também os terminais privados, não só no Brasil, mas 

também no exterior (BRASIL, 2012). 

 As fontes potenciais de poluição a respeito deste tipo de carga estão relacionadas à 

cadeia produtiva do petróleo, que se resume ao momento de prospecção e exploração, seu 

refino e modificação em outros produtos e transporte, que, levando em consideração a zona 

estuarina/costeira, se dá através do modal hidroviário (VIANA, 2010). 

 Existem alguns fatores que influenciam ou proporcionam a ocorrência de 

derramamentos de petróleo e/ou derivados, como, por exemplo, acidentes nos processos de 

exploração, transporte e distribuição, além das possíveis falhas estruturais responsáveis 

pelo armazenamento do mesmo nos portos e terminais.  

 Atualmente, no Brasil, grandes esforços estão sendo despendidos por parte de 

agências, órgãos e instituições, para regulamentar os Planos de Emergência Individuais, os 

Planos de Área e o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo, 

que envolvem desde a avaliação do volume de óleo passível de derramamento em uma 

instalação ou poço, até o planejamento das ações de resposta e determinação de recursos a 

serem disponibilizados (BRASIL, 2004). 

 A diminuição de derramamentos de óleo se dá aos esforços combinados das 

indústrias petrolíferas e dos governos para melhorar a segurança e a prevenção da poluição, 

com maior controle e cuidado nas operações de exploração e armazenamento do petróleo. 

Este cuidado também reflete um aumento no nível da responsabilidade ambiental, com 

uma cobrança cada vez maior da sociedade (VASCONCELOS et al., 2010). 

 Com isso, são utilizadas Cartas de Sensibilidade Ambiental a Derramamento de 

Óleo (Cartas SAO) que apresentam informações importantes para a implementação de 

ações de resposta aos derramamentos, como as principais fontes de poluição localizadas 

nas zonas costeiras/estuarinas, as quais podem ser classificadas de acordo com a ordem de 
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grandeza para estes tipos de derramamento, em função do volume descarregado (BRASIL, 

2004). 

 A Resolução CONAMA Nº 293, de 12/12/2001, insere as Cartas SAO no conteúdo 

mínimo dos Planos de Emergência Individuais para incidentes de poluição por óleo, 

originados em portos, terminais, dutos, plataformas e suas instalações de apoio. Além 

disso, determina que a análise de vulnerabilidade e os procedimentos para proteção de 

áreas vulneráveis deverão “tomar como base as informações disponíveis nas mesmas, 

elaboradas de acordo com especificações e normas técnicas aplicáveis” (SOUZA FILHO, 

2006). 

 Diante desta problemática, este trabalho objetivou o mapeamento das potenciais 

fontes de poluição decorrentes de derramamento de óleo e classificar zonas as quais 

possuem risco, levando em consideração o quantitativo populacional nos setores 

censitários dos bairros e o grau de adensamento dos empreendimentos localizados na zona 

estuarina do município de Belém. Essas informações, uma vez organizadas e 

sistematizadas, subsidiam assim, a elaboração de uma cartografia temática. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Localização da Área de Estudo 

 A área estudada está localizada no maior e mais bem preservado ambiente tropical 

úmido do mundo, a Região Amazônica, mais especificamente em parte do litoral nordeste 

do estado do Pará, o qual abriga o município de Belém (Figura 1) que possui 

aproximadamente 1.433.000 habitantes e está situada as margens da Baía do Guajará. 

 
 

Figura 1 – Localização do Município de Belém do Pará. 
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2.2 Identificação das Fontes de Poluição e Determinação da Área de Amostragem 

para Coleta de Informações 

 Nesta etapa foram utilizadas imagens em alta resolução disponibilizadas no 

Software Google Earth Pro. As imagens analisadas foram adquiridas pelo sensor remoto 

GeoEye, sendo que as mesmas constituem um mosaico, com imagens adquiridas em 

diversos horizontes temporais, ou seja, cada local de imageamento, possui uma data 

distinta, de acordo com sua localização geográfica. 

 Foi utilizado o recurso Street View, que permite a visualização de vias de acesso 

rodoviário, inclusive com vistas panorâmicas de 360°, na horizontal e 290° sendo possível 

realizar a visualização, em nível do solo, dos espaços físicos e as localizações de empresas, 

organizações e instituições que se configurem com fonte potencial de poluição por 

derivados de hidrocarbonetos. 

 Levando em consideração as informações dos setores censitários e localização dos 

bairros, as mesmas foram adquiridas através do site do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, o qual possibilitou quantificar, aproximadamente, o grau de 

adensamento populacional destes. Sendo assim, foram selecionados 111 setores os quais 

estão inseridos em 39 bairros localizados na faixa estuarina do município de Belém. 

2.3 Identificação das Áreas de Adensamento 

 Nesta etapa foi utilizado o software ArcGis 10.1, sendo que o mesmo auxiliou e 

facilitou a visualização dos pontos que foram classificados como de maior adensamento de 

empreendimentos potenciais de risco de derramamento de óleo no município de Belém. 

Esta se deu através da sobreposição de informações, onde os pontos, caracterizados como 

fontes de poluição, foram sobrepostos na camada referente aos setores censitários e bairros. 

2.4 Classificação das Áreas de Adensamento 

 As áreas foram classificadas de acordo com dois parâmetros. 

 Primeiramente, levou-se em consideração o quantitativo de pessoas nos setores 

censitários, através do site do IBGE que caracteriza da seguinte maneira: (i) Baixo - de 34 

a 849 pessoas por setor; (ii) Médio – 850 a 1235 pessoas por setor e; (iii) Alto – 1236 a 

3160 pessoas por setor. 

 A segunda classificação se deu a partir da quantidade de fontes de poluição por 

bairro, ou seja, quanto maior for o quantitativo de fontes de poluição em um determinado 

bairro, levando em consideração os setores censitários, maior é a chance de ocorrer 
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eventualmente um derramamento. Sendo assim, foram determinados alguns parâmetros: (i) 

se não houver fontes de poluição em um determinado setor (zero), a possibilidade de 

derramamento foi considerada nula; (ii) de 1 a 3 fontes de poluição por setor, o risco foi 

considerado baixo; (iii) de 4 a 6 fontes de poluição, considerou-se médio e; ≥ a 7 

caracterizou-se como alto. 

 Quando cruzadas estas informações, foi possível identificar quais bairros possuem 

maior potencial e sensibilidade a derramamento de óleo e seus derivados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Localização e Caracterização das Fontes Potenciais de Poluição 

 Através da análise do software Google Earth ao longo de toda a faixa estuarina do 

município de Belém, desde a Avenida Bernardo Sayão, até o distrito de Mosqueiro, foram 

identificadas 84 potenciais fontes de poluição a derramamento de óleo, sendo elas 

divididas em portos organizados, postos de combustíveis, estâncias, indústrias, terminais 

de uso privado, dentre outros. 

3.2 Identificação do Grau de Adensamento populacional e dos Empreendimentos  

 Levando em consideração dimensionamento da área de estudo, a mesma foi 

dividida em três ambientes: as áreas norte, central e sul. Cada local destes apresentados 

será analisado separadamente quanto o grau de adensamento populacional e quantidade de 

empreendimentos encontrados. 

3.2.1 Área Norte 

 Esta área pode ser representada por todo o distrito de Mosqueiro, o qual apresenta 

19 setores censitários, tendo 5 destes considerados como alto contingente populacional; 6 

classificados como médio e; 8 setores apresentando uma baixa taxa de ocupação. Todos 

estes setores estão distribuídos por 12 bairros e, através da análise realizada nesta zona, 

pode-se observar que em toda a área norte do município de Belém, não apresenta nenhuma 

fonte de poluição por óleo na sua extensão o que a qualifica como nula (Figura 2). 
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Figura 2 – Classificação da área norte quanto ao número de pessoas residentes e fonte de poluição. 

 

3.2.2 Área Central 

 A área central na sua extensão também abriga a Ilha de Caratateua (Outeiro), na sua 

totalidade apresenta 38 setores censitários, tendo 20 divisões de alto contingente 

populacional; 9 com sua densidade populacional considerada mediana e; 9 setores tendo 

uma como taxa de ocupação baixa. Os setores anteriormente citados estão distribuídos em 

11 bairros localizados nesta área. 

 Foram identificadas 11 fontes de poluição distribuídas em apenas 8 setores, sendo 

que nenhum destes obteve mais de três em sua extensão, o que implica na classificação 

desses termos como baixa sensibilidade a derramamento de óleo. Apenas um setor teve 

maior número de empreendimentos (3 no total) porém o mesmo tem um baixo contingente 

populacional e está localizado no bairro ponta grossa. Cinco setores que apresentam um 

número de habitantes alto obtiveram 1 (um) empreendimento cada e em dois setores 

medianos no nível populacional apresentaram 2 e 1 empresas respectivamente. Os outros 
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30 setores foram classificados como nulos, já que não abrigam nenhuma fonte de poluição 

(Figura 3). 

 
 

Figura 3 - Classificação da área central quanto ao número de pessoas residentes e fonte de 

poluição. 

3.2.3 Área Sul 

 Nesta área localizam-se 54 setores censitários, 15 destes foram classificados como 

de baixa densidade populacional; 22 possuem um número de habitantes que se enquadra na 

classificação média e; os 17 restantes apresentam classificação de alta taxa de ocupação. 

Estes setores estão distribuídos em 14 bairros localizados na área sul do município de 

Belém. 

 Nesta extensão sul, foram identificadas 73 potencias fontes de poluição, as quais 

estão localizadas em 26 setores censitários, sendo assim 28 foram considerados nulos, ou 

seja, não apresentaram nenhuma destas. Dentre os setores que abrigaram esta classificação 

de empreendimentos, 8 deles considerados com baixa densidade populacional têm 23 

fontes; dos de classificação média taxa populacional que contabilizam 10 setores, 
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apresentam 24 fontes e; os setores os quais possuem maior contingente de pessoas, num 

total de 8 setores, contém 26 delas. 

 Dos 8 que possuem baixo contingente populacional, cinco deles foram classificados 

como baixa sensibilidade a derramamento de óleo e três com média sensibilidade, sendo 

que um destes apresentou 6 fontes. Dos setores que apresentaram classificação média para 

o número de pessoas, 8 deles foram categorizados como de baixa sensibilidade ao possível 

derramamento e, outros 2 se enquadraram na classe de média sensibilidade, com 5 e 6 

fontes respectivamente. E por fim, os setores que foram definidos com maior taxa 

populacional, cinco deles foram classificados como baixa sensibilidade, dois com quatro 

fontes cada, foram qualificados como de média sensibilidade e, apenas 1 setor foi 

classificado como apresentando sensibilidade alta ao derramamento contendo 9 fontes na 

sua extensão (Figura 4). 

 
 

Figura 4 - Classificação da área central quanto ao número de pessoas residentes e fonte de 

poluição. 

 É importante ressaltar que um dos setores censitários da zona estuarina na região 

sul de Belém não apresenta informações relacionadas a quantidades de pessoas residentes. 
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Este setor foi desconsiderado já que não possui nenhuma fonte de poluição na sua 

extensão. 

 

4. CONCLUSÕES 

 Os softwares que foram utilizados foram considerados eficientes para a obtenção 

dos resultados esperados. 

 Neste trabalho pode-se observar que a região norte do município de Belém, por não 

apresentar nenhuma fonte de poluição, foi considerada como a que possui menor risco a 

um eventual derramamento de óleo. E por outro lado, a região sul foi considerada com 

maior risco e sensibilidade ambiental por apresentar maior número de fontes de poluição. 

 Com relação aos bairros, os que apresentaram maior número de fontes de poluição 

por setor com maior contingente populacional são os bairros do Guamá e Jurunas, sendo 

assim, estes dois foram classificados como os de maior sensibilidade ambiental ao 

derramamento de óleo e que apresentam um maior risco com relação a este fator. 

 A partir das informações adquiridas pode-se entender que existem diversos 

empreendimentos considerados potenciais fontes de poluição ao longo da zona estuarina 

do município de Belém, sendo necessária uma efetiva fiscalização destas áreas, a fim de 

prevenir ou remediar acidentes envolvendo o derramamento de petróleo e seus derivados 

nestas áreas. 

 Levando em consideração a importância da prevenção a derramamentos de óleo é 

necessário além da realização de fiscalização nestas áreas, que todos os empreendimentos 

estejam em condições regulares perante os órgãos fiscalizadores e concessores de licença, 

para que haja uma maior prevenção/precaução de poluição/contaminação por óleo as quais 

causam um grande impacto ao meio ambiente dependendo das condições do mesmo e das 

dimensões de um possível acidente. 
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RESUMO  

O presente trabalho surgiu a partir de uma aula que participamos num centro de referência em 

Belém para alunos cegos e baixa visão ao percebermos a necessidade de aprendizado para estes 

alunos. Decidiu-se então como proposta, o desenvolvimento de materiais tridimensionais do 

Sistema Solar para apresentação de aula sobre o mesmo, dirigido para aluno com baixa visão do 6º 

ano, bem como auxiliar outros professores nas aulas pertinentes ao tema. No caso dos deficientes 

visuais, para a garantia de um ensino significativo e de qualidade, recursos e materiais didáticos 

adaptados são indispensáveis para a compreensão e assimilação dos conteúdos para que o 

aprendizado não se baseie em abstrações e verbalismos. A Astronomia, aparentemente esquecida 

pelos cursos de graduação, requer um nível de abstração elevado, tanto para alunos videntes quanto 

para os alunos com deficiência visual, e evidencia a necessidade de modelos e/ou esquemas que 

facilitem a compreensão dos fenômenos. Sendo assim, o presente estudo teve como principal 

objetivo a elaboração de materiais adaptados com conteúdos de Astronomia que contribuíssem para 

o aprendizado de alunos com deficiência visual. Os tópicos abordados foram características gerais 

dos planetas como: tamanho, órbita, movimentos de rotação e translação, além de curiosidades. 

Concluiu-se, então que há uma grande necessidade de construção de materiais adaptados e recursos 

didáticos táteis para compreensão melhor dos fenômenos que nos cercam, além de incentivar a 

criatividade, imaginação e senso crítico do estudante. 

 
Palavras-chave: Baixa visão. Deficiência visual. Astronomia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A linguagem, a comunicação e as múltiplas formas de expressão cultural ou 

artística constituem-se de imagens e apelos visuais cada vez mais complexos e 

sofisticados. Para Camargo (2005), a partir da LDBEN 9394/96 (BRASIL, 1996), a 

inclusão de portadores de necessidades especiais na educação básica tem sido uma prática 

crescente, tornando-se positiva para estes alunos, na medida em que produz elementos de 

buscas alternativas para a adequação social de uma nova realidade escolar e também para 

tornar este aluno como ser humano incluso na sociedade da qual faz parte.  

O estudo tematiza acerca de metodologia que possa criar em alunos com baixa 

visão e um grupo de videntes do ensino fundamental a possibilidade de desenvolver um 

ensaio, utilizando materiais de baixo custo que apresentam boa durabilidade. 

Este estudo propõe abordar as principais dificuldades encontradas por alunos com 

baixa visão do 6° ano do ensino fundamental, no que diz respeito ao ensino da Astronomia, 

um importante ramo das Ciências, e apresentando uma nova proposta de metodologia para 

auxiliar professores e alunos deficientes visuais no processo de ensino e aprendizagem da 

Astronomia em seu cotidiano pedagógico, proporcionando um melhor rendimento ao aluno 

deficiente visual, além de promover a sua inclusão em sala de aula. 

O objetivo deste é adaptar uma metodologia no ensino de Ciências para alunos com 

baixa visão para ser aplicada em sala de aula, afim de que possa contribuir no processo de 

ensino e aprendizagem. Já os objetivos específicos são investigar que metodologias e 

estratégias facilitam o acesso do aluno com baixa visão no processo de ensino e 

aprendizagem em ciências e propor a partir da observação participante como estão sendo 

ensinada a disciplina de Ciências para alunos com baixa visão, adaptações que auxiliem no 

seu aprendizado. 

Segundo o Instituto Benjamin Constant (IBC, 2009), a deficiência é a pessoa que 

apresenta, em caráter permanente, perdas ou reduções de sua estrutura, ou função 

anatômica, fisiológica, psicológica ou mental, gerando capacidade para certas atividades, 

dentro do padrão considerado normal para o ser humano. 

A baixa visão é definida como uma limitação no campo da visão, que inclui a perda 

parcial da percepção luminosa. Um indivíduo é considerado com baixa visão quando 

apresenta desde a capacidade de perceber luminosidade até o grau em que a deficiência 

visual interfira ou limite seu desempenho (LÁZARO, 2009). 
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A Astronomia surgiu a partir da curiosidade de o ser humano achar uma explicação 

para o mundo e para os eventos celestes, como o sol, a lua e as estrelas. Nessa tentativa de 

explicar, conhecimentos místicos, filosóficos e científicos se misturaram e se combateram 

até a sistematização desta ciência que estuda todo Universo, incluindo os fenômenos que 

ocorrem dentro dele, todos os astros, cometas, galáxias, estrelas, planetas, enfim, todo 

corpo celeste que o habita (NASCIMENTO, 2011). Dada sua complexidade, é uma área do 

conhecimento interdisciplinar, pois aborda conhecimentos de Física, Química, Matemática 

e Biologia. 

O ensino de Astronomia é um desafio porque parte dos seus conteúdos são 

abstratos e não faz parte do cotidiano das pessoas, exigindo adaptações mediacionais que 

permitam a aproximação das temáticas às pessoas comuns e àquelas que têm alguma 

deficiência, adaptações, inclusive, nos recursos pedagógicos, para a acessibilidade.  

Segundo Rodrigues (2008) o sistema solar inclui o Sol e os planetas, mas abrange 

bem mais do que isso. Os cometas, asteróides, planetóides, entre outros objetos, compõe o 

sistema solar. A outra característica do sistema solar é a de que as órbitas dos planetas e o 

equador do Sol estão aproximadamente em um mesmo plano. As órbitas são também quase 

circulares. Essas informações são importantes, não apenas para caracterizar o sistema solar, 

mas também porque devem ser reproduzidas pelos modelos que tentam explicar a sua 

formação. 

O Sol é, entre os corpos celestes, aquele que mais influencia as nossas vidas. É 

impossível não notá-lo em um dia claro de verão, ou ficar indiferente a sua "ausência" em 

um dia chuvoso. Foi chamado de Hélio pelos gregos, Mitras pelos persas e Rá pelos 

egípcios, para citar algumas culturas. Cinco séculos antes da era Cristã, o grego 

Anaxágoras (aproximadamente 430 a.C.) sugeriu que o Sol fosse uma bola de fogo, o que 

guarda uma pálida semelhança com a realidade (RODRIGUES, 2008). 

Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Seu nome latino corresponde ao do deus 

grego Hermes, filho de Zeus. Bastante pequeno, é o menor entre todos os planetas. Sua 

superfície está coberta por crateras resultantes do impacto de corpos menores. Por isso 

supõe-se que a atividade vulcânica tenha ocorrido apenas no início, até cerca de 1/4 da sua 

idade atual (RODRIGUES, 2008). 

Vênus é o nome latino da deusa grega do amor, Afrodite. Facilmente identificável 

no céu, esse planeta é também chamado de Estrela D'Alva ou estrelamatutina - mas ele não 
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é uma estrela! É o mais brilhante dos planetas e está semprepróximo ao Sol, como 

Mercúrio, pois suas órbitas são internas à da Terra. A atmosfera de Vênus é bastante 

espessa e reflete a maior parte da luz solarincidente. Essa é a razão do seu grande brilho 

(RODRIGUES, 2008). 

Terra é o nome da deusa romana, esposa do Céu. Como já vimos o planetaem que 

vivemos era considerado até o Renascimento como em posição privilegiada, em torno da 

qual o Universo se organizava. Com o avanço do nosso conhecimento, a Terra deixou de 

ocupar um lugar especial e passou a ser apenas mais um dos planetas de uma estrela 

comum, o Sol. Porém, ainda hoje é considerada particular, pela existência e complexidade 

da vida em sua superfície. A temperatura na Terra é tal que permite que a água exista no 

estado líquido. Aliás, o nosso planeta deveria ser chamado de planeta Água e não Terra, 

pois 3/4 de sua superfície são cobertos pela água.A atmosfera terrestre é formada 

basicamente por nitrogênio (78 %), que fazcom que o nosso planeta seja azul quando visto 

de fora. Existem, porém, outros gases. Entre eles devemos salientar o oxigênio (20 %) e o 

ozônio, que bloqueiam a radiação ultravioleta do Sol, que é fatal para alguns 

microorganismos e prejudicial para os seres vivos em geral. O oxigênio da atmosfera 

terrestre é basicamente produzido pelas plantas, através da fotossíntese (RODRIGUES, 

2008). 

Marte é o planeta telúrico mais distante do Sol. Seu nome refere-se ao deuslatino da 

guerra, cujo correspondente grego é Ares. Possui uma atmosfera tênue, cujo componente 

principal é o gás carbônico (95 %). Sua cor avermelhada é devida à poeira, rica em ferro, 

que cobre parcialmente a sua superfície. Parte desta é recoberta por lava solidificada, 

formando grandes planícies. Mas existem também crateras de impacto e montanhas. A 

maior montanha do sistema solar está em Marte. É o monte Olimpo, um vulcão extinto, 

que possui 25 km da base ao topo (RODRIGUES, 2008)! 

Júpiter é o maior planeta do sistema solar, sendo seu raio cerca de 11 vezesmaior 

que o da Terra e, portanto, 1/10 do raio solar. Coincidentemente, o seu nome latino 

corresponde em grego a Zeus, o maior dos deuses do Olimpo. Apesar de possuir, 

provavelmente, um núcleo formado por materiais pesados, ele é composto basicamente por 

hidrogênio e hélio na forma gasosa. Ela é bastante espessa e determina a aparência do 

planeta. A imagem de Júpiter mostra uma série de bandas coloridas paralelas ao seu 

equador, que correspondem a nuvens de diferentes movimentos, temperatura e composição 
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química. Uma estrutura bastante interessante é a chamada Grande Mancha Vermelha 

(RODRIGUES, 2008). 

O nome desse planeta vem do deus romano que ensinou aos homens a agricultura, e 

é por alguns associados ao deus grego Cronus. Saturno é o segundo maior planeta do 

sistema solar. Saturno possui um belo sistema de anéis que é visível através de uma 

pequena luneta. Dizemos um sistema, pois o disco que vemos em torno de Saturno 

corresponde a pelo menos sete anéis. Os anéis são compostos por partículas de gelo e 

poeira, cujos tamanhos vão desde um milésimo de milímetro até dezenas de metros 

(RODRIGUES, 2008). 

Até agora falamos apenas de planetas conhecidos desde a Antigüidade. Urano foi o 

primeiro dos planetas a serem descobertos na era moderna, em 1781, pelo astrônomo 

inglês de origem alemã William Herschel (1738-1822). Urano, cujo nome refere-se ao deus 

grego que personifica o céu, deve possuir um núcleo rochoso similar ao da Terra recoberto 

por um manto de gelo. Assim, ele é diferente de Júpiter e Saturno na estrutura interna. Sua 

atmosfera é composta basicamente por hidrogênio e hélio, mas contém também um pouco 

de metano (RODRIGUES, 2008). 

Netuno é o nome latino de Possêidon, o deus grego dos mares. Possui umaestrutura 

interna muito similar a Urano, sendo formado por rochas e gelo. Apresentauma atmosfera 

espessa com bandas atmosféricas. Possui 13 satélites e um sistema de anéis. Dentre seus 

satélites, destaca-se Tritão. É um satélite ativo possuindo oschamados vulcões de gelo. O 

fato de que Netuno não foi descoberto, mas sim previsto, é considerado uma grande 

realização da ciência (RODRIGUES, 2008). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A metodologia descrita no presente trabalho é uma análise qualitativa que visa à 

educação inclusiva, no âmbito do ensino de ciências dentro do conteúdo escolar Terra e 

Universo, mas propriamente dito o Sistema solar, direcionado para alunos do 6º ano.  

A intervenção e avaliação se deram através da observação em sala de aula, onde 

percebemos dificuldade de um aluno com baixa visão em canalizar a aprendizagem. 

Surgindo a partir desta observação o interesse em desenvolver uma metodologia voltada 

para este aluno, ou seja, a construção de um modelo tridimensional do sistema solar. 
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A aplicação do trabalho foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Jarbas Passarinho, bairro: Sousa na cidade de Belém-PA. A escola possui uma sala 

voltada para alunos da Educação Especial que presta atendimento pedagógico aos alunos 

com várias deficiências, pais e professores. 

Após a identificação das principais dificuldades enfrentadas por alunos deficientes 

visuais, durante as aulas de Astronomia, foram utilizadas para a confecção da maquete: 

 03 folhas de isopor de 30 mm; 

 06 bolas de isopor de 5 cm; 

 02 bolas de isopor de 7 cm; 

 01 bola de isopor de 60cm; 

 3 bastões de silicone; 

 2 tubos de cola para isopor; 

 10 m de barbante; 

 1 m de Corda; 

 Festão colares metalizados; 

 Palito de churrasco para fixar os planetas; 

 3 pincéis nº 6 e 9; 

 3 caixas de tinta guache; 

 1 tinta spray dourada; 

 Paetês; 

 3 pulseiras; 

 2m de fitas com texturas; 

 3 tintas emborrachada para tecido (Acripuff); 

 8 folhas de papel cartão preto; 

 1 folha adesiva cinza; 

 1 folha de papel laminado prata; 

2.1 Base do sistema solar 

Materiais: 2 folhas de isopor de 30 mm, quatro folhas de papel cartão preto , cola de 

isopor, barbante  e palito de churrasco. 

Confecção: O primeiro passo foi cobrir as duas folhas de isopor com as quatro folhas de 

papel cartão preto, depois unir uma à outra com palitos de churrasco (Figura 1). O segundo 

passo, foi colar o barbante em forma de órbita dos planetas (Figura 2). 
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2.2 – Planetas e o Sol 

 

 

 

Materiais: Bolas de isopor, tinta guache, pincel, barbante colorido, papel laminado e tinta 

para tecido. 

Confecção: As bolas de isopor foram pintadas com tinta guache com cores diferentes umas 

das outras fixadas com palito de churrasco (Figura 3), o papel laminado foi recortado em 

formas de estrelas e foram contornadas com barbante colorido e revestido com cola 

colorida para tecido.  

Figura 3 – Planetas fixados na base com palitos para churrasco. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Figura 1- Montagem da base do sistema solar. Figura 2- Órbitas dos planetas. 
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A aula se deu através de modelo tridimensional do sistema solar por meio de 

maquete onde foram utilizados materiais acessíveis e de baixo custo adaptado justamente 

para o uso com alunos baixa visão. Convidamos um grupo de alunos do 6º ano, sendo um 

baixa visão e outros videntes a partir de então foi ministrada a aula falando sobre as 

divisões dos planetas, as quais são: os quatro primeiros rochosos e os outros quatro 

gasosos. Na sequência foram transmitidas informações relevantes sobre cada um deles 

como: tamanho, movimentos de rotação e translação, temperatura, posição com relação ao 

sol, composição e curiosidades (Figura 4a). 

Após essa ministração fizemos uma dinâmica com o auxílio de voluntários videntes 

que funcionava da seguinte maneira: os olhos das crianças eram vendados, era selecionada 

uma textura que representava um planeta onde percebia através do tato a textura escolhida, 

depois ela tateava vários planetas a procura do planeta indicado (Figura 4b), ao encontrar 

recebia aplausos de todos, assim fizemos com vários inclusive com o aluno baixa visão 

(Figura 4c). O objetivo da dinâmica era demonstrar de forma descontraída aos alunos 

videntes como é parcialmente o mundo da pessoa que possui baixa visão, bem como eles 

são tão capazes de obter conhecimento do mundo através do tato. Para finalizar aplicamos 

um questionário (Figura 4d) para avaliarmos o conhecimento e a retenção do aprendizado 

obtido sobre a aula. 
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Figura 4 – a) Ministração de aula na Escola Jarbas Passarinho; b) Dinâmica realizada com aluna 

vidente; c) Dinâmica realizada com aluno baixa visão; d) Aplicação do questionário. 

 

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu uma reflexão sobre os aspectos que têm permeado a 

inclusão do aluno com baixa visão no Sistema regular de ensino. Para incluir (inserir, 

colocar em) um aluno com características diferenciadas numa turma dita comum, há 

necessidade de se criar mecanismos que permitam, com sucesso, que ele se interage, 

educacional, social e emocionalmente com seus colegas e professores e com os objetos do 

conhecimento e da cultura. 

A criação de uma metodologia no ensino de ciências para alunos com baixa visão 

para ser aplicada em sala de aula, afim de que pudesse contribuir no processo de ensino e 

aprendizagem. Para que o objetivo proposto fosse atingido, foi necessário o respaldo 

teórico por meio de referências que contribuíram para a efetivação da metodologia 

utilizada. Essa proposta foi positiva, pois possibilitou a interação não só do aluno com 

a) b) 

c) d) 
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baixa visão, como também de outros alunos ditos videntes, trabalhando-se assim a 

inclusão. 

Consideramos que tratar de educação para todos, implica em buscar estratégias que 

facilitem o acesso desse aluno na busca de conhecimento e que possibilitem a ação do 

educador em sala de aula. Percebe-se que o trabalho para inclusão de alunos com baixa 

visão em sala de aula no Sistema regular de ensino, necessita ainda de grandes avanços, 

tanto na questão física da escola quanto na parte que se refere às praticas pedagógicas, à 

formação inicial e continuada dos professores para atuarem com estas crianças. 

Por meio da aplicação da metodologia, percebemos o interesse dos alunos ditos 

normais ou videntes em participar, interagir. De certa forma a rotina em sala de aula 

naquele dia foi diferenciada das aulas tradicionais, devido a utilização de instrumentais 

diferenciados que possibilitaram essa interação. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial. Ensaios pedagógicos: 

Construindo Escolas Inclusivas. Brasília: MEC/SEESP, 2005. 

INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT – IBC. Deficiência Visual. Disponível em: 

<http://www.ibc.gov.br>. Acesso em: outubro de 2013. 

LÁZARO, R. C. G., MAIA, H. Inclusão do Aluno com Baixa Visão na Rede Regular de 

Ensino; A Que Custo? Benjamin Constant. Rio de Janeiro. Ano 15, n°43 p. 5-15. Agosto 

de 2009. 

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos da metodologia científica.6ed. 

São Paulo: Atlas, 2005.p 315. 

NASCIMENTO, T. M. Princípios da astronomia. 2011. Disponível em: 

<http://principiosdaastronomia.blogspot.com.br/2010/08/o-que-e-astronomia.html>. 

Acesso em: outubro 2013. 

RODRIGUES, C. V. Capítulo 3 O SISTEMA SOLAR. 2008, 3-1 - 3-44. 

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Educação. Fundação Catarinense de 

Educação Especial. Guia prático para adaptação em relevo. Secretaria de Estado da 

Educação. Fundação Catarinense de Educação Especial, Jussara da Silva (Coord). – São 

José: FCEE, 2011. 68 p. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

44 

 

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

MICROBACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PEIXE BOI: UMA BREVE 

ANÁLISE DE SUA DEGRADAÇÃO 
 

 

Antônio Rodrigues da Silva Júnior1, André Cutrim Carvalho2, Adriana Oliveira Souza da 

Silva3 

 
1Discente da Especialização em Gestão Ambiental pelo NUMA/UFPA. 

E-mail: silvajuniorgeo@yahoo.com.br 
2Doutor em desenvolvimento econômico pelo IE/UNICAMP. Professor pesquisador da Faculdade 

de Economia da Universidade Federal do Pará – FACECON/UFPA. 

E-mail: andrecc83@gmail.com 
3Graduanda em Licenciatura em Geografia pelo Ipiranga. 

E-mail: adrianaoliveira.maedu@gmail.com 

 

 

 RESUMO 

 
O presente artigo tem como objeto de estudo uma breve análise da degradação ambiental hídrica, 

num trecho delimitado da microbacia hidrográfica do rio Peixe-Boi, o qual está inserido nos limites 

territoriais do município de Peixe-Boi – PA a partir da perspectiva da adoção das bacias 

hidrográficas enquanto unidade de gestão. Objetiva-se, analisar toda a problemática ambiental 

detectada na rede de drenagem da referida microbacia, bem como as consequências dessa 

degradação para a população local, com a finalidade de entender como a Politica Estadual dos 

Recursos Hídricos (PERH) vêm sendo trabalhada para evitar ou mitigar esta degradação. A 

metodologia utilizada está pautada na análise sistêmica dos recursos hídricos, bem como na 

obtenção de dados (bibliografias, fotos e entrevistas) preponderantes para o entendimento e 

desenvolvimento da temática apresentada. Assim, este artigo se torna relevante no contexto das 

discussões dos recursos hídricos na região nordeste do Estado do Pará, uma vez que a microbacia 

hidrográfica do rio Peixe-Boi assume um papel importante na composição da Sub-Bacia 32 da 

Bacia do Atlântico – Trecho Norte-Nordeste, na manutenção da biota e, sobretudo para a população 

local. A principal conclusão do presente trabalho é a falta de comprometimento do poder público 

para com as questões hídricas no Estado do Pará, em particular no município de Peixe-Boi, o qual 

evidencia um recorrente e preocupante processo de degradação hídrica devido à incapacidade 

técnica e profissional dos gestores locais em materializar as diretrizes da PERH o que gera um 

distanciamento na relação do município com o estado.  

 

Palavras-chave: Rio Peixe-Boi. Degradação Ambiental Hídrica. Gestão de Recursos Hídricos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos e as ações políticas integradas das bacias hidrográficas enquanto 

unidades de gestão territorial dos recursos hídricos que leve em consideração as 

características singulares de cada município, como prevê a lei das águas, são ideais para se 

analisar, caracterizar, diagnosticar, avaliar e planejar o uso sustentável desse espaço 

natural, uma vez que as bacias hidrográficas recebem as ações negativas da sociedade, 

consequência das diversas formas de ocupação e uso do território.  

No entendimento de Lanna (1997), a expressão gestão voltada para os recursos 

hídricos pode ser compreendida como a atividade analítica e criativa voltada à formulação 

de princípios e diretrizes, ao preparo de documentos orientadores e normativos, a 

estruturação de sistemas gerenciais e à tomada de decisões, que têm por objetivo final 

promover o inventário, uso, controle e proteção da água. 

Nesse sentido, as diretrizes do atual modelo de gestão hídrica no Brasil, torna-se 

um grande desafio para o Estado do Pará, em especial ao município de Peixe-Boi, no qual 

a presença do Estado é ínfima e a falta de recursos econômicos, de parcerias políticas e 

sociais, bem como de gestores políticos capacitados e comprometidos de fato com a 

questão ambiental dos recursos hídricos é uma realidade recorrente. Esta incapacidade de 

formular de fato, mecanismos de gestão da microbacia do rio Peixe Boi, no âmbito local, 

reflete nos diversos processos de degradação hídrica, em muitos casos irreversíveis, 

vivenciado pela supracitada microbacia. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho utilizou a base hidrográfica vetorial da área obtida através do 

banco de dados do IBGE e SIPAM. Os dados fizeram uso dos softwares ARCGIS 9.3 e 

QGIS 2.0.1, para o detalhamento da hidrografia na área da microbacia. Utilizou-se também 

GPS Garmin Etrex 20 no mapeamento das coordenadas geográficas dos afluentes e sub-

afluentes da rede de drenagem inseridos na área delimitada pelo estudo, bem como dos 

locais de ocorrência dos indicadores ambientais. Após todos os procedimentos de 

georreferenciamento, de referências bibliográficas e coleta de informações no campo 

(entrevistas e fotos), constituiu-se uma abordagem sistêmica e interdisciplinar que nos 

proporcionou alguns resultados e discussões preponderantes sobre a temática apresentada. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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As discussões sobre bacia hidrográfica enquanto unidade de gestão é um conceito 

contemporâneo e mais adequado para entender a complexa organização dos aspectos 

físicos e humanos que compreende a área drenada pelo o rio e seus afluentes, pois leva em 

consideração um estudo sistematizado dos diversos fatores, das múltiplas ciências, que 

direta ou indiretamente interagem com o meio ambiente.  

Esta perspectiva de gestão hídrica no Brasil foi instituída através da Politica 

Nacional dos Recursos Hídricos (PNRH) criada pela Lei Federal n.º 9.433 de 08 de janeiro 

de 1997 a qual regulamenta e incorpora princípios, normas e padrões de gestão de água já 

aceitos e praticados em outros países, como à França. O Estado do Pará a partir de julho de 

2001 fundamentado nas diretrizes da PNRH incluindo alguns artigos e parágrafos novos 

que integra uma participação maior da sociedade cria a Lei Estadual nº 6.381 que dispõem 

sobre a Política Estadual dos Recursos Hídricos (PERH) a qual instituiu o Sistema de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos desenvolvendo mecanismos legais para a 

descentralização e possibilitando uma maior participação da sociedade nos modelos de 

gestão das bacias hidrográficas. Todo este aparato legal criado pelo Estado em função da 

grande importância que os recursos hídricos desenvolvem para as espécies de vida animal 

e vegetal tem como objetivos, frear e controlar as ações aceleradas de exploração dos 

recursos naturais pelas forças produtivas, que provoca grandes degradações ambientais e 

uma preocupante e crescente escassez desses recursos.  

Para Matos (2001, p. 24) “a água é um recurso natural indispensável ao 

desenvolvimento e à manutenção da vida no planeta”. E isso não é difícil de entender, pois 

sabemos que a água é importante componente fisiológico dos seres vivos, constitui habitat 

para diversas espécies de animais, é agente formador da hidrosfera e do ciclo hidrológico, 

atua como símbolo nas representações sociais e culturais das sociedades humanas, além de 

constituir-se fator estratégico fundamental para o desenvolvimento socioeconômico dessas 

sociedades.  

Segundo Rebouças (1999, p. 1) 

  
O termo “água” refere-se, regra geral, ao elemento natural, desvinculado de 

qualquer uso ou utilização. Por sua vez, o termo “recurso hídrico” é a 

consideração da água como bem econômico, passível de utilização com tal fim. 

Entretanto, deve-se ressaltar que toda a água da Terra não é, necessariamente, 

um recurso hídrico, na medida em que seu uso ou utilização nem sempre tem 

viabilidade econômica. 
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É indiscutível que a água é um bem necessário à manutenção da vida, no entanto 

não se pode dissociá-la de outros fatores que compõem o meio ambiente e principalmente 

da ação humana, pois qualquer desequilíbrio nessa estrutura, que assume uma relação de 

interdependência, compromete a vida útil desse recurso hídrico.  

 
3.1 Área de Estudo 

A microbacia do rio Peixe Boi tem sua nascente no município de Bonito – PA 

perpassando por outros seis municípios (Peixe-boi, Capanema, Nova Timboteua, Santarém 

Novo, Primavera e São João de Pirabas) até a sua foz no rio Maracanã. A presente pesquisa 

se limitou no trecho que compreende o município de Peixe-Boi, uma vez que representa a 

maior área da microbacia, cerca de 40,44% abrangendo aproximadamente 27 km da 

extensão do rio principal que dá nome ao município, no qual se localiza algumas de suas 

infraestruturas de lazer, inúmeras propriedades rurais, bem como seus principais afluentes 

e sub-afluentes. 

Cunha & Guerra (2011) afirmam que os processos naturais, como formação dos 

solos, lixiviação, erosão, deslizamentos, modificação do regime hidrológico e da cobertura 

vegetal, entre outros, ocorrem nos ambientes naturais, mesmo sem a intervenção humana. 

Mas, quando o homem desmata, planta, constrói, transforma o ambiente, esses processos, 

ditos naturais, tendem a ocorrer com intensidade muito mais violenta e, nesse caso, as 

consequências para a sociedade são quase sempre desastrosas. Esses impactos aos recursos 

hídricos podem ser analisados mais criteriosamente, levando em consideração os estudos 

das bacias hidrográficas enquanto unidade integradora de gestão territorial, uma vez que 

refletem de forma bem clara o grau de antropização local.  

 

3.2 Indicadores Ambientais 

3.2.1 Desmatamento, Erosão e Assoreamento 

A contínua ocupação do solo no município de Peixe-Boi, voltada principalmente 

para os empreendimentos agropecuários assumem papel de destaque no cenário degradante 

da cobertura vegetal do território. O significado dessa ocupação intensiva manifesta-se 

através dos diversos problemas ambientais observados neste importante recurso hídrico do 

município, com reflexos visíveis nos variados tipos de uso do solo que acarretam em 

profundas transformações na dinâmica dos processos hidrogeomorfológicos. 
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A supressão da mata ciliar, vegetação que margeiam os cursos d’água, verificada na 

microbacia, proporciona um quadro de suscetibilidade maior a erosão, pois a vegetação 

nativa nas suas condições naturais exerce um tipo de proteção do solo, uma vez que suas 

copas amenizam os impactos das precipitações e suas raízes profundas agregam ao solo 

deixando-o mais seguro. Essa vegetação natural, sendo retirada e substituída por uma 

vegetação secundária, acarreta numa exposição da superfície do solo proporcionando 

condições para que os ventos e água atuem de forma mais direta e dependendo de suas 

características físicas como, intensidade total, tamanho das gotas e velocidade, a energia 

cinética por eles produzida podem provocar casos de erosividade. Esse desmatamento 

reflete diretamente na microbacia do rio Peixe-Boi, já que a mata ciliar serve de proteção 

do leito do rio contra os processos de erosão e assoreamento, bem como desempenha 

funções ecológicas, biológicas e socioeconômicas.  

Concomitantemente ao desmatamento estão os processos erosivos, os quais têm 

uma ligação direta com o manejo inadequado do solo e com os fatores climáticos de cada 

região. Nesse sentido, a retirada de boa parte da cobertura vegetal evidenciada no 

município de Peixe-Boi, principalmente da mata ciliar provocam sérios casos de erosões 

que arrastam grande quantidade de sedimentos para a rede de drenagem da microbacia o 

que acarreta na perda da capacidade volumétrica do rio principal e seus afluentes, na 

poluição advinda dos solos que utilizam adubos químicos aumentando excessivamente a 

concentração de matéria orgânica e consequentemente o consumo de oxigênio, o que 

provoca processos de eutrofização e a fuga e morte dos peixes. 

Associado ao desmatamento e a erosão está o assoreamento, processo em que os 

corpos hídricos vão sendo aterrados pelos solos e outros sedimentos neles depositados 

pelas águas das enxurradas, ou por outros processos ocasionando a perda da capacidade 

volumétrica de água suportada pela microbacia. O processo de assoreamento ocorre em 

consequência do desmatamento principalmente da mata ciliar e pelos processos erosivos, é 

o elemento ambiental mais crítico e recorrente observado na microbacia submetida ao 

estudo. 

 

3.2.2 Resíduos Sólidos, Efluentes e Atividades de Lazer 

Muito comum no município de Peixe-Boi, numa escala mais rural, a população 

utilizar a rede de drenagem da microbacia para as utilidades domésticas. Com tudo, os 

recipientes que armazenam os produtos químicos de limpeza, após terem seus conteúdos 
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utilizados nem sempre lhe são dado o destino final correto, muitos são jogados diretamente 

nos corpos d’água e nas suas margens. As consequências dessas atitudes é a poluição da 

água, pois nessas embalagens bem como nos líquidos contém compostos químicos pesados 

que são liberados durante o processo de utilização e decomposição desses produtos, bem 

como possibilitam a proliferação de mosquitos causadores de doenças, pois muitos desses 

recipientes servem como foco para os insetos, bem como reduz a força das correntes de 

água. 

Outro elemento ambiental causador de impacto hídrico na microbacia é a produção 

de farinha de mandioca, que durante o processo de beneficiamento da matéria prima, a 

mandioca passa por uma etapa de maturação (em média quatro dias), onde fica submersa 

geralmente nos afluentes e sub-afluentes e após pressionada mecanicamente através de um 

instrumento chamado de “tipiti”, origina um efluente amarelado denominado de 

manipueira, que é descartado frequentemente na rede hidrográfica. A composição química 

da mandioca contém ácido cianeto (HCN), elemento altamente tóxico, cuja presença nos 

corpos d’água afeta as condições naturais da biota aquática, em virtude da alta toxicidade 

deste elemento gerando um sério desequilíbrio nestes ecossistemas, pois reduz a presença 

de oxigênio da água, provocado pelo processo de oxidação tanto da casca da mandioca 

quanto da manipueira, afetando os animais aquáticos. 

Numa escala mais urbana, temos o município de Capanema como maior centro 

urbano dentre os municípios que fazem parte da microbacia hidrográfica do rio Peixe-Boi, 

com população estimada em 63.639 habitantes (IBGE, 2010). Essa população possui sérios 

problemas de habitação e de saneamento básico, perceptíveis pelas diversas casas de 

palafitas, construídas sem nenhum planejamento urbano e ambiental, bem como pelas 

atividades comerciais que lançam diariamente esgoto “in natura” e resíduos sólidos no leito 

do rio Capanema e rio Urucurí, os quais são sub-afluente e afluente respectivamente do rio 

Peixe-Boi.  

A exploração econômica fomentada pela atividade de lazer, utilizando o rio Peixe-

Boi como atração principal, até o ano de 1998 quando foi criada a orla peixe boi, não 

possuía uma infraestrutura adequada para oferecer os serviços que tal atividade exige, 

durante esse período bares e barracas foram construídas as margens do rio de forma 

aleatória, despejando esgoto no leito do rio, assim como, nos períodos de carnaval e férias 

de verão, datas que o município recebe uma população de visitantes considerável, o poder 
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local despejava inúmeras carradas de areia as margens do rio para proporcionar uma 

paisagem de praia. Contudo, não existia nenhum tipo de contenção para proteger o leito do 

rio, sendo que o solo possui certa declividade, fazendo com que toda essa areia fosse 

arrastada para dentro do rio pela força da chuva, provocando um sério problema de 

assoreamento. 

Com todos esses efluentes e sedimentos sólidos depositados nos leitos da 

microbacia e pela quantidade excessiva de minerais, tendo como principais compostos 

químicos o fosfato e o nitrato induz a multiplicação de micro-organismos, como as algas, 

que habitam a superfície da água, formando uma camada densa, impedindo a penetração da 

luminosidade. Atualmente diversos são os trechos do rio Peixe-Boi que estão 

completamente inavegáveis devido à obstrução por macrófitas principalmente as da 

espécie Eichhornia (vulgarmente conhecida como aguapé ou mururé) decorrentes da 

produção excessiva de nutrientes orgânicos.  

A imagem abaixo (figura 1) evidencia os indicadores ambientais registrados 

durante as visitas de campo na microbacia do rio Peixe Boi, pontuando a localização de 

ocorrência e os principais elementos ambientais impactantes desse recurso hídrico. 

   

Figura 1 - Indicadores Ambientais. 

Fonte: Adriana Oliveira e Silva Júnior (2014). 

 

Muitos pescadores artesanais, os quais possuem a pesca como única profissão e 
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dependem economicamente dos recursos naturais que o rio os proporciona, há 

aproximadamente uma década, vem sentindo dificuldades em conseguir pescar a 

quantidade de peixe necessária para a sua manutenção (consumo e venda). Segundo o 

pescador Emiliano Soares, essa dificuldade é em decorrência da escassez das espécies de 

peixes provocadas pela degradação hídrica da microbacia e por alguns casos de pesca 

predatória. 

Palavras do Sr. Emiliano; 

 

A destruição é o pivô de levar esse rio tá nessa situação (...) pra ele criar pelo 

menos a metade do peixe que ele tinha antigamente, isso ai vai depender de uns 

cinco anos, sem entrar esse material proibido na pesca e essa sujeira toda no rio, 

pra acontecer isso é preciso que bote o pessoal do IBAMA dia e noite aqui, 

porque quando eles vinheram foi só um dia no outro foram embora (Entrevista 

concedida em 25/02/2014). 

 

Diante dessa constatação, verificou-se a necessidade de analisar também as 

consequências dessa degradação aos proprietários de bar da orla beira rio, com o objetivo 

de compreender a relação econômica dessa atividade comercial com o rio Peixe-Boi. 

 Para a Srª Marlene Gomes (proprietária de bar na orla beira rio há 20 anos);  

 
Se não tiver esse rio não adianta nem ter esses bares aqui, porque é o rio que 

atrai as pessoas, quando o rio tá seco, nossa venda cai cerca de 80% porque a 

água fica suja e pitiú, e o público não frequenta, o peixe e o camarão fica muito 

escasso e caro, pra gente que tem que revender se torna difícil. Pra você ter uma 

ideia quando o rio tá cheio todo final de semana tá dando lotado, tá dando pra 

vender em média vinte caixas de cerveja e algumas porções de peixe e camarão, 

mas quando o rio tá seco e eu percebo que a cada ano essa seca se prolonga, a 

gente passa todo o final de semana pra vender quatro caixas de cerveja (Marlene 

Gomes – Entrevista concedida em 25/06/2014). 

 

Neste contexto, o poder local se exime de suas responsabilidades enquanto órgão 

gestor da política ambiental, justificando a sua pouca participação, através da precariedade 

financeira do município e pela falta de apoio do Estado.  

 
A secretaria têm conhecimento da problemática ambiental que a bacia tá 

atravessando, mas o município não tem nenhum projeto de gestão local, o que se 

faz aqui são medidas imediatistas de limpeza de resíduos sólidos que são jogados 

no rio, campanhas através de distribuição de folders na beira rio no mês de julho 

e carnaval (...) aqui a dificuldade é grande existe o secretário e a secretaria e 

mais nada, quando chega as denúncias pra gente, nós repassamos pra SEMA em 

Belém, agora pra eles virem aqui é uma novela, pra você ter uma ideia, no 

período do defeso fomos em todos os órgãos de meio ambiente solicitar 

fiscalização: SEMA, DEMA e Batalhão de Polícia Ambiental, fomos até bem 

atendidos e saímos de lá com a promessa e esperança que eles iriam fazer 

alguma ação no nosso município, mas não apareceu ninguém, aí fica difícil 
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porque nós não temos ninguém pra fiscalizar e punir os causadores de crimes 

ambientais” (Tarcísio - Entrevista concedida em 24/06/2014). 

 

Diante dessa problemática, uma pequena parcela da população já despertou para a 

questão da degradação hídrica que vem ocorrendo na microbacia do rio Peixe-Boi, 

mostrando-se preocupada e disposta a contribuir para conservá-la. Destaca-se nesse 

contexto, a participação do professor de educação básica do município, Mário Cardoso, o 

qual vem desempenhando, por atitude própria e de maneira informal, um trabalho 

socioeducativo de conscientização ambiental voltado para a conservação da microbacia do 

rio Peixe-Boi.  Nas palavras do professor:  

“A pretensão é desenvolver futuramente um projeto de fato, onde possamos 

contar com a participação do poder público, da sociedade civil organizada, de 

educadores e educandos e pessoas com conhecimentos na área ambiental, pois o 

que é realizado aqui é tudo de maneira empírica” (Mário Cardoso, entrevista 

concedida em 25/06/2014). 

 

São ações que se iniciam no ambiente escolar com as discussões teóricas e 

trabalhos de campo sobre as questões ambientais do rio Peixe-Boi na perspectiva da 

educação ambiental, se estendendo à comunidade com participações em ações diretas de 

conscientização, limpeza e conservação deste recurso hídrico.  

Ao evidenciar toda a problemática ambiental que envolve não somente os 

elementos ambientais detectados e discutidos ao longo deste artigo, mas também a falta de 

estruturação técnica e profissional da gestão pública local como fator determinante para a 

não gestão hídrica da microbacia do rio Peixe-Boi obtêm-se alguns resultados analíticos 

que merecem serem considerados. 

● ELEMENTOS AMBIENTAIS; Os recursos hídricos no Estado do Pará, em 

especial no município de Peixe-Boi, entendido como algo sistematizado e integrante de 

uma política nacional de gestão participativa não pode esperar por decisões que ignoram a 

continuidade de degradação por diversos indicadores ambientais já discutidos 

anteriormente, que o município continue sem nenhuma política de gestão hídrica da 

microbacia, de modo a não garantir a sustentabilidade deste recurso natural para as 

gerações presentes e futuras. As iniciativas oriundas de membros da sociedade 

peixeboiense necessitam ser fomentadas, pois representam o interesse social em prol da 

conservação deste recurso hídrico e podem surtir mais efeitos positivos do que se fossem 

iniciadas pelo poder público, uma vez que a mudança de hábitos depende da racionalidade 

ambiental de cada ser humano.  
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● INCAPACIDADE TÉCNICA E PROFISSIONAL LOCAL; As relações 

clientelistas de atores políticos locais provocam a ocupação de cargos na administração 

pública, por pessoas sem a devida capacidade técnica e profissional para desempenharem 

as funções exigidas por tais cargos, o que acarreta num sério problema de gestão, pois a 

falta de conhecimento científico numa administração, a torna limitada e sem perspectivas 

de agregar políticas públicas que de fato irão produzir resultados mais satisfatórios na 

relação de sustentabilidade entre o homem e a natureza. 

● O DISTANCIAMENTO DA PERH; A participação precária e insuficiente do 

Estado, no que concerne a PERH no município de Peixe-Boi evidencia o descaso da 

administração pública para com este recurso hídrico, uma vez que a microbacia 

hidrográfica do rio Peixe-Boi há anos vêm sofrendo com recorrentes impactos ambientais e 

até os dias atuais não se tem conhecimento de uma intervenção estatal que de fato 

provocasse mudanças substanciais no tratamento das questões ambientais pertinentes a este 

corpo hídrico. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

No tocante as dinâmicas que envolvem as questões legais da PNRH vivencia-se um 

novo modelo de gestão dos recursos hídricos no Brasil, o qual abrange uma abordagem 

sistêmica, integrada e participativa no processo e nas ações a serem desenvolvidas pelos 

estados e municípios para a proteção e conservação das águas. Entretanto, a falta de 

comprometimento do poder público para com as questões hídricas no Estado do Pará, em 

particular no município de Peixe-Boi, evidenciam um recorrente e preocupante processo de 

degradação hídrica da microbacia do rio Peixe-Boi, reflexo da incapacidade técnica e 

profissional dos gestores locais em materializar as diretrizes da PERH o que gera um 

distanciamento na relação do município com o estado. É indiscutível que o município de 

Peixe-Boi necessita desenvolver uma gestão das águas da microbacia, tendo em vista a 

ameaça dessa degradação à sobrevivência deste recurso hídrico e, sobretudo pela 

importância dessas águas para a malha hídrica do estado do Pará, para a biota e, 

fundamentalmente para a população local. 
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RESUMO 

A pecuária no nordeste do Pará gerou um passivo ambiental de milhares de hectares de pastagens 

degradadas. A inclusão da agricultura e silvicultura em áreas de pastagens degradadas é uma forma 

de viabilizar economicamente a recuperação e diminuir a pressão sobre as áreas naturais. O sistema 

de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) possibilita a recuperação dessas áreas de forma 

sustentável e com uma maior produção. O trabalho tem como objetivo avaliar as modificações na 

fertilidade do solo após cinco anos de cultivo de espécies florestais em sistema Integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (iLPF) para recuperação de áreas de pastagens degradadas. O estudo foi 

desenvolvido na fazenda Vitória, no município de Paragominas – PA. Segundo a classificação de 

Koppen, o clima é Aw. A precipitação média é de 1743 mm. O solo foi classificado como 

Latossolo amarelo textura argilosa. Utilizaram-se as espécies florestais mogno africano (Khaya 

ivorensis) e paricá (Schizolobium amazonicum), para forragem usou-se a Brachiaria ruziziensis e 

para o cultivo de grãos foi utilizado o milho (BRS 1030). O experimento foi composto por um 

cultivo de milho intercalado com paricá e mogno africano (iLPF) em áreas de 4,05 e 4,05 ha, 

respectivamente. Utilizou-se 5 ha para o cultivo do milho no sistema Santa Fé. Foram coletadas 

amostras de solo em quatro locais da unidade experimental, retirando-se amostras nas 

profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm. Na avaliação do solo após os cinco anos de iLPF 

houve recuperação e manutenção da capacidade produtiva do solo, redução da erosão dos solos, 

redução de carbono, matéria orgânica, teor de fósforo, saturação por bases e aumento no teor de 

alumínio com o aumento da profundidade do solo. Essas peculiaridades do iLPF implicam em 

diferentes estratégias de manejo da fertilidade do solo. Para tanto, as recomendações devem ser 

mais bem estudadas, respeitando as situações em particular. 
 

Palavras-chave: Khaya ivorensis. Schizolobium amazonicum. Solo. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na região Paragominas, nordeste do Pará, existe uma grande necessidade de 

transformar os recursos naturais degradados em áreas produtivas, com potencial 

econômico, de forma que ajuste a melhoria na qualidade de vida humana à capacidade de 

suporte dos ecossistemas (POÇA, 2012). 

O sistema de integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF) realiza cultivo 

consorciado em sucessão de rotação. Possibilitando a recuperação de áreas degradadas, 

potencialização dos efeitos complementares ou sinergéticos entre as espécies vegetais e a 

criação de animais, de forma sustentável e com uma maior produção por área (BALBINO 

et al., 2011). 

Uma importante alternativa para recuperação de pastagens degradadas é a inclusão 

da agricultura e silvicultura, pois são formas de viabilizar economicamente e diminuir a 

pressão sobre os recursos naturais (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

O cultivo de culturas em sistemas integrados reflete positivamente na física e 

química do solo, visto que proporciona grande volume de raízes em profundidade, aumento 

da reciclagem de nutrientes, dos teores de matéria orgânica e de nutrientes no solo 

(CRUSCIOL e BORGHI, 2007).  

O mogno africano (Khaya ivorensis) tem se tornado uma importante alternativa 

para estes sistemas em função do seu bom desenvolvimento, produção de madeira bela, 

resistente e de alto valor no mercado internacional e o fato de ser uma alternativa resistente 

a pragas (RECH, 2006).  

O paricá (Schizolobium amazonicum), em função de seu rápido crescimento e 

idades de corte dos povoamentos homogêneos, tem sido uma opção bastante usada para 

estes sistemas agrossilvipastoris (COSTA et al., 1998).  

O milho é dos principais produtos agrícolas da região devido a sua participação na 

formação da renda agrícola e pela sua contribuição na alimentação animal, onde entra 

como componente básico (COSTA et al., 2008). 

Diante dessas considerações, o objetivo deste trabalho foi avaliar as alterações na 

fertilidade do solo após cinco anos de cultivo de espécies florestais em sistema Integração 

Lavoura-Pecuária-Floresta no município de Paragominas-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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O estudo foi realizado na Fazenda Vitória, no município de Paragominas – PA, 

localizada na região leste do estado do Pará a uma altitude de 89 metros a 02°57’29,47” S 

de latitude e 47°23’10,37” W de longitude. Segundo a classificação de Koppen, o clima é 

classificado como Aw. A temperatura média anual varia entre 23,3ºC a 27,3ºC e a umidade 

relativa do ar apresenta média anual de 81%. A precipitação média é de 1743 mm. O solo 

foi classificado como Latossolo amarelo textura argilosa. 

O experimento foi composto por um cultivo de milho intercalado com mogno 

africano (Khaya ivorensis) e paricá (Schizolobium amazonicum) (iLPF) em áreas de 4,05 e 

4,05 ha, respectivamente. Para o cultivo do milho no sistema Santa Fé utilizou-se 5 ha. O 

espaçamento de plantio de mogno africano e paricá foram de 5 m x 5 m e 4 m x 3 m, 

respectivamente. O plantio de mogno africano e paricá foram realizados em duas linhas no 

espaçamento anterior, intercalado com faixa de 20 metros. 

O milho (BRS 1030) foi a primeira cultura semeada no sistema, no final de 

fevereiro de 2009, após aplicação de glifosato, com adubação de base de 330 kg/ha da 

formulação 10-28-20. Em março e maio, foram realizadas adubações de cobertura com 200 

kg/ha (Ureia + KCl, 2:1) e 180 kg (Uréia + KCl, 2:1), respectivamente. Na segunda 

aplicação foi semeada a forragem (Brachiaria ruziziensis) (20 kg/ha). A colheita do milho 

foi realizada mecanicamente em 06 de julho de 2009. 

O plantio do mogno africano e paricá foi realizado no início de março de 2009, com 

300 g de fosfato Arad e 100 g de super fosfato simples por cova. A adubação de cobertura 

foi realizada em maio de 2009, após o coroamento das mudas, com 60 g de ureia e 40 g de 

KCl por planta. 

A avaliação do solo foi realizada antes da implantação do sistema (referência zero) 

e após cinco anos por meio de análises físicas e químicas representativas das áreas de 

estudo onde foram coletadas amostras em quatro locais da unidade experimental, retirando-

se amostras nas profundidades de 0-10, 10-20, 20-30 e 30-40 cm. 

As análises física e química do solo foram realizadas utilizando-se a metodologia 

proposta pela Embrapa (1997), exceto a matéria orgânica (MO), que foi determinada pelo 

método de Walkley & Black, descrito em Black (1965). 

Foram avaliadas a altura das plantas do mogno africano e paricá, do primeiro ao 

quinto ano e a circunferência à altura do peito (CAP) do segundo ao quinto ano. Para a 

altura e CAP foram selecionadas aleatoriamente 100 plantas de cada espécie florestal. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
No solo após os cinco anos de cultivo do mogno africano e paricá em sistema  iLPF 

os valores de pH foram na faixa adequada para o cultivo, a matéria orgânica apresentou 

valores menores que 15 g/dm³ sendo adequado para teores apresentados. Os teores de 

fósforo foram abaixo do ideal que é de 6 mg/dm³, exceto no cultivo de paricá que 

apresentou valor adequado (6 mg/dm³) na profundidade 0-10 cm . O potássio na 

profundidade 0-10 cm apresentou valor adequado no tratamento onde se cultivou planta de 

cobertura não sendo observado no tratamento onde não foi cultivado planta de cobertura. O 

cálcio apresentou-se entre os valores cômodos em todos os cultivos. O magnésio foi 

encontrado em teores adequados na camada superficial de 0-10 cm onde foi utilizada 

plantas de cobertura. A fertilidade do solo indicada pela saturação por base (V%) foi 

satisfatória no sistema iLPF com mogno africano e paricá (Tabela 1 e 2). 

Tabela 1 – Características químicas e físicas do solo, antes e depois de cinco anos de cultivo do 

mogno africano e paricá em sistema iLPF, profundidade de 0-10 e 10-20 cm, na fazenda Vitória, 

Paragominas-PA. 

¹Análises realizadas no laboratório de Solos da Embrapa Amazônia Oriental. 
 

A matéria orgânica e o carbono apresentaram diferença significativa em função das 

profundidades 0-10 cm quando comparado com as profundidades 10-20, 20-30 e 30-40 cm 

nos cultivos em sistema iLPF do mogno africano e paricá. Houve aumento de alumínio, 

Característica

s¹ 
Unidade 

Profundidade (cm) 

0-10  10-20 

Ante

s 

Depois 

(mogno 

africano) 

Depois 

(paricá) 

Antes Depois 

(mogno 

africano) 

Depois 

(paricá) 

pH (CaCl2)  5,6 4,6 4,0 5,4 4,3 3,9 

MO % 3,3 3,4 3,1 2,2 2,2 2,2 

C g/dm3 19,7 20,0 18,0 12,8 13,0 13,0 

P (Mehlinc) mg/dm3 2,7 5,0 6,0 2,0 2,0 2,0 

K mg/dm3 97 227 61 49 42 27 

Ca cmolc/dm3 3,3 2,8 1,3 1,9 1,4 0,8 

Mg cmolc/dm3 1,0 0,8 0,6 0,8 0,5 0,4 

Al cmolc/dm3 0,1 0,1 0,5 0,2 0,4 1,0 

H+Al cmolc/dm3 4,5 3,6 6,1 3,6 3,4 5,5 

Areia grossa g/Kg 17 18 18 10 10 10 

Areia fina g/Kg 38 38 38 33 33 33 

Silte g/Kg 284 284 284 232 232 232 

Argila total g/Kg 660 660 660 725 725 725 

SB cmolc/dm3 4,75 4,19 2,06 2,97 2,01 1,27 

CTC cmolc/dm3 9,25 7,79 8,16 6,60 5,41 6,77 

V % 50,49 53,79 25,25 44,73 37,15 18,76 
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com o aumento das profundidades. Também ocorreu redução saturação por bases em 

função do aumento das profundidades (Tabela 1 e 2). 

Tabela 2 – Características químicas e físicas do solo, antes e depois de cinco anos de cultivo do 

mogno africano e paricá em sistema iLPF, profundidade 20-30 e 30-40 cm, na fazenda Vitória, 

Paragominas-PA. 

¹Análises realizadas no laboratório de Solos da Embrapa Amazônia Oriental. 

As plantas de paricá apresentaram maiores valores de altura de planta e de 

circunferência à altura do peito (CAP) que foram de 15,44 m de altura e 58,93 cm de CAP 

quando comparadas com o mogno africano em que apresentaram 9,73 m de altura e 45,58 

cm de CAP aos cinco anos de idade.  

O milho apresentou bons resultados em consórcio com mogno africano, paricá e em 

sistema Santa Fé (Tabela 3). A produção de Matéria Seca (MS) da B. ruziziensis foi de 

10.586 kg/ha, superior às relatadas por Braz (2003), 8.600 kg/ha. 

Tabela 3 – Características agronômicas e de produção de milho consorciado com mogno africano, 

paricá e sistema Santa Fé na Fazenda Vitória, Paragominas - PA. 

Identificação 

Produtividade Produção 

palhada 

kg/ha) 
 (kg/ha) (saca/ha) 

Milho + mogno 

africano 
5.764,41 96,07  4.849,89  

Milho + paricá 5.006,63 93,44 4.590,58 

Santa Fé 5.788,07  96,47  5.612,68  

Característica

s¹ 
Unidade 

Profundidade (cm) 

20-30  30-40 

Ante

s 

Depois 

(mogno 

africano) 

Depois 

(paricá) 

Antes Depois 

(mogno 

africano) 

Depois 

(paricá) 

pH (CaCl2)  5,3 4,4 3,8 5,3 5,3 3,8 

MO % 1,4 1,5 1,7 2,3 1,4 1,7 

C g/dm3 8,6 9,0 10,0 13,3 8,6 10,0 

P (Mehlinc) mg/dm3 1,7 2,0 1,0 1,5 1,7 1,0 

K mg/dm3 35 19 12 31 35 12 

Ca cmolc/dm3 1,5 1,1 0,4 1,4 1,5 0,4 

Mg cmolc/dm3 0,5 0,4 0,2 0,5 0,5 0,2 

Al cmolc/dm3 0,3 0,5 1,2 0,3 0,3 1,2 

H+Al cmolc/dm3 3,1 3,1 5,0 2,8 3,1 5,0 

Areia grossa g/Kg 9,0 9,0 9,0 7,7 9,0 9,0 

Areia fina g/Kg 30 30 30 26 30 30 

Silte g/Kg 191 191 191 175 191 191 

Argila total g/Kg 770 770 770 790 770 770 

SB cmolc/dm3 2,30 1,55 0,63 2,11 2,30 0,63 

CTC cmolc/dm3 5,48 4,65 5,63 4,92 5,48 5,63 

V % 41,56 33,33 11,19 42,03 41,56 11,19 
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O cultivo de milho consorcidado com pastagem refletiu positivamente na física e 

química do solo, devido à grande produção de palhada e ao grande volume de raízes em 

profundidade, aumentando a reciclagem de nutrientes, os teores de matéria orgânica e 

nutrientes no solo, como relatado por Crusciol & Borghi (2007), além de racionalizar o 

processo de recuperação de pastagens (KLUTHCOUSKI et al., 2003). 

As propriedades do manejo dos solos e das culturas geraram mudanças no perfil do 

solo no sistema plantio direto que influíram na dinâmica da acidez e da disponibilidade dos 

nutrientes e, por consequência, no manejo da fertilidade do solo. Sendo assim, ocorreu um 

aumento do teor e da qualidade da matéria orgânica e da concentração dos nutrientes a 

partir da superfície do solo (Tabela 1 e 2). 

 

4. CONCLUSÕES 

Houve recuperação e manutenção da capacidade produtiva do solo, redução de 

carbono, matéria orgânica, teor de fósforo, saturação por bases e aumento no teor de 

alumínio com o aumento da profundidade do solo.  

O mogno africano e o paricá tiveram um desenvolvimento satisfatória no iLPF.  

O milho teve uma produção satisfatória mesmo com uma alta taxa de precipitação 

ocorrida naquele local. Houve recuperação e manutenção da capacidade produtiva solo, 

redução de carbono com a profundidade. 
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RESUMO 

A floresta amazônica na contemporaneidade deve ser articulada ao equilíbrio climático global, à 

armazenagem de carbono na floresta e à conservação da biodiversidade, já que contribui para a 

mitigação dos problemas ambientais globais, a partir de políticas públicas que atribuem novos 

valores pautados em sustentabilidade do ponto de vista ambiental, econômico e social. Este artigo 

tem como objetivo analisar os dados de desmatamento da região amazônica a partir do Plano de 

Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal - PPCDAm durante o 

Século XXI, no período de 2000 até 2013. Para tanto, o cálculo do desmatamento foi realizado com 

base na somatória das taxas de desmatamento anual para a Amazônia Legal e para cada Estado da 

região a partir de dados do Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia - PRODES, do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. No período analisado, a Amazônia Legal 

apresentava crescentes taxas de desmatamento entre 2000 e 2004. Porém, com o lançamento do 

PPCAm (2004), iniciou a trajetória contínua de redução de desmatamento, com menor registro no 

ano de 2012 em toda a Amazônia Legal. Embora ainda aconteçam enormes taxas de perda de 

floresta, principalmente no “arco do desmatamento”, onde estão localizados os Estados: Maranhão, 

Mato Grosso, Pará e Rondônia. Logo, O Sistema PRODES e o PPCDAM são instrumentos 

fundamentais de Gestão Ambiental para prevenir, controlar e impedir atividades predatórias ao 

meio ambiente por meio de normas de comando, evitando usos insustentáveis dos recursos 

biodiversos da Amazônia Legal. 
 

Palavras-chave: Monitoramento. Desmatamento. Amazônia Legal. 
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1. INTRODUÇÃO  

A Amazônia é um território de grande destaque global. Por ter uma biodiversidade 

bem exuberante, acaba sendo palco de disputas de interesses. Este território se apresenta 

como o conjunto de práticas sociais e de meios utilizados por distintos grupos sociais para 

se apropriar ou até manter certo domínio (afetivo, cultural, político e econômico). Segundo 

Lefebvre (1974) cada sociedade produz um espaço, este espaço deve ser pensado a partir 

do conteúdo material e social, ou seja, como materialização do seu processo histórico. 

Partindo do entendimento de territorialidade, expressa nas múltiplas feições de 

território, Haesbaert & Limonad (2007) explicam que a construção do território resulta da 

articulação de duas dimensões principais, uma mais material e ligada à esfera político-

econômica, e outra mais imaterial ou simbólica, ligada, sobretudo, à esfera da cultura e do 

conjunto de símbolos e valores partilhados por um grupo social.  

O território, além de ter diferentes composições na interação entre as dimensões 

política, econômica, simbólico-cultural, pode ser visto do grau de fechamento e/ou controle 

do acesso que suas fronteiras impõem, ou seja, seus níveis de acessibilidade. 

Em busca da integração da Amazônia para a consolidação do mercado interno, 

houve o crescimento econômico e, contraditoriamente, ao mesmo tempo, aumento dos 

contrastes regionais. Sendo assim, o país passa por uma intensa política de integração do 

território nacional, principalmente, em uma tentativa de integrar a região amazônica às 

outras regiões do Brasil, pois havia muitas lacunas que dificultavam a formação de um 

mercado consumidor para a indústria que estava em plena expansão.  

Dessa forma, a Amazônia recebeu grandes investimentos em infraestrutura, o que 

facilitou a exploração de seus recursos naturais e a geração de grandes impactos 

socioambientais, devido ao modelo econômico adotado durante sua ocupação. Sobre isso, 

Lemos (2010, p.3) afirma que a intensificação do desmatamento na Amazônia teve inicio 

na década de 70 durante os Planos nacionais de desenvolvimento, os quais tinham o 

objetivo de integrar a Amazônia com as outras regiões do país através do aquecimento de 

sua economia. Porém, com estes, também, vieram crescimentos do desmatamento, já que 

estes planos visavam aquecer a economia. 

Logo, a floresta amazônica e as suas populações tradicionais na contemporaneidade 

devem ser articuladas ao equilíbrio climático global, à armazenagem de carbono na floresta 

e à conservação da biodiversidade, contribuindo para a mitigação dos problemas 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

64 

 

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

ambientais globais a partir de políticas públicas que atribuem novos valores pautados em 

sustentabilidade do ponto de vista ambiental, econômico e social.  

Neste contexto, as atuais políticas públicas nacionais de proteção às florestas têm 

como grande desafio, também, a prevenção e o controle do desmatamento. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo analisar os dados de desmatamento na região 

amazônica a partir do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia Legal durante o Século XXI, no período de 2000 até 2013. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A Amazônia Legal é constituída pelos territórios que compreendem os Estados do 

Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão, 

conforme descrito na figura 1, totalizando uma área de aproximadamente 5.217.423 km2, 

correspondendo a 61% do território brasileiro.  

 

Figura 1 - A Amazônia Legal: Unidades Federativas e Bioma. 

Fonte: Imazon (2011). 

Os solos da região amazônica são Latossolos Amarelos (46%) e Podzólicos 

Vermelho-Amarelo (30%); com pH ácido na faixa de 4,5 a 5,5 e pobres em nutrientes. A 

região apresenta clima classificado como Af, segundo a classificação proposta pelo 

Sistema de Köppen, com temperaturas anuais variando entre 21 e 42 °C. A temperatura 

média anual é de 28ºC. Caracteriza-se por umidade elevada durante todo o ano, o que 

favorece a formação da cobertura vegetal de floresta ombrófila. (HIGUCHI et al., 2007). 
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As tipologias florestais da Amazônia são as seguintes: Florestas de Terra-Firme, 

Floresta de Várzea, Floresta de Igapó, Floresta de Manguezal e Campina. Nas florestas de 

terra-firme, estão contidas seis tipologias florestais: Floresta Densa, Floresta com Cipós, 

Floresta Aberta com Bambu, Floresta de Encosta, Campinarana e Floresta Seca. Estas 

tipologias florestais são estudadas em trabalhos de fitogeografia e de inventários florestais 

na Amazônia desenvolvidos por distintos autores e institutos, por exemplo, Braga (1979); 

Silva et al. (1977); Pires & Prance (1985), IBGE (Instituto..., 1977). 

Neste trabalho, utiliza-se, para monitorar o desmatamento na floresta Amazônica, a 

proposta do sistema Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia - PRODES, 

do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, devido à grande contribuição para 

planos de ações e planejamento de políticas públicas na Amazônia Legal. Além disso, é o 

sistema mais antigo em funcionamento, desde 1988, o qual mede as taxas anuais de corte 

raso do Bioma Amazônia, produzindo imagens mais precisas usadas para cálculo da taxa 

anual de desmatamento em cada estado da Amazônia legal. 

 O cálculo do desmatamento foi realizado com base na somatória das taxas de 

desmatamento anual na Amazônia Legal e para cada Estado da região no período de 2000 

até 2013, ou seja, foi calculada anualmente, para toda a região e para cada Estado que a 

compõem. A taxa de desmatamento foi representada em mil ha/ano, utilizando-se imagens 

dos sensores TM (satélite LANDSAT-5), DMC (satélites da Disaster Monitoring 

Constellation) e CCD (satélites CBERS do INPE).  

O Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal – PPCDAm, lançado em 2004, está estruturado em três eixos temáticos que 

direcionam a ação Governamental, as atividades realizadas estão inseridas nos eixos: 

Ordenamento Fundiário e Territorial; Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis e 

Monitoramento e Controle Ambiental, estando este trabalho focado no último eixo 

temático, o qual possibilita monitorar e controlar as taxas de desmatamento na região 

amazônica a partir de dados do sistema PRODES. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No período de 2000 até 2013, a Amazônia Legal apresentou, em 2004, a maior alta 

nas taxas de desmatamento, atingindo 2.777.200 ha, segundo dados com base no 

PRODES (Projeto de Monitoramento do Desflorestamento na Amazônia Legal, de 
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responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE/MCTI). Neste 

mesmo ano, entrou em vigor o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm, iniciando a trajetória contínua de redução 

de desmatamento.  

Nos anos de 2005, 2006 e 2007, houve redução do desmatamento na região 

amazônica, respectivamente, para 1901,4 mil ha/ano, 1428,6 mil ha/ano e 1165,1 mil 

ha/ano. No entanto, em 2008, ocorreu um crescimento na taxa de desmatamento no valor 

de 1291,1 mil ha/ano, equivalente a um aumento de 126 mil ha/ano de variação absoluta, 

quando comparado ao ano de 2007.  Entre 2009 e 2012, manteve-se a redução no 

desmatamento, conforme os registros após a implementação do PPCDAm, apresentando os 

seguintes valores, respectivamente, 746, 4 mil ha/ano, 700,0 mil ha/ano, 641,8 mil ha/ano e 

457, 1 mil ha/ano.  

Vale ressaltar que, no período analisado neste trabalho, o menor registro de 

desmatamento na região amazônica, veiculado pelo PRODES, foi em 2012 com valor igual 

a 457,1 mil ha/ano, o que corresponde a uma variação absoluta de 184,7 mil ha/ano quando 

comparado ao ano de 2011. Tal redução do desmatamento demonstra a importância da 

política no monitoramento e controle do desmatamento na Amazônia Legal, PPCDAm.  

 Entretanto, é necessário salientar que, no ano de 2013, apresentou 589,1 mil ha/ano 

de desmatamento, com acréscimo na variação absoluta de 132 mil ha/ano em relação ao 

ano de 2012, comportamento semelhante ao que já havia ocorrido em 2008, indicando a 

necessidade de maior planejamento e gerenciamento dos atores gestores e fiscalizadores da 

Política Ambiental brasileira. 
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Gráfico 1 - Taxas de desmatamento na Amazônia Legal. 

Embora existam áreas extensas intactas e de uso sustentável na Amazônia, ainda 

ocorrem enormes taxas de perda da floresta, principalmente no “arco do desmatamento”, 

onde estão localizados os Estados: Maranhão, Mato Grosso, Pará e Rondônia, considerada 

a principal área de desmatamento na região amazônica, conforme os dados do Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Taxas de desmatamento por Estados da Amazônia Legal de 2000 até 2013. 

Conforme os dados demonstrados no Gráfico 2, entre os anos de 2000 e 2013, os 

Estados do Amapá e do Tocantins apresentaram menores taxas de desmatamento, com 51,9 
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mil ha/ano e 180 mil ha/ano, respectivamente. Por outro lado, os Estados do Pará, Mato 

Grosso, Rondônia e Maranhão foram as Unidades Federativas da Amazônia com maior 

perda de área florestada, respectivamente, 7327 mil ha/ano, 6653,3 mil ha/ano, 2721,9 mil 

ha/ano e 1096,2 mil ha/ano.  

Sobre o combate ao desmatamento por meio do Plano de Ação para a Prevenção e 

Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm, Ministério do Meio Ambiente 

(2013) afirma  que será necessário o aprimoramento do Monitoramento e Controle, 

especialmente dos sistemas de detecção do desmatamento, a maior efetividade das 

atividades de Ordenamento Fundiário e Territorial e, principalmente, da implantação de 

um novo arranjo para o eixo de Fomento às Atividades Produtivas Sustentáveis. 

Observou-se que o desmatamento anual de cada Estado “Arco do Desmatamento” 

(Gráfico 3) seguiu comportamento semelhante: crescimento das áreas desmatadas de 2000 

até 2004 - o ano de lançamento do PPCDAm - e redução do desmatamento a partir de 

2005, com pontuais exceções. 

 

Gráfico 3 – Taxas de desmatamento anual de cada Estado “Arco do Desmatamento”. 

O Estado do Maranhão ainda apresentou acréscimo nas taxas de desmatamento nos 

anos de 2005, 2008 e 2013, quando comparado ao ano anterior, assumindo os valores de 

92,2 mil ha/ano, 127,1 mil ha/ano e 40,3 mil ha/ano, respectivamente. O menor registro de 

desmatamento durante o período analisado foi, em 2012, equivalente a 26,9 mil ha/ano. 

Martins (2008) aborda como principais causas do desmatamento no Estado: a ocupação e o 
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uso dos recursos naturais; o conflito entre a legislação ambiental e a política fundiária; a 

falta de prioridade à utilização de áreas desmatadas e à valorização da floresta para a 

prestação de serviços ambientais. 

O Estado de Rondônia teve crescimento nos valores de áreas desmatadas até o ano 

de 2004, ápice da realização de corte raso no estado, com 385,8 mil ha/ano. Lemos (2011) 

afirma que até o ano de 2004, 6,3% (aproximadamente 6.700 km2) do território das Áreas 

Protegidas de Rondônia já havia sido desmatado, um fato expressivo, visto que essa é uma 

área onde o desmatamento é ilegal. A partir do ano seguinte à entrada em vigor do 

PPCDAM, 2005, Rondônia obteve diminuições sucessivas nas taxas de desmatamento, 

ocorrendo em 2010, o menor valor de área desmatada 43,5 mil ha/ano. Embora, tenha 

ocorrido aumento nos anos de 20011 e 2013, considerando o ano anterior, 86,5 mil ha/ano 

e 93,2 mil ha/ano, respectivamente. 

Por fim, o Estado do Mato Grosso e o Estado do Pará são os lideres do 

desmatamento no período analisado, com desmatamento, em 2004, equivalente a 1181,4 

mil ha/ano e 887 mil ha/ano, respectivamente. Durante os anos seguintes, estes Estados 

demonstraram queda nas taxas desmatadas em seu território. Em 2012, houve registro da 

menor área desmatada no Mato Grosso e no Pará, com valores iguais a 75,7 mil ha/ano e 

174,1 mil ha/ano, respectivamente. Entre as causas possíveis para histórico desmatamento 

nestes Estados, destacam-se as relações de mercado assumidas, nas quais há o avanço da 

Pecuária e do cultivo da Soja, entre outros fatores como: construção de rodovias, extração 

de madeira de florestas nativas, ausência de cadastro da situação fundiária (LEMOS, 

2011). 

 

4. CONCLUSÕES 

A partir da análise sobre o desmatamento na Amazônia Legal entre os anos de 2000 

e 2013, concluiu-se que os Estados do Pará, Mato Grosso Rondônia e Maranhão, embora 

apresentem redução nas taxas de desmatamento no período analisado, continuam sua 

postura histórica no que diz respeito às áreas desmatadas, continuando líderes no 

desmatamento, ocasionando interrupção de serviços ambientais ecossistêmicos e 

comprometimento da qualidade de vida da sociedade.  

O Sistema PRODES do INPE em conjunto com o Plano de Ação para a Prevenção 

e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAM) são instrumentos 

fundamentais para buscar Gestão do meio ambiente, de modo que reduzam as atividades 
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econômicas predatórias, prevenindo e coibindo atividades de potencial impacto ambiental 

por meio de normas de comando e controle.  

Por fim, pensar a Amazônia na contemporaneidade consiste em buscar 

compatibilizar o desenvolvimento econômico associado à responsabilidade socioambiental, 

tendo como desafios: evitar desmatamento ilegal, bem como manter conservação biológica 

e desenvolvimento sustentável na região.  
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RESUMO 

O objetivo do trabalho consistiu em oferecer uma bebida do fruto de abacaxi do tipo néctar tendo 

ainda em sua constituição hortelã, além de observar as características físico-químicas e sensoriais 

do produto. As matérias primas utilizadas, abacaxi (Ananas comosus L.) e hortelã (Mentha s.p.) 

foram adquiridas no comércio local de Redenção-Pará, e conduzidas ao laboratório de alimentos da 

(UEPA) onde procedeu-se o processamento da fruta. A formulação obtida para a elaboração do 

néctar foi de 40%, 45% e 50% da polpa de abacaxi, e 1% de hortelã para três preparações, 

respectivamente F1, F2 e F3. As análises físico-químicas (pH, sólidos solúveis totais e acidez 

titulável) foram realizadas de acordo com o Instituto Adolfo Lutz (IAL,2008). A avaliação 

sensorial foi realizada com 50 provadores não treinados de diferentes faixas etárias. Quanto aos 

aspectos sensoriais, o néctar de abacaxi com hortelã não foi aceito, onde os provadores optaram 

pela formulação padrão sem adição da hortelã. Os valores de sólidos solúveis e acidez total 

titulável estiveram dentro dos limites estabelecidos pela legislação, variando de acordo com o 

aumento da proporção da polpa, O pH diminuiu de acordo com o aumento da porcentagem de 

polpa, constatando que os produtos encontram-se de acordo com os padrões vigentes.  

 

Palavras-chave: Nectar. Abacaxi. Hortelã. 
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1. INTRODUÇÃO 

O abacaxi (Ananas comosus L.), pertencente à família Bromeliácea, é uma fruta 

não-climatérica (AQUINO et al., 2000). É um fruto ácido e com características sensoriais 

distintas apreciadas pelos consumidores de todo mundo devido ao seu agradável aroma e 

sabor (TOCCHINI, NISIDA & MARTÍN, 1995). 

A hortelã é uma folha que contém vitaminas A, C e minerais como cálcio e ferro, 

além de exercer uma função tônica e estimulante no aparelho digestivo, portanto estaria 

acrescentando qualidades nutricionais e um sabor refrescante ao produto (DAMIANI et al., 

2011). 

O néctar é uma bebida não fermentada, obtida da diluição em água potável da parte 

comestível do vegetal ou de seu extrato. O néctar diferente da polpa não tem a 

obrigatoriedade de conservar todas as características originais de um suco natural de fruta, 

sendo permitida apenas a adição de açúcar, e não permitindo a adição de corantes e de 

aromatizantes (BRASIL, 2003). 

O consumo de sucos e néctares industrializados vem ganhando destaque devido a 

praticidade de consumo para o consumidor que não tem mais tempo para o preparo de 

sucos a partir do fruto in natura (FARAONI et al., 2012). 

Para Matsuura et al. (2004), as misturas de sucos de frutas apresentam uma série de 

vantagens tais como a possibilidade de combinar diferentes aromas e sabores, além da 

adição de diferentes componentes nutricionais. Para a obtenção de néctares é realizado um 

processo simples, consistindo, basicamente, na mistura de ingredientes e na pasteurização 

do produto. O processamento inicia-se com a seleção das matérias-primas e a formulação 

do mesmo. A água é o componente majoritário do néctar, seguido do suco ou polpa de 

fruta.  

O objetivo do estudo consistiu em elaborar néctares com diferentes proporções de 

polpa de abacaxi, acrescido de hortelã e a avaliação das características físico-químicas e 

sensoriais do produto, assim como da fruta in natura.  

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

As matérias primas utilizadas, abacaxi (Ananas comosus L) e hortelã (Mentha s.p.), 

foram adquiridas no comércio local de Redenção-Pará, e conduzidas ao laboratório de 

alimentos da Universidade do Estado do Pará. 
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Na Figura 1 pode-se observar as etapas de processamento para a elaboração do 

néctar de abacaxi com hortelã. 

 

RECEPÇÃO 

 

LAVAGEM/SANITIZAÇÃO/LAVAGEM 

 

CORTE 

 

DESPOLPAMENTO 

 

HOMOGENEIZAÇÃO 

 

PESAGEM 

 

FORMULAÇÃO 

 

PASTEURIZAÇÃO 

 

ENVASE 

 

RESFRIAMENTO 

 

ROTULAGEM/ARMAZENAMENTO 

 
Figura 1 - Fluxograma do processamento do néctar de abacaxi com hortelã. 

 

As formulações apresentaram composições de acordo com os dados apresentados 

na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Formulação para elaboração do néctar de abacaxi com hortelã. 

 

 

2.1 Análises 

As análises físico-químicas (pH, sólidos solúveis totais e acidez titulável) foram 

realizadas de acordo com a Instrução Normativa n° 12, set, 2003 /Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento e obtidas em triplicatas. As características químicas 

foram determinadas em três tratamentos, tanto para a polpa do abacaxi quanto para o 

néctar. A metodologia foi baseada no Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). 

COMPONENTES (%)  F1 F2 F3 

Abacaxi 40 45 50 

Hortelã 1 1 1 

Açúcar  4,9  4,2 3,46 

Água  54,41  50,20  45,98 

Ácido 0,07 0,09 0,1 
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2.2 Determinação da acidez titulável em ácido orgânico 

Este método é aplicável aos diversos produtos de frutas pela determinação da 

acidez, expressa em g de ácido orgânico por cento, considerando o respectivo ácido 

predominante na amostra, ou conforme determina o padrão de identidade e qualidade do 

produto analisado. 

 

2.3 Determinação de sólidos solúveis por refratometria 

Aplicável em amostras de produtos de frutas com ou sem a presença de sólidos 

insolúveis. A determinação de sólidos solúveis pode ser estimada pela medida de seu 

índice de refração por comparação com tabelas de referência. 

 

2.4 pH 

Determinado por leitura direta em potenciômetro digital versão 7.0. 

2.5 Avaliação sensorial 

A avaliação sensorial foi realizada com 50 provadores não treinados de diferentes 

faixas etárias (18 a 35 anos). Foi utilizada escala hedônica estruturada de 1 a 9 pontos. 

 

2.6 Análise Estatística 

Os resultados obtidos foram submetidos à Análise de Variância (ANOVA) e as 

médias foram comparadas pelo 401 teste de Tukey, com 5% de significância, utilizando o 

programa Assistat 7.7 Beta. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As análises físico-químicas realizadas nos néctares de abacaxi com hortelã foram 

efetuadas com o objetivo de verificar a qualidade dos produtos e se os mesmos 

correspondem às normas estabelecidas pela legislação vigente. Os resultados obtidos na 

caracterização dos néctares estão apresentados na Tabela 2.  

Tabela 2: Parâmetros médios obtidos na caracterização físico-química de néctar produzido a partir 

de abacaxi com Hortelã. 

Determinação 40% 45% 50% 

pH 4,19 ± 0,02 

b 

3,97 ± 0,01 b 3,96 ± 0,00 b 
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Valores expressos em média e ± desvio padrão. Letras diferentes na mesma linha representam 

resultados diferentes estatisticamente de acordo com o teste de Tukey (p<0,05). 

 

Os valores de pH das diferentes formulações diminuíram de acordo com o aumento 

da porcentagem de polpa. Paltrinieri & Figuerola (1997), ao estudarem o processamento 

em pequena escala de frutas e hortaliças amazônicas, afirmam que o pH dos néctares 

devem sempre estar abaixo de 4,0, o que dificulta o desenvolvimento de microorganismos 

que possam deteriorar o alimento preservando a estabilidade da bebida.  

A diferença de acidez verificada nas formulações de néctares de abacaxi com 

hortelã deve-se provavelmente as características intrínsecas do abacaxi ou até mesmo aos 

componentes adicionados ao néctar. O valor da acidez total titulável apresentou um 

aumento na formulação com 50% da polpa de abacaxi (0,41% de ácido cítrico). Valor 

próximo ao encontrado para o “blend” de abacaxi com acerola (0,49% de ácido cítrico) por 

Assis et al. (2012). 

Todas as formulações encontram-se com acidez total titulável dentro dos padrões 

toleráveis pela legislação brasileira (Brasil, 2003) para néctar de abacaxi, que estabelece 

um limite mínimo de acidez de 0,12 (g/100g) de ácido cítrico.  

Os sólidos solúveis totais de todas as amostras estão dentro dos limites 

estabelecidos por Brasil (2003), cujo teor mínimo é de 11 ºBrix. O aumento da proporção 

de polpa de abacaxi na formulação de 45% (10,25 ºBrix) provocou uma elevação na 

quantidade de sólidos solúveis, o que não ocorreu na formulação de 50% (10,06 ºBrix). O 

aumento da proporção da mistura influenciou a quantidade de sólidos solúveis nos estudos 

de Neves & Lima (2010). 

 

Tabela 3: Resultados dos atributos sensoriais dos néctares de abacaxi com hortelã (Padrão, 40%, 

45% e 50%) 

  Padrão 40% 45% 50% 

Aparência 7,28±1,64 a 6,48±1,74 a 6,46±1,83 a 6,54±1,91 a 

Aroma 7,60±1,57 a 5,42±2,28 b 6,06±1,96 b 6,26±1,94 b 

Viscosidade 7,20±1,53 a 6,20±1,98 b 6,44±1,70 ab 6,50±1,69 ab 

Sabor 7,58±1,61 a 5,20±2,39 b 5,80±2,28 b 5,88±2,40 b 

Acidez 0,35 ± 0,02 

b 

0,31 ± 0,01 b 0,41 ± 0,01 b 

SST 10,5 ± 0,08 

b 

10,25 ± 0,28 b 10,06 ± 0,09 b 
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Av. Global 7,44±1,63 a 5,58±2,10 b 5,98 ±1,99 b 6,30±2,06 b 

Intenção de 

Compra 4,08±0,98 a 2,62±1,30 b 2,80±1,32 b 3,00±1,47 b 

 

Conforme mostra a Tabela 3, pode-se observar que para o atributo sensorial 

aparência, em todas as formulações não houve diferença significativamente. 

De um modo geral, as notas das amostras com exceção da   padrão   situaram-se na 

escala hedônica próximas à nota 5 (região da categoria “nem gostei/nem desgostei”). As 

amostras não diferiram estatisticamente entre si (p≤0,05) em relação à aceitação do 

parâmetro aparência, isto se deve provavelmente ao fato da base de néctar ser a mesma 

para todas as amostras, a única fonte de variação. Estão expressos os resultados de intenção 

de compra. A amostra de néctar de abacaxi com hortelã em diferentes concentrações 

apresentou alto índice de rejeição dos provadores, que certamente não comprariam ou 

provavelmente não comprariam esse produto. 

No entanto, para o atributo viscosidade não foi observado diferença entre as 

formulações (45% e 50%), esta semelhança, provavelmente se deve ao fato dos provadores 

não serem treinados. Em relação aos atributos (aroma, sabor e avaliação global) dos 

néctares de abacaxi com hortelã, todas as formulações diferiram significativamente. Um 

produto para ser aceito em termos de suas propriedades sensoriais, necessita alcançar 

Índice de Aceitabilidade de, no mínimo, 70%, como descreve Teixeira et al. (1987) em 

seus trabalhos. Vale ressaltar que a formulação padrão foi a única que obteve índice de 

aceitabilidade para todos os atributos. Isso pode também ser justificado pela concentração 

do hortelã não ter agradado, revelando uma certeza maior de aquisição do produto para as 

amostras somente com abacaxi. 

 

4. CONCLUSÕES  

Através das análises físico-químicas realizadas com os néctares de abacaxi com 

hortelã, constatou-se que os produtos encontram-se de acordo com os padrões 

estabelecidos. 

Quanto aos aspectos sensoriais, o néctar de abacaxi com hortelã não obteve 

aceitabilidade entre os provadores, onde optaram pela formulação padrão sem adição da 

hortelã. 
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RESUMO 

A água é um dos recursos naturais mais necessários e importantes para o ser humano. Sua 

utilização está de forma indispensável em todos os âmbitos da vida. Por esse motivo todas as 

cidades necessitam de um sistema de abastecimento de água para captar água dos mananciais 

naturais e fazer o devido tratamento desse recurso tornando-a apropriada para o consumo humano. 

Conceição do Araguaia é um dos municípios, no sudeste do Pará que possui uma estação de 

tratamento de água, a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), porém, boa parte da 

população sofre com esse abastecimento tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. O 

objetivo de trabalho foi recolher os dados e opiniões dos moradores a respeito do abastecimento e 

qualidade da água distribuída pela COSANPA no município de Conceição do Araguaia no bairro 

São Luiz I e assim identificar as informações que os moradores têm sobre a origem da água 

fornecida pela COSANPA e seu modo de consumo, bem como o índice de doenças provocadas 

pela escassez de água tratada. A água Fornecida pela empresa muitas vezes não supre as 

necessidades dos moradores uma vez que esta não é fornecida com a devida frequência e 

geralmente não é utilizada em todos os afazeres da casa devido à constante turbidez da água 

caracterizada pela cor alaranjada. Além disso, a maioria das pessoas não tem informações a 

respeito da qualidade desse recurso e da origem do fornecimento. Um fator de importante 

relevância está na infra-estrutura da empresa e das tubulações considerando todo o percurso da 

água até chegarem às torneiras das residências do bairro São Luiz Sendo assim, os moradores 

precisam está informados sobre o papel da COSANPA no município e fiscalizar a empresa afim 

que ela melhore a qualidade de seus serviços. 
 

Palavras-chave: COSANPA. Água. Abastecimento.   
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1. INTRODUÇÃO 

A água é um dos recursos naturais mais necessários e importantes para o ser 

humano. Sua utilização está de forma indispensável em todos os âmbitos da vida. Por 

esse motivo todas as cidades necessitam de um sistema de abastecimento de água com a 

função de captar água dos mananciais naturais como lagos, rios ou lençóis freáticos para 

fazer o devido tratamento desse recurso, tornando-a apropriada para o consumo 

humano, um sistema de distribuição para toda a extensão da cidade e por fim um 

sistema de esgoto que conduz as águas servidas para estações de tratamento que as 

devolvem para os rios ou para o mar. Porém sua utilização e distribuição nem sempre 

abrange toda a população. 

“As informações coletadas pela Pesquisa Nacional de Saneamento básico - 

PNSB 2008 sobre abastecimento de água revelam aspectos relevantes da 

cobertura deste serviço no País. Dos 5 564 municípios brasileiros existentes 

em 2008, 5 531 (99,4%) realizavam abastecimento de água por rede geral de 

distribuição em pelo menos um distrito ou parte dele. (Pesquisa Nacional de 

Saneamento básico 2008. Pg. 33)” 

 

Conceição do Araguaia é um dos municípios, no sudeste do Pará, que possui 

estação de tratamento de água, fornecido pela Companhia de saneamento do Pará 

(COSANPA), porém, boa parte da população sofre com esse abastecimento tanto em 

termos quantitativos quanto qualitativos. 

A água Fornecida pela empresa muitas vezes não supre as necessidades dos 

moradores uma vez que esta não é fornecida com a devida frequência e geralmente não 

é utilizada em todos os afazeres da casa devido a constante turbidez da água 

caracterizada pela cor alaranjada. Além disso, a maioria das pessoas não tem 

informações a respeito da qualidade desse recurso e da origem do fornecimento.  

Um fator de importante relevância está na infra-estrutura da empresa e das 

tubulações considerando todo o percurso da água até chegarem às torneiras das 

residências do bairro São Luiz I. A junção de todos esses problemas afeta diretamente 

na qualidade de vida desses moradores, que estão sujeitos até mesmo a doenças 

relacionadas à falta de água potável. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente projeto adota uma metodologia a baseada em um estudo de caso com 

abordagens quantitativas e qualitativas utilizando questionários diretos. Que no qual 
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identifica o método de abastecimento de água no município de conceição do Araguaia, 

aplicado o mesmo a famílias do bairro São Luiz com o intuito de conhecer a realidade 

dos moradores com relação ao fornecimento de água da COSANPA. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto “O cenário do abastecimento da água distribuída pela COSANPA em 

Conceição do Araguaia no bairro são Luiz I” foi realizado através de pesquisas com 

amostra de 50 moradores do bairro em questão. A partir da aplicação de um questionário 

com 9 perguntas foram recolhidos os resultados a seguir. 

O primeiro passo seria de identificar quais dos pesquisados utilizavam a água 

distribuída pela COSANPA.  (Gráfico 01). 

 

 

Gráfico 1 - Porcentagem de moradores que utilizam a água fornecida pela COSANPA. 

 

Como observado no gráfico 01, quanto à utilização da água da COSANPA 72% dos 

moradores, representando a grande maioria, sempre utilizam a água em suas residências 

distribuída pela companhia de água; 26% dos moradores por não considerarem uma água 

de qualidade procuram outros meios, como o tratamento domiciliar, a compra de água 

mineral usa de poços artesianos próprios ou de vizinhos, para não utilizarem sempre desta 

água. Uma minoria de 2% nunca utiliza a água da COSANPA por terem condições de 

possuir poço artesiano. 

O tratamento domiciliar da água, segundo Guimarães; Carvalho e Silva (2007) é 

uma alternativa para obter água potável, porém, este tratamento faz apenas uma 
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recuperação parcial do recurso pois a purificação natural atua de forma mais eficaz do que 

a ação antrópica. 

A desconfiança da população leva ao aumento do número de poços artesianos 

perfurados por empresas clandestinas, porém, sabe-se que sem o devido gerenciamento e 

estudo das áreas a serem perfuradas, essas ações podem interferir nos lençóis freáticos e 

tornar-los impróprios para o consumo (IBEAS, 2012). 

Com o questionário foi possível identificar a opinião dos moradores quanto a 

qualidade do abastecimento da água da COSANPA, representado no gráfico 2, em que 

64% dos moradores a consideram como péssima, 28% como regular, apenas 8% como boa 

e nulo como excelente. 

 

Gráfico 2 - Classificação dos moradores sobre a qualidade da água da COSANPA. 

Esses dados nos mostram de forma evidente a insatisfação dos moradores desse 

bairro quanto à água da COSANPA. Segundo eles a água na maioria das vezes vem turva 

com a coloração alaranjada o que não lhes passa segurança para seu uso.  

Nenhum morador submetido ao questionário afirmou ter abastecimento de água 

com condições excelentes para seu uso. Os relatórios de 2010 da Organização das Nações 

Unidas (ONU) apontam que cerca de 20% população mundial, não têm acesso à qualidade 

e quantidade mínima necessária para beber, cozinhar e tomar banho. 

No Brasil, de acordo com a Portaria n. 518, de 2004, do Ministério da Saúde / 

ANVISA, é dever e obrigação das secretarias de saúde dos estados e dos distritos, atuarem 

de forma vigilante na qualidade da água em sua área de competência, articulando com 

responsáveis pelo controle de qualidade da água, em termos da legislação que regula o 

SUS. 
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Gráfico 3 - Porcentagem de moradores que utilizam água da COSANPA em seus 

afazeres domésticos. 

O terceiro gráfico de dados que, questionou a utilização da água da COSANPA nas 

tarefas domésticas, mostra que 20% das casas visitadas sempre utilizam dessa água mesmo 

não tendo total confiança, pois não encontram outros meios para o não uso, 72% dos 

moradores, sendo a maioria por possuírem outras saídas utilizam raramente desta água, 

apenas uma porcentagem pequena de 14% dos moradores nunca usa desta água, para 

nenhum de seus afazeres.  

Vale ressaltar, que durante a visita nas casas foi possível perceber que maioria das 

pessoas que utilizam a água da COSANPA não possui condições socioeconômicas para 

abandonar esse tipo de fornecimento de água. 

 

Gráfico 4 - Porcentagem da utilização da água da COSANPA nos diversos afazeres 

domésticos. 
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No questionamento seguinte pediu-se que os moradores fizessem uma relação de 

afazeres domésticos nos quais há a utilização da água fornecida pela COSANPA. 

Guimarães, et al (2007) afirma que todo ser humano necessita de água com 

qualidade e quantidade suficiente para atender a primordialidade principalmente no que diz 

respeito a alimentação, higiene e outros.  

Os gráficos mostram que esta utilização indispensável da água não ocorre no bairro 

em questão visto que na alimentação a porcentagem é nula, pois há um receio de ingerir 

esta água e trazer algum malefício a saúde. 

Sendo assim, a maior parte do consumo está na higienização corporal, de louças e 

de roupas. Pesquisas realizadas no município de Bragança, no estado do Pará que tem a 

distribuição feita pela COSANPA, também apontam para o consumo de água voltado 

apenas para serviços de limpeza (IBEAS, 2012). 

Quanto a origem da água, 52% dos entrevistados tem o consciência que a captação 

da água é feita do rio Araguaia, e apenas 36% não tem conhecimento a respeito de sua 

origem. 

O fato de a água ser retirada do rio Araguaia leva os moradores a levantar a 

hipótese de que água adquire poluentes durante o percurso até as casas ou que ou 

tratamento na companhia não foi adequado já que a água do rio que banha todo o 

município de Conceição do Araguaia não é própria para o consumo e deve passar por um 

processo rigoroso de tratamento.  

No entanto vale ressaltar que o mínimo conhecimento sobre os serviços da 

companhia já representa um avanço, pois na década de 70 as companhias viviam em uma 

situação bastante cômoda, já que não havia participação de seus consumidores e as 

empresas se auto-regiam (GALVÃO JUNIOR E CASTRO, 2006 ). Vale ressaltar que não 

é suficiente saber a origem da água fornecida, mas, a partir desse conhecimento atuar na 

cobrança por melhorias nos serviços prestados a sociedade. 
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Gráfico 5 -  Porcentagem de moradores que conhecem as condições da encanação da 

água da COSANPA. 

 

O percurso da água é justamente feito por um sistema de encanação que 

contraditoriamente a maioria dos residentes não conhece. Segundo os moradores não há 

preocupação por parte da empresa de informar seus clientes sobre o trabalho realizado no 

município. Apesar de haver uma taxa relativamente baixa para o consumo do recurso, os 

moradores alegam que mediante a qualidade do produto essa taxa torna-se injusta. 

Segundo o Instituto Trata Brasil (2012), a gestão de um sistema de abastecimento 

de água é atrelada a informação uma vez que os prestadores de serviço conhecem os seus 

equipamentos e processos enquanto que a população é dependente dessas informações. 

Há uma pequena porcentagem de 14% que conhecem ou viram a primeira 

instalação de canos da COSANPA. Alguns desses moradores mais antigos afirmam que 

não há manutenção regularmente dessa encanação e que, portanto, frequentemente ocorre 

danificação no sistema. Além disso, é provável que sem o devido cuidado haja o acumulo 

de resíduos e poluentes na encanação afetando diretamente a qualidade da água. 

Ainda no manual de saneamento do Instituto Trata Brasil (2012) afirma-se que a 

população pode atuar na universalização do saneamento através da busca de conhecimento 

e divulgação de seus direito e deveres garantindo a qualidade de vida para toda a 

sociedade. 
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 Uma porcentagem de 28% das pessoas submetidas ao questionário já adquiriram 

doenças relacionadas ao consumo de água e 72% nunca apresentaram doenças relacionadas 

a esse recurso. 

Os 72% dos entrevistados que não tiveram problemas na saúde afirmam terem 

cuidados extras com a água que consomem fervendo e coando a água para retirar as 

impurezas. 

De acordo com Vanderslice e Briscoe apud Leoneti; Prado; Oliveira (1995) os 

sistemas de abastecimento de água proporcionam benefícios para a saúde da população por 

se constituir em um serviço que assegura melhoria e bem-estar das pessoas. 

No entanto 28% dos entrevistados já tiverem ou ainda tem problemas com o 

consumo da água fornecida pela COSANPA. As doenças mais comuns e citadas pelos 

moradores estão relacionadas à ingestão como cólera, diarréia e vermes, e com contato 

externo como coceiras e alergias. Essas doenças associadas a falta da potabilidade da água 

e ao saneamento básico precário leva a óbito cerca de 1,6 milhões de pessoas no mundo 

por ano (CORTEZ et al, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 - Classificação dos moradores quanto a frequência do abastecimento de água 

nas casas. 

 

Nos dados obtidos percebe-se a grande discrepância entre os 2% de residências que nunca 

falta água e os 38% que consideram a frequência como péssima por faltar quase todos os dias. No 

entanto, comparando-se as porcentagens de bom (30%) e regular (30%) com a frequência péssima 
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(38%) encontra-se uma pequena diferença, portanto, este fator negativo apesar de presente não é o 

mais relevante.  

Segundo Junior e Silva (2006) a frequência do abastecimento de água esta 

diretamente ligada à gestão dos mananciais hídricos. Sem essa administração é provável 

que ocorra falhas no abastecimento tanto na captação da quantidade necessária quanto na 

qualidade do recurso. 

Pode-se levar em consideração que o sistema de abastecimento deve ser projetado 

para abranger uma determina população e deve se adequar conforme o crescimento da 

população e suas necessidades (Trata Brasil, 2012). 

Sendo assim, o porte da instalação no município de Conceição do Araguaia tende 

a ser um fator negativo na distribuição. Além disso, as modificações naturais do rio 

Araguaia nos períodos de inverno e verão influenciam no nível de água disponível para 

captação e consequentemente na sua distribuição para a população. 

Para concluir a pesquisa, buscamos saber qual o entendimento das pessoas do 

bairro sobre saneamento básico, levando em consideração que o tratamento da água esta 

incluído neste conceito.  

Saneamento é considerado como controle de todo fator físico que pode interferir 

na qualidade de vida física, social e mental do ser humano. Essas medidas, segundo a 

OMS, devem ser tomadas incluindo o tratamento de água e esgoto, limpeza urbana, manejo 

de resíduos sólidos e drenagem das águas pluviais. (OMS, 2014 apud, Trata Brasil 2013) 

 Uma porcentagem de 52% afirma não ter conhecimento sobre saneamento. Isso 

acontece devido ausência da ativa execução do sistema de saneamento, pois a desigualdade 

social é visível quando se compara regiões norte/nordeste e sul/sudeste do Brasil 

(MORAES E BORJA, 2005). Sem os conhecimentos básicos de saneamento pressupõe-se 

que seja mais fácil de ludibriar os consumidores e evitar uma possível cobrança por parte 

dos mesmos. A parcela minoritária de 48% mesmo tendo o conhecimento a respeito não 

procuram atitude práticas para modificar tal realidade.  

 

4. CONCLUSÕES 

Diante dos dados da pesquisa conclui-se que o abastecimento de água do bairro 

São Luiz I no município de Conceição do Araguaia distribuída pela COSANPA, não tem 

atendido satisfatoriamente seus consumidores, uma vez que há diversas reclamações a 

respeito de sua qualidade. Muitas vezes, o consumo dessa água ocasiona certos tipos de 
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doenças. Por este motivo os habitantes da localidade nem sempre podem utilizá-la em 

todas as suas necessidades. É possível que esta água adquira poluentes durante o percurso 

até as residências ou por motivos naturais da fonte venha ocasionar um déficit em sua 

distribuição. Portanto, torna-se necessário um trabalho informativo com os moradores 

sobre a atuação deste órgão no município para que assim os mesmos além de conhecerem 

o sistema de saneamento possam também atuar na sua fiscalização. 
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RESUMO 
As frutas exóticas disponíveis em um local são aquelas pouco conhecidas pela sua população. A 

região Norte fornece diversas frutas para outras regiões do Brasil e do Mundo. Apesar de 

caracterizada dessa forma ela também recebe frutas vindas de outros lugares, tornando disponíveis 

algumas frutas exóticas no mercado local, essas frutas são disponíveis, mas pouco conhecidas pela 

maioria da população. Assim como tem acontecido em todo o Brasil, no caso especifico de Belém, 

houve nos últimos tempos um crescimento da disponibilidade de tais frutas no Mercado Brasileiro. 

Estas frutas estão no topo da lista de frutas consideradas emergentes no país. Com esse cenário, o 

objetivo dessa pesquisa é o de listar as frutas exóticas que ocorrem na cidade de Belém/Pa, 

verificando o preço destas frutas e identificando as regiões e Estados que fornecem tais frutas para 

a Capital do Pará. Essa pesquisa foi desenvolvida em dois períodos do ano de 2014, de maio a abril 

e de agosto a setembro, por uma equipe que visitou as principais feiras e supermercados da cidade. 

Nesse levantamento verificou-se que o Rambutã e o Mangostão não foram encontrados em nenhum 

dos períodos, no entanto, se encontrou a Pitaia, o Caqui, a Fisalis, a Nectarina, o Abiu, o Granadilo, 

a Romã, o Quiuí, entre outras. Observou-se diferença na ocorrência das frutas entre os 

supermercados e as feiras participantes da pesquisa. Percebe-se também que, a Nectarina obteve 

variação de preço entre as épocas analisadas, e que outras obtiveram variação no preço dentro do 

mesmo período. Com os resultados obtidos, indica-se a necessidade de se continuar a pesquisa em 

outros períodos, para que se possa saber quando há a maior ocorrência destas frutas e os seus 

menores preços.       
 

Palavras-chave: Frutas Exóticas. Preços. Mercado.   
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1. INTRODUÇÃO 

Partindo da ideia de que, frutas exóticas são aquelas que são menos conhecidas em 

um determinado local porque veem de outra região ou país onde são mais comuns, ou 

porque tem uma produção menor e, muitas vezes, dedicada a atender a um determinado 

segmento gastronômico. 

A região Norte do País tem frutas consideradas exóticas às outras regiões e ao 

Mundo. Tendo como exemplo, o Cupuaçu, o Cacau, e o famoso Açaí (CARVALHO e 

MIRANDA, 2008). Mas assim como as outras regiões, o Norte, também esta tendo em 

mão novos sabores, como o Rambutã, o Mangostão, que vem da Ásia e foram bem 

adaptados ao País (BRUNNER e PAYAN J., 2010); e o Granadilo, e a Phisalis, que 

mesmo sendo frutas da região Amazônica, ainda são pouco conhecidos pela população, e 

também estão em processo de expansão no país. E assim, outras frutas, como o Tamarindo, 

a Pitaya, o Caqui, entre outras são dispostas a população paraense.     

Estas frutas estão no topo da lista de frutas consideradas emergentes no país 

(EMBRAPA, 2006). Isso é provado, com no ano de 2014, o II Simpósio Internacional de 

Fruticultura, evento promovido pela Sociedade Brasileira de Fruticultura, ter como 

objetivo, discussões específicas sobre a fruticultura exótica, sendo um tema que vem 

despertando cada vez mais o interesse de produtores e consumidores por todo o mundo. 

Com tudo, objetivou-se realizar uma pesquisa nos mercados de Belém/Pa, com o 

intuito de se listar as frutas exóticas que ocorrem na cidade, e sua distribuição tanto nos 

supermercados quanto nas feiras, e ainda houve a intensão de se saber o preço de tais frutas 

e as regiões que as fornecem. Realizou-se tal pesquisa em dois períodos do ano de 2014. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa na cidade de Belém deu-se em seis supermercados e em três feiras 

abertas da cidade, dentre estas a feira do Ver-o-Peso1 e a feira da Ceasa. Averiguou-se as 

frutas exóticas presentes, em dois períodos do ano de 2014, o primeiro nos meses de abril e 

maio e o segundo em agosto e setembro, com o intuito de se comparar tanto a ocorrência 

quanto a variação dos preços das frutas, também foram realizadas entrevistas com 

                                                           
1Considerado a maior feira ao ar livre da América Latina e cartão postal da cidade paraense. 
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representantes e vendedores para saber qual a proveniência de tais fruta, ou seja, quais são 

as cidades fornecedoras.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na tabela abaixo, listou-se as frutas exóticas que foram encontradas nos 

supermercados de Belém, nos dois períodos estipulados na pesquisa. Como podemos 

observar as frutas exóticas que tiveram maior ocorrência nos supermercados nos dois 

períodos estipulados na pesquisa foram: Atemóia, Nectarina, Pera Portuguesa, Pera 

Asiática, Pera Willian, Pera Forelle, Pera danjour e o Quiuí.  

Tabela 1 – Frutas exóticas que foram encontradas nos supermercados de Belém, nos dois períodos 

estipulados na pesquisa, abril e maio e de agosto e setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa et al. (2014). 

 

Frutas Exóticas 
OCORRÊNCIA (%)  

1° PERÍODO 2° PERÍODO 

Rambutam - - 

Mangustão - - 

Pitaya - 50 

Fisalis 50 66,67 

Cubiu - - 

Quiuí 100 66,67 

Romã 100 50 

Siriguela - - 

Abiu - - 

Caqui - 83,33 

Tamarindo - 16,67 

Granadilo - 66,67 

Nectarina 100 83,33 

Pera Portuguesa 83,33 50 

Pêra Asiática 66,67 66,67 

Pêra Pechmam asiática   

Pera Willian importada - 50 

Pêra Forelle 33,33 33,33 

Pera vermelha - 16,67 

Pera D’anjour 33,33 50 

Atemóia 83,33 100 

Pinha - 33,33 

Pêssego importodo - 83,33 

Ameixa importada - 83,33 

Maça vermelha importada - 33,33 

Maça verde importada - 33,33 

Genipapo - - 

Abacate abocado - 33,33 
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Nestas, exceto a Nectarina, teve-se equivalências nos preços entre as duas épocas 

analisadas, já que esta passou de R$ 47,70 para R$ 10,56 em média por quilo. Também, 

foram encontradas nos dois períodos, a Romã e a Pitaya, no entanto, com menor ocorrência 

e com poucos frutos no primeiro período, já no segundo as duas tiveram uma maior 

presença. E, entende-se que elas tem poucos compradores, sendo vendida somente em 

bandejas. Custando a Romã R$ 23,00 e a Pitaya R$ 12,00, em média por quilo.  

É importante ressaltar que em um supermercado visitado no segundo período 

avaliado a Pitaya estava disposta como a maioria das frutas, em grande quantidade e bem 

acessível, sendo este o supermercado que em geral teve os mais altos preços. Já o Caqui, 

no primeiro período foi encontrado somente na feira da Ceasa, e no segundo período foi 

encontrado em 83,33% dos supermercados visitados com média de R$ 11,73/kg.  

No segundo período analisado o Tamarindo e o Granadilo foram encontrados em 

alguns dos supermercados visitados, sendo que o segundo teve ocorrência 66,67%, os dois 

sendo dispostos em bandejas. O que nota-se é o preço, o Tamarindo com R$ 43,55 e o 

Granadilo com média de R$39,00 o quilo. Também houve a ocorrência em alguns 

supermercados de Abacate Avocado com R$ 8,50 o quilo e da Pinha com R$ 18,00, em 

média. Onde a ultima, também foi encontrada nas feiras da cidade com preços mais baixos.        

Encontrou-se ainda nos supermercados no segundo período analisado, a Ameixa e o 

Pêssego, com este tendo grande diferença no preço entre os supermercados, onde variou 

entre R$ 5,43 a R$ 32,95/quilo, já a Ameixa teve variação menor, indo de R$ 7,53 a R$ 

25,95. 

Todas as frutas já mencionadas, de acordo com as entrevistas, são trazidas de São 

Paulo. Percebe-se que a feira da Ceasa, diferente da feira do Ver-o-Peso, é abastecida tanto 

pelos produtores das regiões próximas quanto por outro Estado, sendo São Paulo o maior 

fornecedor das frutas exóticas vendidas na cidade de Belém.  

Na feira da Ceasa também se encontrou a Pera Portuguesa e o Quiuí, vindas 

também de São Paulo.  Regiões próximas a Belém, abastecem a feira com Pitaya, 

Mangostão e Rambutã, mas em nenhuma das épocas analisadas as encontrou presente. 

Sendo que elas ainda fornecem essas frutas aos supermercados, onde também não foram 

encontradas, exceto a Pitaya que nos supermercados é suprida pelo Estado de São Paulo.  

Com isso, tem-se em vista continuar esta pesquisa em outras épocas no ano para se 

aproximar da variação anual das frutas exóticas que são oferecidas no mercado de Belém. 
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O que é interessante ressaltar, é que principalmente o Mangostão e o Rambutã, tem 

a maior parte dos frutos, produzidos durante a safra, são geralmente enviados para 

comercialização em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do Sudeste brasileiro. O 

fruto do Mangostão comercializado na região são os frutos excedentes ou muito maduros, 

os pequenos, manchados ou também quando ocorre redução dos preços devido à 

superprodução ou coincidência entre as safras da Bahia e Pará (SACRAMENTO et al., 

2007).  

A Pera, como se pôde observar na tabela 1, ocorre com uma grande variedade, 

tendo-se: Pera Portuguesa, Pera Asiática, Pera Willian, Pera Forelle, Pera vermelha e Pera 

D’anjour. O que é interessante é que elas tem preços equivalentes, com média de R$ 12,00 

o quilo. 

Abaixo, lista-se outras frutas exóticas que tiveram pouca ocorrência nos 

supermercados. Nenhuma destas teve preços altos, variaram entre R$ 6,00 e R$ 

12,00/quilo. 

 

Quadro 1 – Frutas exóticas que tiveram pequena presença na maioria dos supermercados. 

Goiaba chinesa Goiaba vermelha Kino 

Lima pérsia,  Limão siciliano Maça argentina 

Maça verde importada Maça vermelha importada Nêspera 

Pera pechmam asiática Pera vermelha Pera red 

Tangerina importada   Maça red   

Fonte: Costa et al. (2014). 

 

As frutas com ocorrência somente nas feiras foram o Genipapo, o Umbu, Pinha, 

Abiu, e Cubiu. A Abiu, o Cubiu e o Genipapo são trazidos das redondezas, no Ver-o-Peso 

foi informado que o Genipapo vinha de ilhas próximas. O Umbu e a Pinha vem do 

Nordeste do Brasil. Todas detem preços acessíveis, mas não são encontradas em grandes 

quantidades. Segundo os feirantes da Ceasa, também se tem presença de Seriguela a partir 

do segundo período da pesquisa.     

 

4. CONCLUSÕES 

Entende-se que nas feiras da cidade de Belém no período analisado, encontram-se 

pouquíssimas frutas exóticas, com ocorrência da Pera portuguesa e do Quiuí, assim como 
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se encontram frutas que não são encontradas nos supermercados. Com isso, percebeu-se a 

ocorrência diferente nas feiras e no supermercado sobre quais frutas exóticas são ofertadas. 

Por mais que não seja em grandes quantidades, nos supermercados houve uma maior 

variedade de frutas. 

Em nenhum dos períodos foi encontrado no mercado o Rambutã e o Mangostão, 

que são frutas produzidas próximo à cidade de Belém. Percebe-se também que somente a 

Nectarina sofreu grande variação de preço entre as épocas. Mas, no entanto, outras 

sofreram grandes variações dentro do mesmo período, principalmente a Ameixa e o 

Pêssego, assim indica-se que os consumidores comparem os preços de cada 

estabelecimento ofertante de tais frutas.  

Contudo, há a necessidade de se continuar a pesquisa em outros períodos, para que 

se possa saber quando se tem a maior ocorrência destas frutas, os seus menores preços e 

sua variação anual de disponível. E também se considera que, possam aparecer outras 

frutas que não se teve nos períodos analisado.   
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RESUMO 

 
Este artigo trata das dificuldades dos alunos, face ao processo ensino-aprendizagem na dinâmica do 

desenvolvimento do ensino de física que ocorre na 1ª série do ensino médio na Escola Estadual de 

Ensino Médio Leopoldina Guerreiro, localizada no município de Afuá, no estado do Pará. Teve por 

finalidade analisar as dificuldades de aprendizagem dos alunos, considerando o processo avaliativo 

que ocorre no ensino de física na 1ª série do ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio 

Leopoldina Guerreiro, descrevendo as práticas avaliativas dos professores de física, comparando o 

rendimento de aprendizagem dos alunos através de notas bimestrais e analisar o processo 

metodológico desenvolvido pelos professores de física como forma de estimulação e promoção da 

aprendizagem significativa, confrontando teoria e prática. Em vista disso, conclui-se que dentro de 

nossa sociedade temos valores e cultura que alimentam nossos princípios de conduta, mas ao 

mesmo tempo essa sociedade conduz a escola em busca de mão-de-obra barata, e que transforme 

esses homens em sujeitos sem escolha. Pode-se até mencionar que por trás do ensino de física há 

um interesse que esteja ligado aos setores sociais, políticos e econômicos. 

 

Palavras-chave: Física. Avaliação. Aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

A escolha do objeto de estudo, ao planejar o presente artigo científico, baseou-se na 

importância de conhecer através de uma análise científica a real situação das dificuldades 

dos alunos, face ao processo ensino-aprendizagem na dinâmica do desenvolvimento do 

ensino de física que ocorre na 1ª série do ensino médio. 

A referida pesquisa fora realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Leopoldina 

Guerreiro, no município de Afuá, norte do Estado do Pará, onde se tinha informações de 

que os alunos, ao chegarem neste nível de ensino, encontravam muitas dificuldades para 

assimilarem os conhecimentos advindos da área da física, fato este que justificou e 

fortaleceu a validade deste trabalho. 

Assim, o presente artigo se propôs a analisar as dificuldades de aprendizagem dos 

alunos, considerando o processo avaliativo que ocorre no ensino de física na 1ª série do 

ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Leopoldina Guerreiro, descrevendo as 

práticas avaliativas dos professores de física, comparando o rendimento de aprendizagem 

dos alunos através de notas bimestrais e analisar o processo metodológico desenvolvido 

pelos professores de física como forma de estimulação e promoção da aprendizagem 

significativa. 

Historicamente a educação, bem como seus métodos de avaliação, foram praticados 

de forma autoritária, onde o professor detinha o poder e seus métodos eram apenas 

classificatórios. Assim, segundo Freire (1997), o trabalho do professor será o de encher os 

alunos de conteúdos, caracterizando uma educação bancária e, por isso, desconsideram os 

saberes advindos da vida cotidiana. Essa situação é algo preocupante porque observa-se 

que os condutores do processo ensino-aprendizagem ainda limitam-se à questão do 

programa para cumpri-lo. 

Vários autores têm se debruçado na análise crítica e contundente do papel que 

desempenha a avaliação quanto à manutenção de um determinado modelo de sociedade. 

Deste ponto de vista, a avaliação escolar serve como instrumento de controle social e 

proporciona a reprodução dos valores da sociedade dominante nos alunos dentro dos 

limites que a vida social anuncia. Por este panorama a avaliação irá selecionar o bom aluno 

do mau aluno e a escola, na sua função instrumentalizadora da alienação, não só reproduz 

os mecanismos discriminatórios da sociedade, como desenvolve seus próprios 

instrumentos de seletividade e dominação. Nesta perspectiva reforça o que Sant’ana (1995) 
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diz sobre: “avaliar para quê? Para hierarquizar? Excluir? Selecionar? Classificar? 

Verificar? Rotular? Alienar?” Em todas as sociedades, as concepções históricas de 

avaliação condizem com o tipo de sujeito que se pretende formar. No Brasil, esta prática 

não é diferente. Porém, não basta ficar apenas se lamentando, é necessário fazer o 

diferente, acreditando que há possibilidade de inovar. Vale ressaltar que tudo isso não está 

somente a cargo do professor, existe uma estrutura que deve desenvolver-se em conjunto; 

todos (alunos, pais de alunos, professores, coordenadores pedagógicos e gestão escolar) 

devem zelar para que esse processo avaliativo possa ser efetivado com sucesso na escola. 

Diante disso, deve-se pensar, cuidadosamente, sobre a postura que se vem tomando 

da avaliação no processo educativo. Sabe-se que o conhecimento é uma construção 

humana gradual que se realiza por processo contínuo, que o indivíduo faz durante seu 

desenvolvimento cognitivo ao longo de sua vida estudantil. Disso resulta que uma mesma 

informação não é assimilada da mesma forma por todos. Cada educando elabora e 

reelabora as informações recebidas de forma progressiva. Por isso, na avaliação do 

rendimento escolar, deve-se levar em conta o processo ensino-aprendizagem como um 

todo e não apenas uma situação particular num dado momento, até porque o que está sendo 

avaliado acontece num ambiente em que há relações que, muitas vezes, modificam uma 

situação qualquer. É por isso que no sistema educacional a avaliação é o processo mais 

complexo de se fazer. Isso se justifica pelo fato de que a avaliação atribui um conceito ou 

uma nota tendo como fim a promoção ou a retenção do aluno em relação àquilo que está 

sendo ensinado. 

Para entrar no mérito do tema avaliação, antes é preciso, primeiramente, conceituá-

la a partir da visão dos grandes autores que pesquisam sobre o tema em questão. Porém, 

ressalta-se que não se tem a pretensão de refletir sobre todas, contudo, apresentam-se 

ideias de alguns pensadores a respeito do tema. Um dos grandes expoentes do tema, 

Luckesi (2000, p. 30), diz que “Avaliação é uma apreciação qualitativa sobre dados 

relevantes do processo ensino – aprendizagem que auxilia o professor a tomar decisões 

sobre o seu trabalho”. 

Para o autor, a avaliação da aprendizagem escolar deverá ser essencialmente 

qualitativa, pois permitirá ao professor elaborar e reelaborar suas atividades a partir dos 

resultados das ações previstas no seu plano de ensino. É um processo de reflexão contínuo 

permitindo a autocompreensão do desempenho das atividades docentes. Para Esteban 
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(2001), “a avaliação consiste no fornecimento de informações que serão utilizadas na 

melhoria do desempenho do aluno durante seu processo de aprendizagem”. A autora 

destaca uma avaliação que considera a formação do aluno num processo gradativo, dando 

ênfase na reformulação das atividades que visem melhorar a aprendizagem do aluno. Essas 

informações serão analisadas pelo professor para solucionar os problemas que, por ventura, 

virem aparecer.  

Sant’ana (1995, p. 23) enfatiza que “A avaliação consistirá em estabelecer uma 

comparação do que foi alcançado com o que se pretende atingir. Estaremos avaliando 

quando estivermos examinando o que queremos, o que estamos construindo e o que 

conseguimos, analisando sua validade e eficiência”. Esta autora expõe o termo 

“comparação” quando se pretende observar um ato avaliativo frente ao crescimento 

daquilo que se planejou e depois fora executado. Seu enunciado tenta mostrar que a 

avaliação pode ser um procedimento dialógico, porém alguns termos caracterizam, ainda, 

uma avaliação classificatória, no momento em que aparecem as nomenclaturas do tipo 

validade e eficiência. Os termos anteriores comprometem a avaliação porque deixam 

margem para a análise cronológica no que se refere aos conhecimentos apreendidos ao 

longo de um período de estudos. 

Diferentes formas de avaliar marcam o campo educacional e assumem significados 

condizentes com a realidade de cada época. De acordo com Luckesi (2000), os exames 

foram inseridos na educação por volta de 1816. Contudo, na China, aproximadamente dois 

mil anos antes de Cristo, a avaliação era utilizada para selecionar pessoas que estavam no 

exército com o objetivo de promover ou demitir (VASCONCELLOS, 2006). Percebe-se 

que o tema da avaliação não é recente e que ainda é objeto de estudos de muitos autores 

ligados ao sistema educacional. 

Luckesi (2000) chama a atenção que a avaliação é “um juízo de qualidade sobre 

dados relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão”. Isso quer dizer que 

a avaliação não deve ser um simples ato quantitativo para se atribuir um valor numérico, 

mas uma atitude que busque, além de um conceito, fazer com que seu educando possa ser 

um sujeito que pensa e não apenas reproduz o que aprende. 

Observando a avaliação numa atitude reacionária – que consiste uma postura 

negativa do professor frente ao ato de avaliar – alguns autores veem como uma ação 

autoritária mediante aquilo que o aluno precisa ser avaliado. Em relação a este 
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pensamento, Sousa (1994, p. 143) diz  que “A avaliação é autoritária quando assume 

unilateralmente a responsabilidade pelo diagnóstico do desempenho do aluno e a partir daí 

tomam-se decisões fora do alcance que a própria avaliação oferece”. 

Isso significa que a avaliação da aprendizagem escolar se configura como um 

instrumento repressor nas mãos de alguns professores. O aluno fica condicionado pelas 

atitudes autoritárias do professor porque tem a avaliação como uma arma para penalizar o 

mal comportamento do aluno. Neste sentido, a relação professor-aluno é conduzida por 

mecanismos que não favorecem o respeito e o comportamento ético porque há um fundo 

de ameaça do professor para com as atitudes ditas de “inconvenientes” do aluno na sala de 

aula. Por isso, o aluno deixa de expressar seus afetos e seus ideais, reprimindo-se no seu 

ego as suas dúvidas e incertezas frente ao processo educativo: É por isso que: 

“A avaliação educacional escolar assumida como classificatória torna-se, desse 

modo, um instrumento autoritário e frenador do desenvolvimento de todos os 

que passaram pelo ritual escolar, possibilitando a uns o acesso e aprofundamento 

no saber, a outros a estagnação ou a evasão dos meios do saber” (LUCKESI, 

2000, p. 73). 

De acordo com o posicionamento de Luckesi (2000), o professor é um reprodutor 

do sistema vigente porque tem que realizar a avaliação como um ato que vai culminar em 

um valor numérico. Com esta atitude, os alunos são classificados de acordo com seu valor 

quantitativo. Desta forma, a escola reproduz um ranqueamento classificatório dos seus 

alunos, considerando aqueles que possuem conhecimentos no topo da pirâmide e os que 

não possuem conhecimentos, ou melhor, os que não estão de acordo com o padrão de 

educação da escola, em situações inferiores. Os alunos que não conseguem ser 

classificados ou promovidos para a série seguinte abandonam a escola ou irão ficando à 

margem do processo de aprendizagem porque o professor tem que cumprir o programa de 

ensino do seu planejamento. 

Assim, a escola de um modo geral, juntamente com o professor – pois este se 

enquadra nesta instituição de ensino porque se constitui como um agente desse espaço 

enquanto pertença – deve repensar sua missão enquanto local onde se constrói ou se 

aprofunda conhecimentos. Jamais se deve pensar o aluno como objeto do processo de 

aprendizagem em que vai se lapidando, mas como sujeito histórico que pode interagir e 

intervir no seu crescimento intelectual. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Optou-se em realizar uma pesquisa do tipo qualitativa na Escola Estadual de Ensino 

Médio Leopoldina Guerreiro que está localizada no município de Afuá, ilha de Marajó, 

Estado do Pará. Fez-se um levantamento bibliográfico acerca da temática em questão, 

realizando uma leitura de cunho crítico para solidificar a base teórica, tornando-se, desta 

forma, conhecedor dos assuntos relacionados ao processo de avaliação da aprendizagem. 

O público que serviu de amostra foram alunos, pais de alunos, professores e 

coordenador pedagógico. O instrumento utilizado na coleta de dados foram questionários 

abertos aplicados ao público alvo da pesquisa. 

Quanto à análise dos dados coletados, procurou-se ser pontual nas respostas dadas 

pelos entrevistados e entrevistadas, de modo que, o pesquisador jamais interfira no(s) 

resultado(s) da pesquisa, considerado tal ato prejudicial para o desenvolvimento e 

veracidade do artigo científico. A análise se configurou como qualitativa buscando 

acreditar que a avaliação da aprendizagem escolar, como as dificuldades encontradas no 

ensino de física, devem se apresentar e se identificar com esse caráter, isto porque se 

acredita que a execução da avaliação da aprendizagem escolar deve ser é um processo 

gradativo e cauteloso, onde os agentes deste processo estejam em constante reflexão, a fim 

de buscarem melhorias para a qualidade do ensino. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Alunos 

Os alunos, ao serem indagados acerca das dificuldades encontradas no ensino de 

física, afirmaram: “Eu encontro dificuldades em física é nas fórmulas” (Aluna A); “Na 

disciplina de física encontro mais dificuldades nas fórmulas e nas operações de divisão” 

(Aluna B); “Entender as formas de uma conta e soma e fazer cálculos e as fórmulas” 

(Aluna C); “Eu tenho dificuldades é no km/s” (Aluno D); “A minha dificuldade é o motivo 

da explicação que o professor não oferece aos alunos” (Aluna E); “Eu não entendo a 

explicação” (Aluna F); “Minha dificuldade é a falta de explicação” (Aluno G); “Minha 

dificuldade é a falta de explicação” (aluno H). Observa-se que maioria dos alunos encontra 

dificuldades nas fórmulas, ou seja, não compreendem o significado das grandezas e, por 

fim, demonstram, explicitamente, dificuldades em resolver os problemas apresentados em 

física, consequentemente, apresentam necessidades nas resoluções porque precisam de 

conhecimentos matemáticos. Neste sentido, nota-se o estreitamento nos conhecimentos de 
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matemática e física, ou seja, os conhecimentos matemáticos são essenciais na resolução de 

problemas de física. 

Perguntou-se quais os instrumentos de avaliação da aprendizagem que professor 

pratica no decorrer de suas atividades? “Trabalho e seminário” (Aluna E); “Avalia com 

trabalhos e seminários” (Aluna F); “São trabalhos escritos ou digitados, com consulta e 

sem consulta, seminários e testes nos fins de bimestres” (Aluno G); “Ele avalia por meio 

de trabalho, prova escrita e seminário” (Aluno H). A avaliação praticada pelo professor em 

sala de aula é bastante variada, como bem demonstra os relatos dos alunos acima. Contudo, 

se não houver explicação dos assuntos de física, certamente os alunos não farão uma boa 

avaliação. 

3.2 Pais de alunos 

Nota-se que maioria dos pais não participa da vida escolar dos seus filhos, 

limitando-se apenas a reuniões quando são solicitados pelo professor ou pela gestão da 

escola. Para esses pais a educação é um ato exclusivo da escola, eximindo-se de suas 

responsabilidades e estabelecendo uma dicotomia entre educação escolar e educação 

familiar. Essa falta de conscientização da participação da família no processo ensino-

aprendizagem do aluno acarreta-lhes sérias consequências. Tais consequências que vão 

desde uma mudança de comportamento até casos extremos, como a reprovação, fato este 

que tem agravado significativamente o índice de repetência e a distorção idade-série, bem 

como a retenção da vida estudantil do aluno na escola. 

3.2 Professores 

Aos professores foram feitas cinco perguntas, das quais três são bastante 

pertinentes para análise do presente trabalho. Primeiramente, buscou-se saber como é o 

desempenho dos alunos nos conhecimentos de física: “Bom, falta mais interesse pela 

matéria” (professor C); “Os alunos possuem baixo rendimento em física” (professor W). 

A respeito das dificuldades dos alunos no ensino física, teve-se as seguintes 

respostas: “Sim, a maior dificuldade dos alunos em física é na parte dos cálculos e da 

interpretação dos problemas” (professor C); “Os alunos têm muita dificuldades na 

resolução dos problemas” (professor W). 

Quanto ao erro cometido pelo educando nas atividades propostas pelo professor em 

sala de aula, dizem que auxiliam porque “os erros bem vistos se tornam um aliado para o 
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professor, oportunizando para rever sua prática” (professor C). “Normal, peço a eles que 

revejam e assim procurem consertar seus erros” (professor W), 

Procurando identificar como ocorre a avaliação da aprendizagem em sala de aula, a 

fim de caracterizar a prática pedagógica dos professores, obteve-se as seguintes 

afirmações: “Avalio de forma contínua, de acordo com os resultados de cada estratégia 

desenvolvida em sala de aula, (...) observação, interpretação de situações dadas, (...) 

fazendo adaptações conforme o nível de aprendizagem dos educandos” (professor C). 

“Através de um teste escrito em sala de aula, pesquisa, produção de seminários e através de 

exercícios escritos e orais” (professor W). 

Detectou-se que os entrevistados apresentam conhecimentos consistentes e 

específicos do conceito de avaliação, como: “Avaliação é um trabalho que deve ser um 

processo contínuo onde o objetivo não apenas a distribuição de notas aos alunos, mas 

também uma reflexão sobre a própria prática pedagógica” (professor C). “Avaliação é (...) 

a possibilidade de perceber os avanços e as dificuldades dos alunos e assim o professor 

pode rever a sua prática pedagógica” (professor W). 

3.3 Coordenadora pedagógica 

Perguntado à supervisora escolar como é feito o acompanhamento do trabalho 

pedagógico do professor, esta afirmou: “O acompanhamento pedagógico é realizado 

mensalmente através do plano de unidade, diálogos com os professores para conhecer as 

dificuldades em sala, buscando juntos mecanismos de superação. São colocadas também 

propostas para que o andamento das atividades pedagógicas da escola surta um efeito 

qualitativo, sempre respeitando a opinião de todos os envolvidos no processo educativo”, 

(Supervisora D, 39 anos). 

Contudo, quando relata a atitude do professor em relação ao erro cometido pelo 

aluno, diz: “Infelizmente ainda hoje muitos professores por falta de conhecimento ou 

compromisso com o aprendizado do educando, se utiliza do erro do aluno para puni-lo ou 

até mesmo para ridicularizá-lo diante da turma, o que é inadmissível”.  

 

4. CONCLUSÕES 

Diante deste trabalho, construído a partir de uma pesquisa, constatou-se que o 

ensino de física na 1ª série do ensino médio apresenta muitos problemas que devem ser 

superados. Tal atitude não fica a cargo somente do professor, mas também de toda equipe 
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que compõe a escola, haja vista que todos fazem parte desse processo e que deve caminhar 

para o desenvolvimento das potencialidades dos educandos, vislumbrando a carreira sua 

vida estudantil. 

Observa-se, por meio da entrevista, que avaliar hoje se resume a medir e a registrar 

resultados de testes e provas escolares, nada ocorrendo após esses atos. Isso além de não 

propiciar significativas consequências positivas para a melhoria do ensino e da 

aprendizagem, ainda impõe aos educandos situações negativas como a de viver sob a 

ameaça da retenção estudantil. 

O ensino de física, que hoje se materializa na escola, ainda tem resquícios de 

educação tradicional, pois na metodologia de ensino não foram detectadas situações 

desafiadoras para os alunos superarem suas dificuldades. Além de que o próprio educando 

já vem com uma carga negativa de conhecimento acumulada ao longo do tempo por 

diversas razões, pois a coleta dos dados mostrou que muitos alunos já tiveram dependência 

de estudos, tal situação compromete a carreira deles porque diante disso precisam estudar 

em horários diferentes para compensar a dependência. 

Quanto aos instrumentos de avaliação o maior peso quantitativo se apresenta na 

forma de prova escrita como um dos instrumentos de verificação da aprendizagem do 

educando, é o termômetro que serve para promover o que os alunos adquiriram como 

aprendizagem, pois a pesquisa revelou que maioria dos entrevistados elabora a prova 

escrita valendo 80% da pontuação exigida pelo sistema de notas escolares. Assim o 

professor conduz o aluno a uma mecanização e memorização das atividades escolares, 

onde o aluno torna-se um ser coagido pelo sistema opressor da avaliação utilizada na 

escola, uma vez que deposita no exercício escrito e em um único momento a avaliação da 

aprendizagem do indivíduo, quando na verdade deveria ser um trabalho diário começando 

desde o primeiro dia do ano letivo até o término das atividades escolares. Fato este não 

constatado durante a pesquisa realizada para este trabalho. 

A partir da pesquisa constata-se que é necessária uma mudança no setor educativo, 

no que se refere ao modelo avaliativo adotado em sala de aula quanto ao processo ensino-

aprendizagem, para que os educandos possam ser reconhecidos como seres ativos e 

críticos. O professorado deve exercitar a capacidade de registro de impressões sobre seus 

alunos, num primeiro momento, principalmente daqueles que mais precisam de atenção e 

reforço de aprendizagem, acreditando que essa ação há de se estender paulatinamente para 
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a elaboração de uma avaliação qualitativa permitindo um processo democrático quanto ao 

ato de conduzir a aprendizagem dos alunos, pois se precisa romper com a atual situação 

que se encontra no ambiente da escola. Dessa forma, favorecerá ao educando o 

crescimento e o desenvolvimento de suas potencialidades educativas. 

Sabe-se que muito mais pode ser dito sobre o ensino de física na 1ª série do ensino 

médio. Aqui se fez um ensaio inicial de reflexão sobre as atitudes, procedimentos, 

aplicações, desenvolturas dos alunos, dos professores, dos pais, da coordenação 

pedagógica que não devem ser esquecidos. Servirão de apoio para novos olhares sobre a 

condução do processo educativo dos conhecimentos de física no ensino médio, mais 

precisamente na série inicial desse nível de ensino.  

Com muito mais autoridade, os teóricos que se debruçam sobre as metodologias e 

didáticas praticadas na sala de aula veem estudando o que tem sido e o que pode ser a 

aprendizagem escolar dos alunos com o intuito de provocar debates e reflexões que façam 

os educadores abraçarem uma postura mais flexível e dialógica quanto ao sistema de 

avaliação praticado em sala de aula. E não somente refletir, mas também dar vida ao 

próprio conceito e formas de avaliar.  

Este trabalho não pretendeu e nem pretende esgotar o assunto em questão, muito 

pelo contrário, busca-se levar a comunidade educacional conhecimentos acerca do ensino 

de física no ensino médio no sentido de direcionar a prática avaliativa para uma visão total 

da avaliação e do processo educacional. 
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RESUMO 

 
Na classe Insecta a ordem Diptera constitui uma das ordens megadiversas, com cerca de 150.000 

espécies descritas. São insetos que possuem grande variedade estrutural e de habitats, além de 

relevante importância econômica, ambiental e social. Diante de tal relevância torna-se necessário o 

levantamento das produções científicas existentes, visando identificar em que áreas do 

conhecimento vêm sendo desenvolvidos os estudos sobre a ordem Diptera. Neste sentido, o 

presente trabalho tem como objetivo a realização do estado da arte da ordem Diptera no Brasil por 

meio de inventário das produções acadêmico-científicas em âmbito nacional, no período de 2004 a 

2014. Para realização do levantamento das produções bibliográficas sobre o assunto, utilizou-se a 

Rede Mundial de Computadores e como fornecedores, os acervos de várias plataformas de busca e 

de programas de Pós-Graduação. Para a análise, caracterizou-se os estudos quanto à temática de 

pesquisa, o tipo de publicação e as famílias pertencentes à ordem estudada. A análise mostrou 

grande frequência das publicações na categoria de artigos representando 55,05% de todas estas, 

onde a principal temática pesquisada esta relacionada à taxonomia e distribuição geográfica das 

espécies, correspondente a 39,28% das publicações. Quanto às famílias de Diptera estudadas, 

Psychocidae e Culicidae ocorreram com maior frequência entre as publicações encontradas (19,5% 

e 22,5% respectivamente). Portanto, tais resultados, reforçam a grande diversidade de espécies 

pertencentes a essa ordem de insetos no país, ressaltando a importância da descrição e da 

ocorrência dos Diptera para o avanço no conhecimento sobre estes no Brasil. 

 

Palavras-chave: Diptera. Estado da Arte. Produções Científicas. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ordem Diptera constitui uma das ordens megadiversas de insetos, possuindo 

cerca de 150.000 espécies descritas, distribuídas em 188 famílias. Distingue-se de outros 

insetos alados por possuir somente um par de asas membranosas, correspondente ao par 

anterior, tendo o par posterior se transformado em pequenas estruturas clavadas 

denominadas halteres, que funcionam como órgãos de equilíbrio (LIMA & SERRA, 2006; 

SOUZA-SILVA et al., 2001; REICHERT, 2010).  

No Instituto Nacional de pesquisa da Amazônia (INPA), a coleção de Diptera é 

uma das maiores coleções em número de espécies identificadas e uma das mais 

importantes da Amazônia e do Brasil, cujo acervo possui 104.650 espécimes alfinetados, 

sendo 21.301 Culicidae, 15.346 Empididae e 13.852 Tabanidae, as famílias com maior 

representatividade (CARVALHO et al., 2002). 

A ordem é diversa não somente na riqueza de espécies, mas também em variedade 

estrutural, de habitats e importância econômica. Os Diptera são cosmopolitas, que 

colonizaram com sucesso, praticamente todos os habitats e continentes, com exceção da 

Antártica (MERRITT et al., 2003). 

Os insetos desse grupo apresentam uma grande variedade de hábitos alimentares, 

desde a fitofagia até a hematofagia. Várias espécies são vetores de importantes doenças 

como a dengue e a malária. As larvas são geralmente ápodas e vermiformes e ocorrem em 

muitos tipos de habitats, tais como no interior de plantas, no solo, na água, em matéria 

orgânica em decomposição, etc. (PENTEADO et al., 2009). 

Devido a essa grande variedade de espécies, habitats e hábitos de vida, faz-se 

necessário o levantamento das produções científicas, visando identificar em que áreas do 

conhecimento estão sendo desenvolvidos os estudos sobre a ordem Diptera. Para Ferreira 

(2002), os estudos de levantamento bibliográficos denominados “estado da arte” ou 

“estado do conhecimento” são pesquisas de caráter bibliográfico que buscam caracterizar e 

discutir as produções acadêmicas sobre dado assunto, em diferentes campos do 

conhecimento, tentando responder que aspectos e dimensões são destacados e abordados 

em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas 

certas dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em periódicos e 

comunicações em anais de congressos e de seminários. 
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Neste sentido, o presente trabalho tem como objetivo a realização do estado da arte 

da ordem Diptera no Brasil por meio de um inventário das produções acadêmicas acerca 

deste tema em âmbito nacional, no período de 2004 a 2014. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Levantamento das Produções Bibliográficas   

O universo das produções bibliográficas é composto pelo total de obras 

acadêmicas, como, teses, dissertações, artigos, livros, resenhas e resumos em anais de 

eventos. Para o levanto bibliográfico que corresponde aos dados deste trabalho, foi 

utilizada a Rede Mundial de Computadores (Internet) e como fornecedores, os acervos de 

várias plataformas de programas de Pós-Graduação em todas as áreas relacionadas ao 

tema, de sites como Scielo, Periódico Capes e Google Acadêmico, buscando publicações 

nacionais no período de 2004 a 2014. 

 

2.2 Classificação das Publicações 

Para a classificação das publicações foi realizada a análise dos conteúdos dos 

resumos de todas as obras que abordavam a ordem Diptera. Isso permitiu a categorização 

das publicações quanto: a) o tipo de publicação (anais de evento; artigo científico; boletim 

de pesquisa, relatório técnico, capítulo de livro; comunicação; dissertação; nota científica; 

TCC e monografia; e tese): b) as áreas de pesquisa ou temáticas (biologia e genética; 

captura e controle populacional; ecologia; entomologia forense; epidemiologia (parasitas e 

vetores); pragas; taxonomia e distribuição geográfica): c) as famílias pertencentes à ordem 

Diptera. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Tipo de Publicação 

No período de 10 anos (2004 – 2014) foram encontradas 1.642 publicações que 

abordaram a ordem Diptera. Desse total, a categoria artigos foi mais expressiva, 

representando 55,05% de todas as publicações para o período estudado (10 anos), enquanto 

que a categoria com menor representatividade foi a categoria que engloba boletim de 

pesquisa, relatório técnico, e capítulo de livro, que foi correspondentes a 0,43% do 

universo de obras inventariadas (Tabela 1).  
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Segundo Brofman (2012), as publicações de cunho científico tem como objetivo a 

divulgação da pesquisa para a sociedade, de maneira que elas permitam que as pessoas 

possam utilizá-la e avaliá-la a partir de outras visões. Neste contexto, as revistas 

eletrônicas apresentam-se como um modelo economicamente viável e como um modo 

mais rápido para que os pesquisadores possam divulgar os resultados de suas pesquisas, 

possibilitando o acesso das pessoas a estas informações, de uma forma mais efetiva. 

Tabela 1: Tipos de publicações sobre a ordem Diptera no Brasil, no período de 2004 a 2014. 

TIPO DE PUBLICAÇÃO 
NÚMERO DE 

PUBLICAÇÕES 

PORCENTAGEM 

DE PUBLICAÇÔES 

(%) 

Anais de Eventos Científicos 57 3,47 

Artigo Científico 904 55,05 

Boletim de Pesquisa, Relatório 

Técnico, Capítulo de Livro 
7 0,43 

Comunicação 82 4,99 

Dissertação de Mestrado 336 20,46 

Nota Científica 57 3,47 

Monografia e TCC 44 2,68 

Tese de Doutorado 155 9,44 

TOTAL 1642 100 

Fonte: os autores 

 

3. 2 Temáticas das Publicações  

Dentre as temáticas abordadas, foi observado que as publicações encontradas 

focavam seus estudos em sete categorias principais, sendo elas: biologia e genética; 

métodos de captura e controle populacional; ecologia; entomologia forense; epidemiologia 

(parasitas e vetores); taxonomia e distribuição geográfica; e pragas agrícolas. Dentre as 

obras analisadas, observou-se que a temática mais abordada nas publicações é a referente à 

taxonomia e distribuição geográfica dos Diptera, a qual correspondeu a 39,28% de todas as 

publicações inventariadas, e a categoria menos explorada nas pesquisas foi as que tratavam 

de pragas agrícolas, que representou apenas 3,23% do total de obras levantadas (Tabela 2). 

Quanto às publicações de taxonomia e distribuição geográfica, vários trabalhos 

trataram do levantamento de famílias em determinados ambientes, da descrição de novas 

espécies e de novos ambientes povoados por determinados grupos de Diptera. Neste 
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sentido, destacam-se os trabalhos de Paula & Gomes (2007) que descreveram a fauna da 

família Culicidae em área sob influência de construção de uma represa no Estado de São 

Paulo, Strieder (2004) que descreveu a fêmea de Thyrsopelma itaunense, da família 

Simuliidae e o de Cardoso et al. (2011) que relataram a primeira ocorrência de Culex 

brethesi, espécie da família Culicidae, no estado do Rio Grande do Sul. 

Ressalta-se que os estudos taxonômicos e de distribuição geográfica, são 

importantes por permitirem a compreensão, o registro e a disseminação do conhecimento a 

cerca das espécies de Diptera, promovendo bases científicas a para conservação e 

sustentabilidade dos mesmos e de seus ambientes de origem. 

 

Tabela 2: Número de produções bibliográficas sobre a ordem Diptera por temática de publicação, 

produzidas no Brasil, entre 2004 a 2014. 

 

TEMÁTICA DAS PUBLICAÇÕES 
NÚMERO DE 

TRABALHOS 

PORCENTAGEM 

DE TRABALHOS 

(%) 

Biologia e Genética 212 12,91 

Métodos de Captura e Controle 

Populacional 
111 6,76 

Ecologia 334 20,34 

Entomologia Forense 66 4,02 

Epidemiologia (parasitas e vetores) 221 13,46 

Pragas Agrícolas 53 3,23 

Taxonomia e Distribuição Geográfica 645 39,28 

TOTAL 1642 100,00 

Fonte: os autores  

 

3.3. Famílias da Ordem Diptera  

Das 188 famílias que compõem a ordem Diptera, foram encontradas para os 

últimos 10 anos, publicações que abordaram 50 famílias que ocorrem no Brasil. As 

famílias mais abordadas nas pesquisas foram Culicidae, com 369 publicações, e 

Psychodidae, com 321 trabalhos, que representaram, respectivamente, 22,5% e 19,5% do 

total de obras inventariadas (Tabela 3). Encontrou-se 11 famílias que foram mencionadas 

em apenas uma publicação, sendo elas Chaoboridae, Clusiidae, Cuterebridae, Ditomyiidae, 
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Dolichopodidae, Limoniidae, Sciomyzidae, Streblidae, Milichiidae, Periscelididae, 

Ropalomeridae. Além destes, foram observadas 34 publicações que focavam seus estudos 

em mais de uma família de Diptera (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Número de Famílias da ordem Diptera abordadas nas publicações brasileiras no período 

de 2004 a 2014. 

FAMÍLIA 
NÚMERO DE 

PUBLICAÇÕES 

PORCENTAGEM DE 

PUBLICAÇÕES (%) 

Acroceridae 7 0,4 

Agromyzidae 21 1,3 

Anthomyiidae 3 0,2 

Asilidae 16 1,0 

Bombyliidae 12 0,7 

Calliphoridae 113 6,9 

Cecidomyiidae 41 2,5 

Ceratopogonidae 19 1,2 

Chaoboridae 1 0,1 

Chironomidae 116 7,1 

Chloropidae 2 0,1 

Clusiidae 1 0,1 

Conopidae 4 0,2 

Culicidae 369 22,5 

Cuterebridae 1 0,1 

Ditomyiidae 1 0,1 

Dolichopodidae 1 0,1 

Drosophilidae 104 6,3 

Empididae 6 0,4 

Ephydridae 2 0,1 

Fanniidae 19 1,2 

Hippoboscidae 5 0,3 

Hybotidae 4 0,2 

Lauxaniidae 4 0,2 

Limoniidae 1 0,1 

Lonchaeidae 22 1,3 

Milichiidae 1 0,1 

Muscidae 101 6,2 

Mycetophilidae 6 0,4 

Mydidae 2 0,1 

Nycteribiidae 4 0,2 

Oestridae 5 0,3 

Periscelididae 1 0,1 

Phoridae 7 0,4 

Pipunculidae 4 0,2 
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Psychodidae 321 19,5 

Ropalomeridae 1 0,1 

Rhagionidae 2 0,1 

Sarcophagidae 28 1,7 

Sciaridae 11 0,7 

Sciomyzidae 1 0,1 

Sepsidae 4 0,2 

Simuliidae 45 2,7 

Sphaeroceridae 2 0,1 

Stratiomyidae 15 0,9 

Streblidae 1 0,1 

Syrphidae 18 1,1 

Tabanidae 24 1,5 

Tephritidae 107 6,5 

Ulidiidae 2 0,1 

Outros 34 2,1 

Total 1642 100,0 

Fonte: os autores 

 

A partir desses dados, observou-se que as famílias mais estudadas pertencem aos 

mosquitos dos gêneros Anopheles, Culex, Aedes (Família Culicidae) e dos flebotomíneos 

(Família Psychodidae), os quais são vetores de doenças como a Malária, Filariose, Dengue, 

Febre Amarela e Leishmaniose. Entretanto, a maioria dos estudos não tem foco em sua 

biologia como vetor e sim, nas suas ocorrências em diversas áreas. 

Quanto ao mencionado anteriormente ressalta-se o estudo realizado por Prophiro et 

al. (2011) houve a verificação da existência das espécies Aedes aegypti e Aedes albopictus, 

da família Culicidae, em municípios com ocorrência de casos de dengue. Destaca-se 

também o trabalhos de Figueira et al. (2013) que descreveram a fauna de flebotomíneos de 

Lábrea, no estado do Amazonas, quando registraram uma área de ocorrência de 

leishmaniose cutânea, com a descrição da espécie Evandromyia (Aldamyia) apurinan.  

Para Greenberg (1973), uma das razões de insetos da ordem Diptera serem 

potenciais vetores mecânicos de patógenos, reside no fato desses insetos terem contato 

muito próximo com o homem e seus respectivos ambientes de moradia. Esses hábitos, 

juntamente com o comportamento endofílico e uma grande capacidade de dispersão, 

conferem tal potencial a estes organismos. 

Os Diptera por possuírem o aparelho bucal do tipo picador-sugador, onde suas 

glândulas salivares apresentam um complexo sistema anatomo-fisiológico, se tornam 

propícios como meio de propagação de patógenos para seus hospedeiros vertebrados, e 
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conseqüentemente como transmissores de agentes causadores de várias doenças (Silva Jr. 

et al., 2005). 

 

4. CONCLUSÕES 

Após a análise das publicações que tratam da ordem Diptera no Brasil, observou-se 

que a produção de pesquisas sobre essa ordem de insetos se concentra na categoria de 

artigos, tendo como principal temática abordada a Taxonomia e Distribuição Geográfica 

das espécies. Esta temática expressa principalmente à descrição de novas espécies e a 

ocorrência de espécies já conhecidas em novos sítios e ambientes. 

As principais famílias estudadas foram Psychodidae e Culicidae que destacam-se 

por possuírem diferentes gêneros e espécies vetores de doenças como Leishmaniose, 

Filariose, Dengue e Febre Amarela. 

Este resultado reforça a grande diversidade de espécies pertencentes a essa ordem 

de insetos no país, ressaltando a importância da descrição e da ocorrência dos Diptera para 

o avanço no conhecimento sobre a biodiversidade no Brasil.  
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RESUMO 

 
O estudo do tipo estado da arte permite fazer o levantamento bibliográfico de produções 

acadêmicas publicadas ao longo do espaço-temporal pré-definido. Neste contexto, o presente 

trabalho permitiu fazer o levantamento das produções científicas acerca do tema: peixes 

ornamentais no Brasil, do período de 2004 a 2014. Para tanto, utilizou-se a internet para acessar os 

acervos de sites como Scielo, Periódicos da Capes e Google Acadêmico. As publicações 

encontradas foram reunidas por categorias, sendo desenvolvidas ao longo do texto, e fez-se o 

percentual destes trabalhos por região. Foram identificadas 133 publicações acadêmico-científicas, 

incluindo teses, dissertações, monografias, artigos, relatórios, livros e trabalhos publicados em 

eventos científicos. Estas foram classificadas nas seguintes categorias: reprodução, dieta, ecologia, 

economia, parasitologia, fisiologia, genética, taxonomia, pesca, biodiversidade e turismo. A região 

norte concentrou a maior parte desta produção no período estudado. O maior número de produções 

(n=20) ocorreu em 2009, seguido de 2014, com 16 trabalhos.  Estudos sobre os peixes ornamentais 

no Brasil ainda são escassos, precisando ser realizados com maior frequência visando à 

sustentabilidade para o bom desempenho da cadeia produtiva pesqueira e a melhor compreensão da 

complexidade dos processos que envolvem a diversidade ictiológica no país. 

 

Palavras-chave: Brasil. Estado da arte. Peixes ornamentais.  
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1. INTRODUÇÃO 

 O estado da arte consiste em um levantamento bibliográfico de produções 

científico-acadêmicas (teses, dissertações, artigos, livros e resumos de eventos científicos) 

de diferentes áreas do conhecimento, épocas e lugares, buscando mensurá-las e discuti-las 

(FERREIRA, 2002; TEIXEIRA, 2006). Além disso, esse tipo de estudo é caracterizado por 

uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica 

sobre o assunto de investigação (FERREIRA, 2002). 

 Neste contexto, o alvo deste estudo serão as pesquisas acerca dos peixes 

ornamentais no Brasil durante um período de 10 anos, visto que o país é reconhecido por 

ser um importante exportador de peixes ornamentais. Os estados de Amazonas e Pará, na 

região norte, são considerados os principais exportadores nos últimos anos (IBAMA, 

2008). 

 A ictiofauna ornamental ultrapassa a apreciação natural, estende-se a geração de 

renda de um vasto mercado produtor e consumidor. Nota-se que há carência em investigar 

a biologia das principais espécies de peixes, visando gerar dados que subsidiarão o uso 

racional e defesa dos estoques nativos (ANJOS; ANJOS, 2006). Ressalta-se que há 

também a necessidade de desenvolver estudos de âmbito ecológico, taxonômico, 

filogeográfico, social, de maneira a compreender o organismo de forma geral, em 

consonância com a realidade de cada região brasileira. 

 Este estudo teve por objetivo fazer o levantamento de trabalhos científico-

acadêmicos publicados virtualmente sobre os peixes ornamentais no Brasil, durante 

período de 2004 a 2014, classificando-os quanto ao tipo de estudo por temáticas, 

determinando o percentual de produção científica por região do Brasil e quantidade por 

ano.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Os estudos analisados são de natureza acadêmico-científica e consistem em teses, 

dissertações, monografias, artigos, relatórios, livros e trabalhos publicados em eventos 

científicos, durante o período de 10 anos (2004-2014). Para o levantamento bibliográfico 

foram utilizadas fontes de pesquisa como a Rede Mundial de Computadores (Internet) que 

permitiu o acesso aos acervos de sites como Scielo, Periódico Capes e Google Acadêmico. 

 Os trabalhos pesquisados sobre os peixes ornamentais no Brasil foram agregados 

por temáticas, descritas a seguir: ecologia, fisiologia, diversidade, biologia alimentar, 
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turismo, atividade pesqueira ornamental, reprodução, economia, taxonomia, 

ictioparasitologia e genética, sendo abordadas no corpo do artigo com ênfase em alguns 

trabalhos. Estas produções científico-acadêmicos também foram classificadas quanto à 

região do país onde foram desenvolvidos os estudos e por ano de publicação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Diante da diversidade ictiológica existente dos mananciais aquáticos do Brasil 

apenas 133 estudos desenvolvidos e publicados sobre a temática peixes ornamentais foram 

encontrados neste levantamento bibliográfico de 10 anos. Destes, 64 são artigos, 24 

dissertações, 16 relatórios, 8 resumos científicos, 6 trabalhos publicados em eventos, 6 

teses, 6 monografias e 3 livros.  

Entre as publicações levantadas, a maioria (48%) se concentra na região norte do 

país, 24% na região sudeste, 13% no nordeste, 11% no sul e 4% na região centro-oeste. 

Observou-se que durante o período estipulado o número encontrado de publicações 

por ano oscilou bastante. Destaca-se que em 2004 foi constatada a existência de apenas 

cinco publicações sobre os peixes ornamentais, enquanto que em 2009 percebeu-se a maior 

quantidade (n=20) de produções científicas, divulgadas em meio eletrônico, seguido do 

ano de 2014, que até o momento, apresentou 16 trabalhos (Gráfico 1).  

 
 

Gráfico 1 – Número de publicações sobre peixes ornamentais no Brasil durante o período de 2004 

a 2014. 

  Quanto às publicações, ressalta-se que a maioria aborda os aspectos reprodutivos 

(22%), da dieta (20%) e ecológicos (13%) das espécies da ictiofauna ornamental. Enquanto 

que o menor número de produções abordou estudos taxonômicos (2%), de diversidade, 

(2%) e de turismo (1%) (Gráfico 2). Quanto a isso, observou-se, que os estudos, embora 
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com escopos diferentes, estão atrelados aos interesses comerciais, que visam a produção e 

o manejo dos peixes ornamentais. 

 

Gráfico 2 – Percentual das publicações sobre os peixes ornamentais, distribuídos por temas. 

 

 Com relação aos estudos de reprodução de peixes ornamentais, cita-se, por 

exemplo, os trabalhos de Favero et al. (2010): Biologia reprodutiva de Heros efasciatus 

(Heckel, 1840) (Pisces, Cichlidae) na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Amanã-

AM, visando seu manejo sustentável; de Alves et al. (2009): Reprodução do “ciclídeo-anão 

amazônico”, Apistogramma cacatuoides (Hoedeman, 1951) (Perciformes: Cichlidae) em 

laboratório.  

Outra temática dos trabalhos encontrados consiste na biologia alimentar da 

ictiofauna, os quais objetivaram conhecer os hábitos alimentares das espécies: Peckoltia 

vittata (tigre de listra) (OLIVEIRA et al., 2009), de  Baryancistrus sp.1 (amarelinho) e de 

Baryancistrus sp.2 (aba laranja) (PINHEIRO et al., 2009), ambos no médio Rio Xingu; 

outros, no entanto, visaram conhecer o efeito de certos alimentos no desenvolvimento e 

crescimento dos juvenis do acará-bandeira (Pterophyllum scalare) (TAKAHASHI et al., 

2010), do Tricogaster (Trichogaster trichopterus) (ZUANON et al., 2004), por exemplo.

  

 Na categoria de ecologia, mencionam-se as pesquisas de Mendonça e Camargo 

(2006) que fizeram um estudo etnoecológico da produção de peixes ornamentais em um 

setor do médio Rio Solimões, Flona Tefé e Reservas Mamirauá e Amanã e de Magalhães 

(2010) que estudaram os efeitos da introdução de peixes ornamentais não-nativos em 

bacias hidrográficas de Minas Gerais. 
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Tratando-se de estudos de ictioparasitologia, estes, por exemplo, investigaram a 

infestação por parasitos protozoários em peixes ornamentais Xiphophorus sp. (Poeciliidae) 

e a relação deles com as características da água (GARCIA et al., 2009); e a determinação 

dos protozoários e metazoários parasitos do cardinal Paracheirodon axelrodi Schultz, 1956 

(Characidae), peixe ornamental proveniente de exportador de Manaus (TAVARES-DIAS 

et al., 2009). 

Na área econômica, os estudos contemplaram a importância socioeconômica dos 

recursos pesqueiros para a comunidade, em geral, expondo medidas de sustentabilidade, a 

fim de manutenção de espécies, como: Exportação de peixes ornamentais do Estado do 

Amazonas, Bacia Amazônica, Brasil (ANJOS et al., 2009); estudo da viabilidade 

econômica do cultivo do peixe palhaço, Amphiprion ocellaris, em sistema de recirculação 

(KODOMA et al. (2011). 

Na área da genética, destaca-se o estudo de Borba et al. (2013): Estrutura genética 

da espécie de peixe ornamental tetra Piabucus melanostomus Holmberg, 1891 (Characidae, 

Iguanodectinae) do Pantanal brasileiro inferida por sequências de DNA mitocondrial; 

Rocha et al. (2010) investigaram a frequência de  micronúcleos e outras anormalidades 

nucleares no acará Aequidens tetramerus (Perciformes: Cichlidae) exposto ao sulfato de 

cobre, avaliando os efeitos genotóxicos e mutagênicos dessa substância. 

 Sobre os estudos no ramo da taxonomia, Barata e Lazzarotto (2007) identificaram 

as espécies de Apistogramma Regan (Cichlidae: Perciformes) da drenagem dos Lagos 

Amanã e Urini (AM, Brasil) e elaboraram a chave dicotômica para as espécies de 

ocorrência local; Franco (2007) em relatório final de estágio determinou a taxonomia e 

distribuição espaço-temporal do gênero Hyphessobrycon (Eigenmann, 1908) das Reservas 

de Desenvolvimento Sustentável Amanã e Mamirauá. 

 Quanto aos estudos de fisiologia, cuja preocupação é ter dados sobre os aspectos 

fisiológicos dos peixes para a produção, sanidade e qualidade dos mesmos, destacam-se: o 

efeito da intensidade luminosa na coloração do peixe-palhaço Clarkii (Amphiprion clarkii) 

através da utilização de técnicas laboratoriais não invasivas, de Matias (2011); para 

viabilizar o monitoramento do “status” da cadeia produtiva de oito espécies de acaris 

ornamentais (Loricariidae) do médio Rio Guamá destaca-se o trabalho de Neves, 2011.  

 No ramo do Turismo, verificou-se um estudo sobre a rota da piaba, uma 

alternativa turística de sustentabilidade como resultado da indicação de procedência do Rio 
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Negro dos peixes ornamentais – AM (BALSAN, 2013), que na verdade constituiu uma 

forma de manejo sustentável, preservando a cultura, o meio ambiente e a fonte de renda 

para as comunidades envolvidas. 

Quanto ao estudo da diversidade, verificaram-se os estudos, por exemplo, de 

Carvalho Júnior (2008) sobre a composição e distribuição da ictiofauna de interesse 

ornamental nas principais regiões hidrográficas existentes no Estado do Pará; a diversidade 

de peixes ornamentais no reservatório da UHE Luis Eduardo Magalhães e suas 

potencialidades por Gomes e Akama (2013); e o estudo de Souza et al., (2014) acerca dos 

peixes recifais comparando a diversidade, a estrutura da comunidade e a organização 

trófica em três setores de recifes de corais em Barra de Tabatinga, Nísia Floresta, no Rio 

Grande do Norte.  

 Com relação à atividade pesqueira de peixes ornamentais, Carvalho Júnior et al. 

(2009) estudaram a pesca de peixes ornamentais por comunidades do Rio Xingu, Pará-

Brasil, ressaltando a pesca ornamental como uma das atividades mais antigas e importantes 

na região, enquanto que Coe et al. (2011) diagnosticou a cadeia produtiva de peixes 

ornamentais no município de Fortaleza - CE. 

 

4. CONCLUSÕES 

 O estado do conhecimento de diferentes temáticas sobre os peixes ornamentais, no 

período de 2004 a 2014, existe timidamente em algumas regiões do Brasil. As publicações 

que existem foram elaboradas visando principalmente o mercado, a produção e o manejo 

dos peixes ornamentais, ou seja, buscam gerar informações que embasem a 

comercialização e consequentemente a geração de renda. Deste modo, torna-se necessário 

realizar estudos e ações que visem à sustentabilidade para o bom desempenho da cadeia 

produtiva pesqueira e a melhor compreensão acerca da complexidade dos processos que 

envolvem a diversidade ictiológica brasileira. 
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RESUMO 

 
Considerando que a realidade brasileira é cada vez mais urbana, seguindo uma tendência mundial, 

e conforme o processo de urbanização avança faz-se necessário adequá-lo às condições que 

conservem o meio ambiente urbano ecologicamente equilibrado garantindo uma melhor qualidade 

de vida às gerações presentes e futuras. Logo, a participação popular é importantíssima, afinal, o 

exercício da cidadania aprofunda e consolida a democracia como direito inalienável dos cidadãos 

na busca incansável pela concretização da justiça social urbana. Não se pode esquecer que a cidade 

é o lugar em que os cidadãos devem desfrutar de forma confortável, seja trabalhando ou circulando, 

das melhores condições de vida como moradia decente, saúde e educação de boa qualidade etc., o 

que necessita estar congruentemente interligado à preservação do meio ambiente para que as 

próximas gerações possam viver em cidades sustentáveis. Dessa forma, o presente trabalho 

apresenta breves considerações acerca do Direito Urbanístico para uma reflexão sobre o Meio 

Ambiente Urbano Equilibrado, dando especial enfoque à participação popular para a assunção da 

cidade sustentável. A revisão da literatura foi ponto de partida para a interpretação do fenômeno 

estudado. O tema é substancialmente relevante na medida em que busca sensibilizar a sociedade 

demonstrando os instrumentos pelos quais a quimera de um Estado mais justo e menos equidistante 

dos problemas e necessidades da coletividade, abraçando assim o modelo assegurado pela CF/88, 

qual seja, o de um Estado Democrático de Direito, que tem como fundamentos a Cidadania e a 

Democracia coadunados para o alcance de justiça que se solidifica no reconhecimento da dignidade 

e no acesso a participação na sistemática das políticas públicas. E somente engendrados com a ideia 

de Cidadania e Democracia, os citadinos haverão de se mobilizarem em prol da implantação da 

estrutura proposta pelo hodierno Estatuto da Cidade, reivindicando sua operacionalização por meio 

da Gestão Democrática. 

 
Palavras-chave: Urbanização. Participação Popular. Cidade Sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

É impossível ignorar a preocupação da humanidade com a preservação do meio 

ambiente. No cenário brasileiro, pode-se observar que nas últimas três décadas a questão 

ambiental foi sendo gradativamente incorporada às mais diversas áreas das políticas 

públicas, da pesquisa e do ensino, dos movimentos sociais, da Justiça e da gestão de 

empresas. 

Por muito tempo a sociedade brasileira, através dos movimentos populares 

comprometidos com a reforma urbana, considerando o espaço urbanístico como um direito 

de todos, empunhou a bandeira por uma melhor qualidade de vida nas cidades, uma 

verdadeira ensinança de cidadania e democracia com características de pluralidade jurídica 

hodierna. 

De maneira especial, o Direito Ambiental Brasileiro evoluiu, sufragado e 

robustecido, com o tratamento constitucional dado pela CF/88, pois diante da terminologia 

empregada pelo legislador, é possível se extrair que o meio ambiente está relacionado a 

tudo aquilo que nos cinge, compreendendo-se este com a interação de elementos (naturais, 

artificiais, culturais e laborativo) que propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida do 

homem. 

Contudo, é de relevar que o processo de urbanização2 da humanidade vem 

ocorrendo em uma velocidade estonteante que nem sempre é possível acompanhar, 

ocasionando assim, os problemas urbanos emergentes de uma sociedade em 

desenvolvimento. 

Dessa contextualização pode-se perceber o liame entre o Direito Ambiental 

(Urbanístico) e o meio ambiente, pois é fato inconteste que a qualidade de vida dos 

moradores urbanos depende fundamentalmente dos recursos da natureza que circundam as 

grandes e pequenas cidades. Mas, a Gestão Democrática objetivando a cidade sustentável 

traduz a participação popular? 

Para elucidar a questão susa, nas breves linhas que se seguem levantam-se 

considerações objetivando demonstrar que a gestão democrática nos municípios brasileiros 

é fundamental para a construção de cidades sustentáveis a partir da participação popular. 

 

                                                           
2 Carvalho Filho (2009, p. 8) afirma que a urbanização, enquanto processo de transformação social, “está 

marcada por um lado doce e por outro amargo. Doce, no brilho dos ‘néons’ e no aceno ao consumo; amargo, 

nos gravíssimos problemas que as concentrações urbanas vão provocando em cada momento de seu curso”. 
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2. O DIREITO URBANÍSTICO BRASILEIRO 

Inicialmente, ressalta-se que o Direito Ambiental3 é uma área jurídica que penetra 

horizontalmente vários ramos do tradicional direito público e privado, e de conseguinte, 

congrega um mosaico de vários ramos do direito, tendo em vista à proteção de um bem 

pertencente à coletividade como um todo e não compartimentalizado (LEITE e AYALA, 

2004, p. 65), caracterizando o equilíbrio ambiental. 

Nesse diapasão, pode-se inferir que o Direito Urbanístico4 pressupõe uma interação 

homem e natureza, mostrando-se dois elos do mesmo feixe e revestindo-se em franca 

evolução, pois, conforme preleciona Silva (2008, p. 36) “é produto das transformações 

sociais que vêm ocorrendo nos últimos tempos”, sobretudo, levando em consideração a 

velocidade do crescimento urbano e a distribuição da população no espaço geográfico. 

Despiciendo asseverar que o urbanismo, anteriormente considerado unicamente 

artigo de embelezar a cidade, evoluiu para a concepção de técnica ou ciência que objetiva 

a organização do espaço habitável para a obtenção do bem-estar da coletividade. 

Contudo, face ao crescente processo de urbanização descontrolado, a disciplina urbanística 

reveste-se num dos modos mais prementes da civilização. 

Silva (2008, p. 27-28) afirma, nessa esteira, que “a urbanização criou problemas 

urbanos que precisavam ser corrigidos pela urbanificação (...)” surgindo o urbanismo 

“como instrumento de correção dos desequilíbrios urbanos, nascidos da urbanização e 

agravados com a chamada ‘explosão urbana’ do nosso tempo”. 

É de ressaltar que o Direito Urbanístico foi consagrado em nível constitucional em 

1988 (art. 24, I, da CF/88). Contudo, com o advento da Lei nº 10.257/2001 (Estatuto da 

Cidade), trazendo em seu bojo diversos institutos voltados para o desenvolvimento urbano 

sustentável, resta demonstrado, cabalmente, a incorporação pelo ordenamento positivo de 

medidas que já vinham sendo adotadas no espaço social, catalisadas pela consciência 

ecológica ambiental, em processo de maturação. 

                                                           
3A partir da vigência da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Política Nacional do Meio Ambiente) o 

Direito Ambiental foi alçado à condição de ciência do Direito, uma vez que o referido diploma legal trouxe 

no seu bojo os requisitos capazes de converter o Direito Ambiental em ciência jurídica independente. 
4Não há consenso entre os estudiosos quanto a autonomia do Direito Urbanístico. Alguns doutrinadores 

afirmam se tratar de ramo próprio da ciência jurídica, ao passo que outros acabam o situando como ramo do 

Direito Administrativo. Contudo, dada a sua multidisciplinaridade, congrega normas de Direito 

Constitucional, Administrativo, Civil, Tributário, Econômico e até mesmo Penal. Neste sentido é a opinião 

de Silva (2008, p. 48-49) e Carvalho Filho (2009, p. 6-7), para os quais o Direito Urbanístico é ramo do 

Direito Público, pois disciplina os interesses gerais da coletividade e caracteriza-se pela imperatividade de 

suas normas. 
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2.1 Definição 

Silva (2008, p. 49-50) traz elucidativa lição concernente à definição do Direito 

Urbanístico, pois segundo o referido autor, esse pode ser conhecido sob dois aspectos, a 

saber: 

a) objetivo, que consiste “no conjunto de normas que têm por objeto organizar os 

espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida ao homem na 

comunidade”, regulando, portanto, a atividade urbanística, o planejamento urbano, o uso e 

a ocupação do solo urbano, a utilização dos instrumentos de intervenção urbanística etc.; e 

b) como ciência, caracterizado como “ramo do direito público que tem por objeto 

expor, interpretar e sistematizar as normas e princípios disciplinadores dos espaços 

habitáveis”, ou seja, um conhecimento sistematizado de normas e princípios norteadores da 

atividade urbanística. 

Insta observar que as definições apresentadas pela doutrina pátria concernem ao 

direito urbanístico objetivo, como claramente se pode observar a seguir: 

Para Mukai (2002, p. 18-19), o Direito Urbanístico constitui o “conjunto de normas 

que procuram realizar aquilo que não se realiza pelo livre jogo das forças sociais, 

destinadas a compor o equilíbrio dos interesses gerais da comunidade, com direito ao 

direito de propriedade”. 

Já Meirelles (apud SILVA, 2008, p. 49-50), afirma que o direito urbanístico é 

“ramo do direito público destinado ao estudo e formulação dos princípios e normas que 

devem reger os espaços habitáveis, no seu conjunto cidade-campo”. 

Nesse mesmo sentido é Di Sarno (2004, p. 33), assevera que “pode-se definir o 

Direito Urbanístico como um ramo do Direito Público que tem por objeto normas e atos 

que visam à harmonização das funções do meio ambiente urbano, na busca pela qualidade 

de vida da coletividade”. 

Carvalho Filho (2009, p. 6), por sua vez, ao analisar a posição dicotômica adotada 

por Silva (2008, p. 49-50), é bastante preciso e afirma que 

 

[...] deve-se mesmo levar em conta as normas de imposições, como forma de 

coercibilidade para o comportamento dos indivíduos, e os preceitos de 

sistematização, estes os destinados ao tornar o Direito uma ciência com sistema e 

métodos próprios. (g.o.) 
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Em suma, infere-se, que o Direito Urbanístico busca estudar as normas de caráter 

urbanístico sistematizando preceitos que buscam a satisfação dos interesses gerais da 

coletividade. 

 

2.2 Imposições urbanísticas 

Considerando que a “urbanização é um processo de transformação da cidade com 

vistas à melhoria das condições da ordem urbanística” (CARVALHO FILHO, 2009, p. 36) 

surge a necessidade de imposições urbanísticas, consistentes em preceitos de ordem 

pública, que derivam do poder de polícia inerentes a todas as esferas do poder (federal, 

estadual, municipal e distrital). 

Diante da prolífica produção normativa, considerado os entes federados como 

legitimados a regular a proteção ao meio ambiente, essas imposições exteriorizam-se em 

limitações de uso de propriedade ou de outros direitos individuais, sob a tríplice 

modalidade positiva (fazer), negativa (não fazer) ou permissiva (deixar fazer), posto que a 

todos eles incube zelar pela coletividade e pela função social da propriedade. 

Percebe-se, que as limitações urbanísticas encontram-se embasadas no próprio 

texto Constitucional (art. 170, III e VI, da CF/88), que considera a utilização da 

propriedade privada à sua função social e à defesa do meio ambiente. Entretanto, pode-se 

encontrar na Lei Maior normas urbanísticas, seja de forma privativa ou de forma 

concorrente, a todos os entes federativos. 

Ao examinar o atual texto fundante é possível afirmar que a União aos Estados e ao 

Distrito Federal pode legislar concorrentemente sobre Direito Urbanístico (art. 24, I, da 

CF/88), cabendo, entretanto, aos Municípios legislar sobre os assuntos urbanísticos de 

interesse local, bem como suplementar a legislações federal e a estadual no que couber (art. 

30, I e II, da CF/88). 

À União compete “instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive 

habitação, saneamento básico e transportes urbanos” (art. 21, XX, da CF/88), e editar 

normas com as diretrizes gerais para a política de desenvolvimento urbano (art. 182, caput, 

da CF/88) e reguladora da atuação municipal para adequação do solo urbano ao plano 

diretor (art. 182, § 4º, da CF/88). Portanto, cabe à União traçar o plano geral de urbanismo, 

ao qual irão ajustar-se aos planos estaduais, que, por sua vez, serão integrados pelos planos 

diretores municipais. 
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 Mas, observa-se que a União, até hoje, ainda não editou uma “norma geral”, 

orgânica e sistemática, abrangente de todos os assuntos urbanísticos, como já fizeram 

outros países. A legislação federal (Lei nº 10.257/2001) restringe-se, basicamente, ao 

planejamento e controle do uso e ocupação do solo, os quais constituem instrumentos 

típicos do Direito Urbanístico. 

Em relação aos Estados, estes podem organizar o plano estadual de urbanismo e 

editar as normas urbanísticas (art. 24, I c/c § 2º, da CF/88). Todavia, alguns Estados vêm-

se abstendo de criar imposições urbanísticas, deixando esse encargo às municipalidades, 

pois, como assevera Silva (2008, p. 152): 

 

[...] as normas urbanísticas municipais são as mais características, porque, no 

sistema brasileiro, é nos Municípios que se manifesta a atividade urbanística na 

sua forma mais concreta e dinâmica. 

 

É não olvidar que a Constituinte de 1988 reconheceu a importância da atuação dos 

municípios no campo urbanístico, ao estabelecer que a eles compete a promoção do 

adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, VIII); o estabelecimento da política de 

desenvolvimento urbano, observadas as regras da lei federal (art. 182, caput); a elaboração 

do plano diretor, “obrigatório para cidades com mais de vinte mil habitantes” (art. 182, § 

1º); a exigibilidade de adequação de adequação das propriedades imobiliárias ao plano 

diretor da cidade (art. 182, § 4º, da CF/88); aplicação de medidas punitivas como 

parcelamento e edificação compulsória, IPTU progressivo no tempo, e desapropriação 

urbanística (art. 182, § 4º, I a III). 

Com efeito, Meirelles (2008, p. 51) afirma que neste cerne, pode-se dividir as 

atribuições municipais, no campo urbanístico, em dois setores básicos, a saber: a) o da 

ordenação espacial, que se consubstancia no plano diretor e nas normas de uso e ocupação 

do solo urbano e urbanizável, abrangendo o zoneamento, o loteamento e a composição 

estética e paisagística da cidade; e b) o de controle da construção, incidindo sobre o traço 

urbano, os equipamentos sociais e, até mesmo, sobre a edificação particular nos seus 

requisitos funcionais e estéticos. 

Em tudo, é de observar que tais imposições, segundo Carvalho Filho (2009, p. 

355/356), “não tem o escopo de proteger bem jurídico do indivíduo isoladamente 

considerado, mas sim o de tutelar grupos, comunidades, populações, vistos como 

conglomerados de pessoas com titularidade sobre direitos de natureza coletiva”. 
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Em relação ao Distrito Federal, este merece referência em separado, uma vez que a 

ele caberão as competências reservadas aos Estados e aos Municípios, cumulativamente, 

conforme robustecido no art. 32, § 1º da CF/88. 

 

2.3 Meio Ambiente Urbano Equilibrado 

Dentre os valores acolhidos pela atual Constituição Federal, avulta a relevância do 

meio ambiente equilibrado, tanto assim o é, que este foi alçado como bem essencial à sadia 

qualidade de vida, a direito fundamental, tanto para as presentes como para as futuras 

gerações, nos termos do art. 225, caput, vazado nos seguintes termos: 

 
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 

futuras gerações. 

 

Em análise, pode-se inferir que tal preceito, contudo, não se limita à natureza de 

norma meramente programática, já que o § 1º do citado dispositivo estabelece normas 

concretas para efetivar tal direito difuso5. Assim, diante da abrangência da assertiva 

constitucional contida no dispositivo em análise, evidente que o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado alcança todos os aspectos que o compõem, nele se incluindo o 

meio ambiente artificial, notadamente, o espaço urbano construído (edificações – espaço 

urbano fechado; equipamentos públicos – espaço urbano aberto) 6.  

Indubitavelmente, pode-se afirmar que o meio ambiente urbano recebe proteção 

mediata e imediata. Amparado de forma mediata desvela-se que o art. 225 da CF/88 traz 

proteção geral, enquanto que, de forma imediata, recebe tratamento jurídico no art. 182, 

caput, do mesmo diploma legal. 

 

3. ADVENTO DA CIDADE SUSTENTÁVEL 

Ressabido que as cidades modificaram-se ao longo da história, aumentando 

gradualmente a deplorável divisão entre os que as usufruem confortavelmente, e aqueles 

para os quais o acesso é extremamente dificultoso, o que resulta, indubitavelmente, dentre 
                                                           
5 De acordo com Carvalho Filho (2009, p. 21) a caracterização de tais direitos “ocorre quando o interesse 

jurídico for titularizado por grupos de pessoas, destacando-se que em relação a eles a ideia de grupo 

prepondera sobre a dos indivíduos que a compõem”. É indivisível, uma vez que “não há como repartir a 

satisfação do interesse grupal em quinhões atribuíveis aos indivíduos interessados”. 
6Nesse sentido é a lição do Fiorillo (2009, p. 21). Entretanto, cabe ressaltar que o meio ambiente artificial não 

se restringe somente ao espaço urbano construído, alcança as áreas rurais, pois estas também atendem às 

necessidades de moradia do homem. 
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tantos fenômenos sociais deletérios, na violência urbana, na formação de favelas com 

absoluta ausência de saneamento básico etc. 

O texto fundante reconhece a necessidade de se “erradicar a pobreza e 

marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais” (art. 3º, III, da 

CF/88), resultantes de um processo de urbanização dos centros urbanos. É de bom alvitre a 

lição de Fiorillo (2010, p. 33-34), o qual preleciona: 

Os elementos da cidade regular – as casas modernas, as ruas para automóveis, os 

serviços públicos – são ao mesmo tempo reservados a uma minoria e impostos 

como modelo inalcançável a todos os outros. [...] a divisão das duas cidades se 

torna um instrumento de discriminação e de domínio, indispensável à 

estabilidade do sistema social. (g.o.) 

 

Nas cidades medianas, como muitas na Região Amazônica, em processo de 

crescimento e desordenamento urbano, faz-se imperioso o implemento de políticas 

públicas capazes de redirecionar os rumos dessa cidades, porquanto, têm a seu favor o 

incipiente desenvolvimento econômico e o fato de que os recursos públicos necessários 

para a aplicação na política urbana são consideravelmente inferiores àqueles que devem ser 

aplicados nas grandes cidades. 

Demais disso, em razão dessas cidades encontrarem-se em fase embrionária de 

crescimento, estimula, ainda mais, a operacionalização do Estatuto da Cidade, cujo um dos 

pilares é a aplicação dos diversos institutos, dentre os quais, a Gestão Democrática 

objetivando a cidade sustentável. 

 

3.1 Cidade ou Município? 

Segundo Guimarães (2009, p. 176), o verbete “cidade” significa, in verbis: 

(Latim: civitate). Urbe; complexo demográfico formado por concentração de 

habitantes, não agrícola, os quais se dedicam a atividades urbanas, de caráter 

mercantil, industrial, financeira e cultural. (cf. mesmo sentido, FERREIRA, 

1999) 

 

Elucidativo são os ensinamentos de Silva (2008, p. 24), que discorre com bastante 

prioridade acerca do assunto, asseverando: 

O que é, então, a cidade? Fixar seu conceito não é fácil. Para chegar à sua 

formulação, cumpre lembrar que nem todo núcleo habitacional pode receber o 

título de “urbano”. Para que um centro habitacional seja conceituado como 

urbano torna-se necessário preencher no mínimo, os seguintes requisitos: (1) 

densidade demográfica específica; (2) profissões urbanas como comércio e 

manufaturas, com suficiente diversificação; (3) economia urbana permanente, 

com relações especiais como o meio rural; (4) existência de camada urbana com 

produção, consumo e direitos próprios. Não basta, pois, a existência de um 

aglomerado de casa para configurar-se um núcleo urbano. (g.n.) 
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Assim, pode-se inferir que a cidade não se trata unicamente de um complexo 

demográfico onde os citadinos se concentram para desempenhar diversas atividades 

urbanas, é preciso o preenchimento de determinados requisitos para a outorga do título de 

“cidade”. Contudo, não é fácil delinear o exato sentido de cidade uma vez que os 

estudiosos servem-se de vários critérios (demográfico – quantidade mínima de pessoas; 

econômico – satisfação local de bens e serviços; conjunto de sistemas – administrativo, 

comercial, industrial etc.), pois como adverte Silva (2008, p.24) “nem todo núcleo urbano 

constitui uma cidade”. 

Dessa forma, é possível diferenciar a cidade e os municípios nos seguintes termos: 

 

Cidade, no Brasil, é um núcleo urbano qualificado por um conjunto de sistemas 

político-administrativo, econômico não agrícola, familiar e simbólico como sede 

de governo municipal, qualquer que seja sua população. A característica 

marcante da cidade no Brasil consiste no fato de ser um núcleo urbano, sede do 

governo municipal (SILVA, 2008, p 26). (g.o.) 
 

[...] o município assume todas as responsabilidades na ordenação da cidade, na 

organização dos serviços públicos locais e na proteção ambiental de sua área, 

agravadas a cada dia pelo fenômeno avassalador da urbanização [...] 

(MEIRELLES, 2008, p. 39). 

 

Pode-se inferir, portanto, que a “cidade” corresponde ao núcleo urbano, sede da 

Administração Pública Municipal, enquanto que o “município” abrange tanto o núcleo 

urbano quanto o rural. 

 

3.2 O direito a cidade sustentável 

Imperioso destacar que o surgimento da cidade sustentável somente se deu a partir 

da adoção de medidas que propiciaram o aperfeiçoamento dos mecanismos de política 

pública voltada para o desenvolvimento urbano justo, pois somente a partir do advento do 

Estatuto da Cidade (2001), pôde-se efetivamente concretizar a política urbana prevista no 

texto fundante (1988). 

Sufragado e robustecido no inciso I do art. 2º do Estatuto da Cidade o direito a 

cidade sustentável constitui, indubitavelmente, direito fundamental das populações 

urbanas, “entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à 

infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as 

presentes e futuras gerações”. 
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É de relevar que a sustentabilidade das cidades funda-se num desenvolvimento 

sustentável que satisfaça as necessidades das gerações autuais sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades, pois as 

cidades jamais sobreviverão sem um entorno que lhes forneçam matéria-prima e produtos 

de consumo improdutivos no meio ambiente urbano. Deve haver harmonia e uma relação 

de coincidência entre o desenvolvimento da cidade e o bem-estar dos citadinos, posto que, 

esse equilíbrio é indispensável. 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável deve ser não só sustentável do ponto 

de vista ambiental, como também deve ser socialmente sustentável e economicamente 

viável, pois, conforme assevera Carvalho Filho (2009, p. 36) a “cidade sustentável é 

exatamente a que observa o mencionado equilíbrio” (grifos do autor). 

 

3.3 O Estatuto da Cidade 

Está jungido que o Estatuto da Cidade foca de forma direta a questão urbanística, 

refletida no elo do mesmo feixe – meio ambiente construído e natural –, consubstanciado, 

nas características transversais que lhes são inerentes. Mas, impende esclarecer que o 

Estatuto em comento não trata diretamente de normas de cunho ambiental7, nem mesmo do 

ambiente construído (ambiente artificial), mas reflete na seara ambiental no planejamento e 

controle do uso e ocupação do solo. 

Discorrendo sobre essa questão Torres (2007, p. 197) lembra que a referida Lei 

“não apresenta formalmente conceitos, nem requisitos claros, e muito menos impõe 

obrigações específicas para a proteção ambiental”. Pelo contrário, o Estatuto da Cidade “é 

uma lei geral de direito urbanístico, mas não é todo o direito urbanístico [...]”, conforme 

afirma Silva (2008, p. 17). 

Portanto, a preocupação fulcral do Estatuto da Cidade são as questões urbanísticas, 

cujo objetivo é reforçar os instrumentos do Direito Urbanístico que já vinham sendo 

aplicados em diversos municípios brasileiros. Dessa forma, pôs-se fim a esse embate, 

                                                           
7Apesar de não dispor de normas exclusiva e integralmente de cunho ambiental, o Estatuto da Cidade tem 

suas diretrizes voltadas para um desenvolvimento sustentável, sobretudo, das cidades (inciso I do art. 2º da 

Lei nº 10.257/2001). 
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abordando em uma única produção legiferante diversos institutos, dentre os quais, o 

próprio direito de construir8. 

Conforme alhures aduzido, a CF/88 atribuiu aos municípios obrigações urbanísticas 

a serem cumpridas. Contudo, é de bom alvitre salientar que o art. 52 do Estatuto da Cidade 

compreende disposição de maior importância para a concretude dessas obrigações 

constitucional. 

 

4. A DEMOCRACIA NO FORTALECIMENTO DA CIDADANIA 

A rigor, a cidadania reflete a qualidade de cidadão, expressando os direitos 

estabelecidos pela ordem jurídica de um determinado Estado. Observa-se que, para muitos 

autores, a democracia consiste em uma modalidade de forma de governo, ao passo que na 

linguagem comum, é entendida como o governo do povo. 

Ideias existentes de democracia e cidadania, interiorizadas formalmente no 

ordenamento positivo brasileiro, mas questionáveis no espaço fenomênico, constituem 

pilares da Gestão Democrática e por isso, adiante se apresenta noções desses dois 

institutos. 

 

4.1 Noções de cidadania e democracia 

Incipiente trazer os ensinamentos de Dallari (2004, p. 22), com a lucidez que lhe é 

peculiar, para o qual,  

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de 

participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem 

cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de 

decisões, ficando numa posição de inferioridade dentro do grupo social. 

(g.n.) 

 

De acordo com o silogismo de Acquaviva (2008, p. 170) a cidadania consiste no 

“vínculo político que liga o indivíduo ao Estado e que lhe atribui direitos e deveres de 

natureza política”. 

Por seu turno, Guimarães (2009, p. 176) assevera que a cidadania refere-se a 

Qualidade de cidadão, pessoa que está no gozo de seus direitos e deveres civis e 

políticos garantidos pela Constituição. [...] Não se confunde com nacionalidade, 

ainda que essa seja pressuposto da cidadania. Ela é um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. (g.o.) 

 

                                                           
8 Alguns municípios brasileiros vinham utilizando institutos jurídicos de forma contrária aos preceitos 

esculpidos na Constituinte de 1988, o que provocava dúvidas na doutrina e nos tribunais acerca da sua 

natureza jurídica. 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

132 

 

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

Conforme ensina Kelsen (apud LISBOA, 2006, p. 77) “democracia significa que a 

vontade representada na ordem jurídica do Estado é idêntica à vontade dos sujeitos”. Logo, 

é a vontade do povo governa o Estado, baseado nos princípios da soberania popular numa 

distribuição igualitária do poder. 

Sufragado neste pensamento, a Constituição Federal de 1988, no parágrafo único 

do seu art. 1º, dispõe que “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente”, nos termos do texto fundante. 

Dessa forma, a hodierna democracia se caracteriza por um maior grau de liberdade 

política, consubstanciada numa grande participação do povo nas decisões, transformando a 

realidade sócio-política por intermédio de um processo democrático. 

 

4.2 Participação da cidadania para o exercício da democracia municipal 

Delinear um entrelaçamento entre democracia e cidadania é mais que estreitar os 

relacionamentos entre as práticas sociais e políticas. A ideia de cidadania, em decorrência 

da tradição moderna, trouxe importantes aquisições para a experiência histórica das 

democracias, mas em parte não se anelou à realização de certa fatia das preocupações que 

hodiernamente incomodam as práticas políticas. 

Observa-se que a atual Carta Magna assegura aos cidadãos brasileiros os direitos já 

tradicionalmente reconhecidos, como o direito de votar na escolha dos representantes do 

Legislativo e do Executivo, assim como o direito de se candidatar para esses cargos. 

Contudo, é patente que não ficara apenas nisso, sendo indiscutível assinalar que o 

constituinte de 88 ampliou bastante os direitos da cidadania, e quando efetivamente 

reconhecidos e garantidos pode-se falar em “cidadania democrática”. 

O Estatuto da Cidade, a esteira do texto fundante, também trouxe em seu bojo 

instrumentos que favorecem a democracia, a exemplo, o plano diretor, basilar da política 

de desenvolvimento e expansão urbana integra o processo de planejamento municipal, 

resultando na participação ativa dos citadinos nos processos decisórios da esfera pública 

municipal (incisos I a III, do § 4o, do art. 40). 

 

5. GESTÃO DEMOCRÁTICA MUNICIPAL 

É cediço que uma coletividade melhor informada torna-se mais participativa, o que 

é imprescindível para concretização de uma Gestão Democrática, instituto basilar para a 

edificação das cidades sustentáveis. Para tanto, é necessário a participação dos citadinos 
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para dar materialidade à praxi jurídica de um Estado Democrático de Direito, para que se 

possa, de modo repercutivo, propagar a discussão teleológica da justiça social e do bem 

estar da coletividade. Carvalho Filho (2009, p. 298) sintetiza a importância dessa 

participação quando afirma: 

 

Qualquer processo, para que se considere democrático, reclama a participação 

popular, mediante a emissão de opiniões, a troca de ideias, os debates, a 

consulta, tudo, enfim, que permita ao autor da atividade captar o pensamento das 

comunidades. 

 

Nesse diapasão, a gestão democrática da cidade enseja a participação dos citadinos 

nas funções de direção, planejamento, controle e avaliação das políticas urbanas. Neste 

sentido, o hodierno Estatuto da Cidade, prevê nos seus arts. 43 usque 45, instrumentos para 

a garantia da gestão democrática da cidade, permitindo dar efetividade à tutela do meio 

ambiente artificial através da participação direta dos citadinos. 

Sobremais, para edificação da cidade sustentável é necessário possibilitar a 

participação crítica do cidadão no sistema político para que os citadinos, por meio dessa 

atuação, possam ter mais oportunidades para lutar por uma sociedade urbana com uma 

melhor qualidade de vida. 

Carvalho Filho (2009, p. 299), sintetiza o exposto. 

Gestão Democrática da cidade significa, portanto, a coordenação e o 

planejamento das atividades urbanísticas, incluindo-se a administração dos 

problemas e interesses urbanos mediante ações implementadas pelo Poder 

Público para atendimento aos verdadeiros anseios das comunidades locais, 

obtidos por meio de debates, consultas e audiências públicas, em permanente 

regime de pereceria par a harmonização dos interesses público e privado 

existentes na cidade. 

 

6. CONCLUSÃO 

Somente através de uma Gestão Democrática e da praxi proposta pelo Estatuto da 

Cidade, com a aplicabilidade de novas diretrizes haverá um profícuo desenvolvimento 

urbano com qualidade de vida para as presentes e vindouras gerações. 

Nesse diapasão se faz necessário dar concretude ao Estatuto da Cidade, para o 

irrompimento no mundo fenomênico do meio ambiente urbano ecologicamente 

equilibrado, afastando a possibilidade de caracterizá-lo meramente como uma carta de 

intenções, sem operacionalidade. Sobremais, para edificação da cidade sustentável é 

necessário possibilitar a participação crítica do cidadão no sistema político para que, por 

meio dessa atuação, possam ter mais oportunidades para lutar por uma sociedade urbana 

com uma melhor qualidade de vida. 
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RESUMO 
O presente artigo buscou analisar o modo de vida camponês e o meio ambiente amazônico a partir 

da comunidade do Piri, localizada na ilha de Cotijuba em Belém-PA, pensando o modo de vida 

campesino que interage com o capitalismo, mesmo não fazendo parte dele, mostrando-se assim as 

contradições presentes neste modo de produção, além das características diferenciais do meio 

ambiente da ilha que interage com o urbano, sobretudo, através das feiras. Este trabalho se justifica 

seguindo a lógica da importância da ilha de Cotijuba no cenário paraense e amazônico objetivando 

ainda compreender o modo de vida não capitalista inseridos no capitalismo. A metodologia pautou-

se basicamente no levantamento bibliográfico e documental das temáticas abordadas além do 

trabalho de campo nos períodos de 2012 a 2014. Por fim, percebemos como dentro das 

contradições a serem esmiuçadas no decorre do artigo, que a relação rural-urbano, pois integram 

ambientes e relações próximas. Assim o modo de vida camponês na corrente aqui defendida, não 

encontra seu fim, mas se recria nas contradições do capital e no seio do modo de vida urbano, o 

qual é a Metrópole, ou seja, o camponês se adapta as necessidades da realidade vigente, mudando a 

sua forma, mas não a sua essência. 

 

Palavras-chave: Rural-urbano. Camponês. Metrópole. 
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1. INTRODUÇÃO 

A expansão do modo capitalista mostra-se em uma face expropriadora, ou seja, 

com o advento de tecnologias e principalmente sua penetração no campo, como os insumos 

agrícolas, as máquinas, entre outros, fez com que muitos estudiosos falassem sobre o fim 

da produção camponesa, onde o camponês deixaria de existir e transformar-se-ia assim em 

um agricultor familiar, o qual passaria de uma forma de produção não capitalista para 

adentrar a esse modo de produção. Todavia, o que se viu ao longo dos anos foi um 

capitalismo marcado pela contradição, assim também desenvolveu em seu seio relações 

não capitalista, subordinando-as a sua reprodução9. 

Deste modo, o camponês não só redefiniu sua produção a necessidade capitalista 

como também se reproduziu em um dos símbolos desse modo de produção: a Metrópole.  

Por isso, é importante compreender que o camponês vem se adequando para entendermos 

como essa produção ainda perdura na metrópole belenense e como ela vem tendo 

importância numa troca intensa de mercadorias bem como de aspectos culturais. 

É nesse contexto que nosso esforço nesse artigo se remete a compreender a 

importância da Ilha de Cotijuba e da produção camponesa na comunidade do Piri, na Ilha 

de Cotijuba, em Belém-Pa, no abastecimento alimentício de seus produtos nas feiras, bem 

como a feira para a manutenção do camponês na sua terra, assim também analisar como o 

camponês da Comunidade do Piri vem se adequando as necessidades impostas pelo 

capitalismo e como ocorre a produção e comercialização dos produtos advindos da 

produção camponesa. 

Desta forma, a produção camponesa na ilha, mesmo sendo uma relação não 

capitalista, vem se reproduzindo no seio desse modo de produção e principalmente vem 

tendo grande importância no comércio belenense. O camponês assim se transforma, ou 

seja, se adéqua às novas necessidades imposta pelo modelo capitalista, sendo ao invés de 

algo estranho, fruto do próprio desenvolvimento desigual do capital. Por esse motivo 

entende-se que o camponês metropolitano possui um modo diferente de se reproduzir do 

que em outros espaços mais longínquos dos grandes centros urbanos. 

Nossa metodologia pautou-se no levantamento bibliográfico a cerca das temáticas 

da relação rural-urbano, as feiras como elementos integradores dessa realidade, o modo de 

                                                           
9 Oliveira (1995, p. 29) afirma que a reprodução ampliada do capital, pressupõe a criação capitalista de 

relações não-capitalistas de produção, uma vez que o capital, ao reproduzir-se, reproduz também de forma 

ampliada as suas contradições. 
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vida camponês, a vida urbana, buscando uma compreensão mais complexa da realidade 

tratada no presente artigo. Por fim o trabalho campo, que possibilitou uma maior 

aproximação com os moradores da comunidade. As visitas ocorreram em dois períodos, no 

primeiro semestre de 2012 e no de 2013, facilitando assim observar de forma mais 

detalhada o desenvolvimento dessas relações. Como técnica de pesquisa utilizamos a 

entrevista aberta e semi-aberta, através das quais foi possível adentrarmos nas histórias de 

vida dos camponeses e observar em campo como ocorrem na prática as questões 

apresentadas neste texto. 

Por fim o texto estará subdivido em três áreas principais: a primeira buscando o 

lócus da pesquisa tratando das características do espaço a ser estudado; a segunda fazendo 

uma breve reflexão a cerca da Ilha de Cotijuba; por último aprofundamos nosso debate a 

cerca do campesinato existente na Comunidade do Piri. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Metodologicamente caminhamos em dois pontos cruciais para a pesquisa, em prol 

de direcionarmos a pensar no modo de produção camponês, como não-capitalista, porém 

integrado ou melhor subjugado ao capitalismo. De fato então adentramos pela corrente que 

defende a recriação do modo de vida camponês, ou melhor, na sua adaptação as diversas 

situações a qual podem mudar a sua forma, mas não a sua essência. 

O primeiro momento foi dedicado ao levantamento bibliográfico acerca da área 

estudada (PARATUR, 2011; ALVES&SILVA, 2013), a legislação sobre a Área de 

Proteção Ambiental, com a Lei 9985, o embate rural-urbano (SPOSITO, 2010; SUZUKI, 

2006), o modo de vida camponês e sua recriação (OLIVEIRA, 1991; OLIVEIRA, 1995, 

WOORTMAN, 1990), por fim o papel das feiras nessa relação (GUERRA, 2006). 

Por fim foi realizado o trabalho de campo, nos primeiro semestre de 2012 e 2013, 

bem como no segundo semestre de 2014. Na primeira pautada no reconhecimento e 

impressão primeira da área de estudo, na segunda aprofundando mais a pesquisa com 

entrevistas direcionadas aos agricultores, pautado num roteiro semi-estruturado, baseando 

principalmente no modo de vida e produção, por fim levantamento fotográfico, presente 

com mais ênfase na terceira visita. Após isso foi analisado o plano teórico e empírico 

juntos buscando a analise mais densa da realidade. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Pensando o lócus da pesquisa 

Belém é a capital brasileira que possui o maior número de ilhas no seu entorno. São 

mais de cem ilhas e ilhotas, sendo que aproximadamente 40 delas fazem parte da Cidade 

de Belém, pertencendo a distritos e subdistritos, todas com grande potencial paisagístico, 

segundo o IDESP (2014). Porém, sempre foram desconsideradas pelos governantes no 

âmbito do controle e do planejamento dos espaços da cidade, gerando consequências como 

processos de urbanização e ocupação desordenadas, modificando e ameaçando o espaço 

natural e o meio ambiente.  

Nesse contexto, a Ilha de Cotijuba se apresenta como uma das ilhas de ocupação 

mais antigas e importantes entre as que não são ligadas por meio rodoviário à Belém – 

como é o caso de Mosqueiro e Outeiro – e sofre com os problemas citados acima, mesmo 

que em menor proporção. 

Sobre a Ilha de Cotijuba, sabe-se que ela faz parte do estuário Amazônico. Seu        

nome é de origem indígena e bastante sugestiva: Trilha Dourada. A Ilha está situada na 

confluência da Baia de Marajó com a Baia do Guajará, no Estado do Pará, tendo ao 

Nordeste a Ilha de Mosqueiro, ao Norte a própria Baia de Marajó, ao Sul a Ilha do 

Arapiranga e o Rio Pará, ao Sudeste as Ilhas de Jutuba e Paquetá e o Canal de Cotijuba. 

(PARATUR, 2011) 

Segundo dados de Martins (2003) a ilha encontra-se localizada às margens da Bacia 

do Marajó possuindo uma área com cerca de 60 km quadrados e uma costa com 

aproximadamente 15 km de praias praticamente inexploradas. Embora seja visitada 

constantemente por habitantes de Belém e de outras regiões, sobretudo, nos finais de 

semana, no período de férias, em busca do turismo “sol e praia”. De acordo com esse autor 

é percebido, fortes traços que a caracterizam como sendo uma área essencialmente rural, 

mas já apresentando características urbanas que a enquadraria como um misto de rural-

urbano. Na verdade como nos afirma Alves & Silva (2013) nos mostram que a 

característica peninsular e insular do município de Belém, abre brechas para a reprodução 

de um modo de vida urbano e também rural, neste caso fora do centro de maior disputas 

comercial do solo urbano. 

 

3.2 O camponês da metrópole 
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O conceito de camponês bem como o seu lugar na sociedade capitalista vem sendo 

questionado por vários estudiosos e teóricos das mais diversas áreas das ciências humanas. 

Nesse sentido, observa-se que ao longo do desenvolvimento dos estudos acerca do 

campesinato surgiram linhas de pensamento que entraram em embate, e entre os mais 

céticos existem aqueles que não concebem a capacidade dessa população camponesa de 

coexistir ou se reproduzir no seio da sociedade capitalista.  

Entretanto, propôs-se encontrar, nas diversas formas de resistência, a válvula que 

nos permite mostrar a “sobrevivência” da população camponesa, mais especificamente 

partimos da compreensão de que o campesinato está inserido no sistema capitalista, 

reproduzindo-se pela contradição do capital, ou por meio da luta pela terra oriunda dos 

movimentos sociais. Entre os autores que defendem esta teoria encontramos Ariovaldo 

Umbelino de Oliveira (1991, 1995), dentre outros. 

Oliveira (1991) destaca que a permanência dos camponeses na sociedade capitalista 

se apresenta como resultado da própria contradição do capital. Assim, entende-se que o 

camponês não é tão somente um proletário rural, mas passa a ser compreendido como uma 

classe social de dentro da sociedade capitalista, e não de fora. Deste modo, ao mesmo 

tempo em que o capitalismo entra no campo expropriando e explorando o camponês, 

também gera novos territórios sob orientação camponesa. Para Oliveira (1991) a terra esta 

sujeita ao capital. Desta forma: 

O que podemos concluir desse processo de desenvolvimento desigual e 

contraditório do capitalismo, particularmente no campo, é que estamos diante da 

sujeição da renda da terra ao capital. O que significa dizer que o capital não 

expande de forma absoluta o trabalho assalariado, sua relação de trabalho típica, 

por todo canto e lugar, destruindo de forma total e absoluta o trabalho familiar 

camponês. (OLIVEIRA, 1991, p. 20). 

Com o avanço das relações capitalistas no campo, são geradas desigualdades e 

expropriação, assim, contraditoriamente, não expande as relações capitalistas para todo o 

espaço agrário, mas promove o “desenvolvimento desigual e contraditório do capitalismo”, 

responsável pela permanência e recriação do campesinato. Dessa forma, ao passo em que 

ocorre o avanço da propriedade capitalista no campo, avança também a propriedade 

camponesa, afirma Oliveira (1991). Essa recriação se dá quando o camponês permanece 

dono de sua terra e de sua força de trabalho, vendendo para o mercado apenas o excedente 

de sua produção, ou seja, vende o fruto de seu trabalho, e não o próprio trabalho. 

Klaas Woortmann (1990) ao tratar a relação do camponês com o mercado, em um 

olhar subjetivo acerca da objetividade das relações camponesas, se propõe a discutir o 
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valor enquanto valor-de-uso, dessa forma as relações de campesinidade10 se dariam, 

sobretudo, com base nos valores sociais, regidas por valores éticos dentro da lógica 

camponesa. Assim, para esse autor, a integração do camponês ao mercado não 

representaria uma baixa campesinidade, não representaria, necessariamente, modernidade 

no plano do valor. Assim, Woortmann (1990, p. 14) em uma breve análise dessas relações 

no cenário amazônico argumenta: 

Na Amazônia, convivem concepções sobre a terra que chamo de morais (terra 

enquanto valor-de-uso) com concepções utilitaristas mercantis. Não 

encontramos, então, camponeses puros, mas uma campesinidade em graus 

distintos de articulação ambígua com a modernidade. 

 

Nesse sentido, tanto Oliveira (1991) quanto Woortmann (1990) trabalham a ideia 

da sobrevivência do campesinato na sociedade capitalista, ainda que compreendam essa 

permanência sob óticas diferenciadas é possível observar que não se trata de um fim 

declarado, mas sim da real capacidade de (re) produção dessas populações tradicionais em 

face de um sistema cada vez mais voraz, o sistema do capital. 

É nesse contexto, de resistência, que trabalhamos empiricamente na Comunidade 

do Piri, localizada na Ilha de Cotijuba, para exemplificarmos como se ocorrem essas 

relações de penetração da economia dos mercados na área agrícola dessa comunidade, e 

como esses pequenos agricultores lutam para manter seu modo de vida através da produção 

de hortaliças, frutas, mandioca (para o consumo), entre outros produtos; precisando se 

afastar do centro de produção e encontrando na metrópole belenense não apenas um lugar 

para comercializar seus produtos, mas para estabelecer relações de convivência e de trocas 

culturais, onde o camponês acaba por encontrar estruturas, ainda que indiretamente, para a 

sua resistência e (re) produção.  

Na guisa desse debate está a presença de uma atividade não-capitalista, nesse caso a 

agricultura camponesa, em um símbolo desse modo de produção: a metrópole. A 

urbanização no Brasil ganha força a partir de meados do século XX, em virtude 

principalmente de um processo de industrialização que concentrou na cidade, as indústrias. 

Consequentemente, também surgiram novas oportunidades de emprego e renda. Porém, o 

sonho do espaço símbolo (a cidade) do moderno demonstra-se cruel já que se torna um 

                                                           
10 Campesinidade, nesse sentido, representaria para o autor não apenas uma nomenclatura, mas sim uma 

qualidade que ser representa em maior ou menor grau e nos mais distintos grupos específicos. 

(WOORTMANN, 1990.) 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

141 

 

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

polo concentrador de pobreza. A urbanização, nesse sentido se torna cada vez mais 

perversa. 

Avança-se um pouco mais para afirmar que não é apenas concentrador de pobreza, 

mas sim de contradições, pois não é apenas a pobreza que se insere nesse processo 

dialético de formação da cidade. Outra contradição existente é a própria formação do 

espaço urbano que se engendra dependendo diretamente de produção da agricultura 

camponesa (não-capitalista) para o abastecimento das suas feiras, responsáveis por 

abastecer a mesa de uma massa populacional, geralmente das camadas “mais baixas” da 

sociedade. 

O urbano e o rural se entrelaçam um na dependência do outro, já que para a 

manutenção deste tipo de produção se faz necessário um mercado para o escoamento. Tal 

fato dá margem a novas discussões sobre o que é urbano e o que é rural, e se de fato eles 

estão territorialmente tão distantes assim. Tomamos como base então a analise de Sposito 

(2010, p. 113). 

A concentração demográfica é, frequentemente, tomada como atributo das 

cidades, em comparação ao campo, onde atividades desenvolvidas, muito mais 

marcadas pela extensão territorial, promovem relativa dispersão populacional, 

não gerando condições favoráveis ao adensamento. 

Nesses termos, não se trata apenas de concentração demográfica, mas de 

concentração em si, e constituída de forma muito mais ampla, porque 

compreende o adensamento não apenas de pessoas, mas de obras, de objetos, de 

infraestruturas, de equipamentos, de edificações, de acontecimentos, de ideias, 

de valores, de possibilidades etc.  

 

De certo a Ilha de Cotijuba, mais especificamente a comunidade do Piri, é um 

desafio mesmo já dando o direcionamento do que seria o urbano e o rural, uma vez que a 

dinâmica de vida de sua população é eminentemente de família que vivem no campo, 

todavia eles gozam de aspiração citadina como o acesso a estrutura educacional, bem como 

dos desejos de crescimento a partir do trabalho assalariado. Não nos cabe identificar aqui 

se é rural ou urbano, mas sim esclarecer a dualidade que há nesse espaço. 

Desta forma, implementa-se no território belenense um divisão territorial do 

trabalho que coloca a atividade produção camponesa (não-capitalista) em um local de 

acesso mais restrito como a ilha de Cotijuba a qual apresenta apenas a via fluvial como 

forma de acesso, subjulgado aos interesses capitalistas da metrópole (OLIVEIRA, 1995). 

Tal fato constata-se pela intenção primeira de vender os seus produtos para poder 

sobreviver, ou seja, a ideia de subsistência altera-se, dando uma conotação maior a venda 
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como o meio principal da manutenção desse modo de vida como afirmado por seu José 

Augusto: 

Rapaz. A gente trabalha pra vender né?! O consumo a gente consome bem 

pouco, verdura que o senhor tá falando? [...] É, ai trabalha pra vender, ai o 

consumo a gente tira mas é o mínimo. Pouco que a gente consome [...] a ideia da 

maioria do produto é a venda né?! 

 

 
Figura 1 - Produção Camponesa no Terreno do Senhor Jorge da Silva. 

 

 Porém isso é também motivo da saída de muitas famílias da prática agrícola, pois 

com o excesso de produção o preço diminui, impossibilitando que a venda ao marreteiro11 

seja vantajosa. Na comunidade produção hoje cabe a poucas famílias, geralmente as mais 

antigas da comunidade que há muitos anos já vivem dessa produção.  

Verifica-se então nessa comunidade dinâmica de vida eminentemente do campo, 

mas com aspirações e necessidades subjugadas a metrópole. Isso ao longo do tempo vem 

definindo que analisar relação urbano-rural ou cidade-campo não é algo preso apenas às 

pequenas e médias cidades. Tal discussão então se defronta com uma cidade vendida como 

mercadoria a ser comprada e/ou apreciada, mas que depende de atividades não-capitalistas 

para suas manutenção. Essa dicotomia é retratada por Guerra (2006, p.103-104): 

Um exemplo claro deste tipo de dicotomia continua sendo Belém do Grão Pará. 

Com duas porções distintas, uma continental e outra insular, com especificidades 

diversas seja numa ou noutra porção, Belém é um desafio para os 

administradores e para os seus habitantes. Ocupada, ordenada e beneficiada, 

prioritariamente, nas porções de cotas geograficamente mais altas, as baixadas 

constituem-se em espaço de vida intensa, em condições de precariedade 

reconhecida mas secundarizada nas políticas governamentais em termos de 

qualidade da estrutura dos serviços ali prestados. 

                                                           
11 Nomenclatura dada na comunidade às pessoas que compram os produtos advindos das hortas do Piri e 

vendem nas grandes feiras de Belém: Entroncamento, no Distrito de Icoaraci e o ver-o-peso. 
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Em vista disso, entender os contrastes da metrópole se faz necessário para entender 

como ao longo da história as diversas regiões do espaço belenenses vem adquirindo 

responsabilidades territoriais diferente, imprimindo “mudanças, acréscimos e substituições 

em determinadas frações do espaço urbano” (TRINDADE Jr., 1997, p. 1-2) como também 

“reorganizando-o e diversificando o uso do solo, de acordo com as necessidades requeridas 

pela formação econômico-social em que se insere” (TRINDADE Jr., 1997, p. 2). É 

importante então entender a relação da produção camponesa com as feiras do centro de 

Belém para podermos analisar a dinâmica espacial de parte da população belenense. 

 

4. CONCLUSÕES 

Como em últimas palavras, a Ilha de Cotijuba tem sua dinâmica própria, sua 

localização em relação à área insular, o fluxo pelo rio, a sua constituição enquanto 

ambiental, permitem um ritmo de vida que lhe é próprio. 

Ligar os camponeses ao espaço metropolitano inúmeras vezes parece fora do limite 

do real. Todavia a capital paraense constrói-se na égide da contradição do modo de 

produção capitalista, ou seja, o sonho de uma metrópole como símbolo da modernidade e 

da possibilidade de ascensão social dentro dos moldes capitalistas depara-se com uma 

realidade marcada pelo intenso contrate entre uma pequena parcela da população detentora 

da maior parte da riqueza da cidade e uma massa populacional que vive na pobreza e com 

estruturas principalmente de saúde, educação e segurança deficientes. A dualidade urbano-

rural ou cidade-campo é apenas uma das contradições, porém nos leva a novos debates 

sobre o que difere o espaço urbano do espaço rural. 

Dessa forma fica claro que o presente trabalho não busca as resposta pelas 

respostas, mas sim incitar um debate quanto este. De fato explicações acabam por surgir no 

decorrer do trabalho, mas sempre buscando a análise, a reflexão e até mesmo a quebra de 

paradigmas, na busca de uma ciência mais reflexiva, a qual busca a essência do processo 

na forma do real, buscando não nos manter longe do objeto, nem do sujeito a ser 

“pesquisado”.  
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RESUMO 

 
Objetivou-se com este artigo conhecer a importância do processo de implantação do plano de 

gestão ambiental dos municípios do Nordeste do Estado do Pará focando nas temáticas de gestão 

organizacional e estrutural. Considera-se que a legislação ambiental nacional facilita que cada 

município tenha uma legislação específica e órgão na esfera municipal competente para tomar 

partido de ações que venham fiscalizar, multar e mitigar possíveis danos ao ambiente de influencia 

antrópica do homem, entretanto vislumbra-se que nem sempre esses fatores são bem estruturados 

pelos municípios. Metodologicamente utilizou-se a pesquisa bibliográfica com o enfoque 

quantitativo dos dados referentes à abordagem de gestão ambiental municipal de Estado do Pará 

com foco na mesorregião do nordeste desse, considerando dados do IDESP (2013). Verificou-se 

dessa maneira, que a implantação da gestão ambiental nos municípios além do conjunto sobre todo 

o estudo é de que os sistemas possuem em geral uma estrutura organizacional e institucional pouco 

desenvolvida e ainda ineficiente nos setores administrativos e organizacionais e que necessitam ser 

apurados. Concluiu-se que os municípios carecem estar mais bem equipados tanto com apoio 

técnico pessoal e com grupos ambientais, como contra a má gestão referente à inserção financeira 

em estruturas físicas e maquinários. Isto deixa clara a falta de unidade e de primazia dos órgãos 

públicos, de tal modo, cada município tem sua especificidade e outrora um está com suas 

legislações municipais feitas enquanto outros não conseguem aplica-la. Deixando assim, apenas 17 

dos 49 municípios da Região de estudo com suas secretarias ambientais em geral precariamente 

institucionalizadas. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Sustentabilidade. Legislação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

Globalmente a reflexão sobre as ações que o homem causa no planeta cresceram e 

em 1972 e com a Conferência de Estocolmo, elaborada pela ONU (Organização das 

Nações Unidas), tem-se um olhar para o ambientalismo mundial, onde organizações 

filantrópicas, estudantes, sociedades e empresas começaram a se unir em prol de 

parâmetros e leis tais como diretrizes para uma educação ambiental para ser seguido por 

toda a sociedade que visasse uma conscientização coletiva de um bem estar ambiental, 

onde, se tenta desenvolver economicamente sem tanto agredir o meio em que se vive 

(MAGALHÃES, 2006). 

Muitas pesquisas como a exemplo de Magalhães (2006) e Morengo (2008) são 

direcionadas em prol de tentar expor cenários futuros de como será a vida do homem com 

as adversidades da nova reformulação do meio ambiente com o advento do aquecimento 

global, estas pesquisas de caráter local, regional ou global, tem previsões e informações 

geradas por estudos que precisam ser aplicadas com cautela, sem deixar de se valer das 

especificidades de cada local onde o homem se encontra. Porque, além da destruição 

engendrada de vastas áreas, sejam elas florestas, rios, oceanos e lagos e de toda 

biodiversidade existente, e a procura de mitigar os impactos ambientais em decorrência das 

consequências do aquecimento global, causados pelos gases do efeito estufa, toma-se então 

como instrumento essencial para construção e retrato de uma política específica local mais 

eficiente baseada em leis específicas tanto nacionais, estaduais como municipais.  

As maiorias das cidades tentam ser modelos de gestão político, tanto do ponto de 

vista social, econômico e ambiental perante a cobrança da maioria da população. 

Necessitamos ter em mente que os aparelhos legais e gerenciais são fundamentais para a 

governança, todavia a mudança do atual status quo compreende um repensar da lógica que 

orienta todo o desenvolvimento urbano, as cidades dessa forma convergem como as 

principais áreas prioritárias para desenvolver um estudo dos impactos ambientais sobre a 

vida do homem e sua qualidade de vida. A maioria dessas, não foram planejadas e 

construídas para encarar questões ambientais. Como de lugares impróprios, entre encostas 

íngremes e várzeas dos rios que foram ocupados, por serem estes a única opção de moradia 

para a população de baixa renda. Apesar das mudanças climáticas serem um tema repetido, 

até hoje não fazem parte das determinações políticas e o não catalogamento dos problemas 
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antigos de urbanização na maioria das cidades do Brasil é uma questão difícil de ver para 

muitos políticos e sociedade civil (Morengo, 2008; Moreira et al, 2004). 

A pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do 

Pará (IDESP) (2011), observou que há falta de parâmetros de cada um dos 27 estados e 

Distrito Federal (art. 23- CF), o que tem refletido na ausência de cooperativismos e 

organização em diversas autarquias administrativas, espelhando e esbarrando em 

dificuldades tanto na omissão dos órgãos dirigentes do encargo das suas politicas 

ambientais, como no caso dos municípios, e na sobreposição de ações entre a gestão dos 

Estados e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), gerando por com seguinte a ineficiência do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), e uma máxima concentração das obras da política ambiental.   

Diante disso, esta pesquisa tem como objetivo conhecer a importância do processo 

de implantação do plano de gestão ambiental dos municípios do Nordeste do Estado do 

Pará focando nas temáticas de alçadas de gestão organizacional e estrutural, e por serem 

estes os pilares iniciais da implantação de gestão ambiental em um município. Pergunta-se, 

como os municípios têm se adequado a implantação do plano ambiental e quais as 

dificuldades encontradas para implantação do plano por serem estes os principais 

norteadores para o sadio diagnóstico de uma gestão a ser impetrada por uma entidade ou 

organização da área? Atentou-se ainda para a existência ou não de políticas na área 

ambiental para os municípios da mesma área de estudo e por fim, a eficácia dos setores 

ambientais municipais. 

Assim, conforme Dalfovo et al (2008) metodologicamente este artigo utilizou a 

pesquisa bibliográfica com abordagem quantitativa de dados alusivas à enfoque de gestão 

ambiental municipal de Estado do Pará, tendo como base de análise dados do IDESP 

(2013), além da Legislação para respaldo técnico científico. Portanto, este trabalho 

subdivide-se em introdução, referencial teórico, que aborda desde a história das reuniões 

ambientais pelo mundo e no Brasil, define o que é sustentável e sustentabilidade, além da 

legislação ambiental brasileira e no Estado do Pará, dispondo a sua metodologia de análise, 

além do resultado e discursões e finalizando sobre as considerações mais importantes sobre 

a temática em estudo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Esse trabalho demonstra a importância da gestão ambiental nos municípios da 

região Nordeste do Estado do Pará, baseada em amostra da estrutura organizacional e 

institucional sobre os municípios do Pará, que possuem programas de gestão ambiental 

fomentando assim, a análise indutiva dos dados a serem analisados. O método de análise 

dessa pesquisa foi o bibliográfico a luz dos autores que discutem a questão ambiental, com 

abordagem segundo Dalfovo et al (2008) quantitativa de dados. O levantamento de 

informações referente à gestão organizacional e institucional segue discussões conceituais 

e dos dados do IDESP12(2013), por ser este um setor governamental Estadual que perpetra 

o levantamento em todo o Estado do Pará de informações na área ambiental e assim, de 

importante análise para este artigo e absorção de entendimento geral e resposta a temática 

de estudo. 

Os resultados descritos nesse artigo compõem a amostragem formada pela união de 

apenas 17 municípios da região Nordeste do Pará, agrupados em cinco microrregiões, 

Bragantina, Cametá, Guamá, Salgado e de Tomé-Açú, o desígnio do recorte de estudo do 

Nordeste do Pará é pelo fato de apurar a gestão ambiental nessa porção do Estado, 

ofertando assim, um retrato localizado sobre o que está acontecendo nesse espaço 

geográfico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 O Nordeste Paraense e a Realidade de Aplicação do Plano Ambiental  

Os 49 municípios que compõem o Nordeste do Pará (sem abranger a região 

Metropolitana), foram analisados e conforme a apreciação de quem possuía ou não 

condições de implantação, por mais mínimas que respeitassem as condicionantes dos 

órgãos ambientais em seus territórios, dessa forma, apenas 17 municípios desses conforme 

IDESP13 (2013), ateram-se ao cumprimento do termo de compromisso firmado, entre as 

                                                           
12 Conforme foi elaborado na pesquisa de IDESP (2013) o perfil ambiental dos municípios paraenses fora 

traçado classificando-os quanto à capacidade de gestão ambiental, a partir das categorias denominadas em 

nível: desejável, bom, regular e crítico, sendo assim, a todas as hierarquias de análises estudo tiveram seus 

dados coletados por meio de Questionários, coleta via e-mail (com acompanhamento por telefone) além, de 

técnica estatística (Análise de Agrupamentos) (cluster analysis), e por perguntas dicotômicas. Também foram 

levados em consideração alguns critérios exigidos para que o município estivesse habilitado a exercer a 

gestão ambiental plena e, consequentemente, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de 

impacto local, previstos no Art. 2° da Resolução Estadual nº 79, de 07 de julho de 2009. 
13 Conforme IDESP (2013) em Diagnóstico da gestão ambiental dos municípios paraenses: relatório técnico a 

estrutura institucional se refere à composição do sistema municipal de meio ambiente, instância que compõe 
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prefeituras municipais, o Ministério Público Federal (MPF-PA), PMV, Federação da 

Agricultura do Estado do Pará (FAEPA), Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e a Federação das Associações dos Municípios do Estado 

do Pará (FAMEP), e conforme ainda Scarduai e Bursztyn (2003) e IDESP (2011) a política 

de meio ambiente, planejamento e estrutura organizacional de relações institucionais e 

como de interações com a comunidade, mesmo que iniciais que fossem, foram englobados 

na pesquisa. 

Sendo assim, os municípios suscetíveis foram Abaetetuba, Baião, Bragança, 

Cametá, Capanema, Colares, Concordia do Pará, Igarapé-Açú, Marapanim, Mojú, 

Primavera, Peixe-Boi, São João de Pirabas, São Miguel do Guamá, Vigia, Tailândia e 

Ourém. Em seguida, vários quesitos foram ponderados, como a existência de órgão 

municipal de meio ambiente (OMMA), Existência Conselho Municipal do Meio Ambiente 

(CMMA), Caráter do CMMA, CMMA Paritário, Existência de Fundo Municipal do Meio 

Ambiente (FMMA), Existência de Planos Municipais de Meio Ambiente (PMMA), 

significando que estes órgãos compõem a estrutura institucional, que são as normas e 

diretrizes ambientais que devem acometer e assegurarem o funcionamento do órgão 

municipal (IDESP, 2011; IBGE, 2010). 

Em linhas gerais obteve-se que somente o município de Ourém possui total 

deficiência na sua estrutura institucional como espaço físico, bem como equipamentos, 

enquanto que Colares e Marapanim possuem uma estrutura básica em torno de 25%, 

enquanto que Bragança, Primavera, São Miguel do Guamá, Cametá, Baião, Mojú, 

Abaetetuba e Peixe-Boi, possuem em torno de 50% de seus aparatos físicos, já a 

consolidação ficou por parte de Vigia, Igarapé-Açú, São João de Pirabas, Capanema, 

Concórdia do Pará e Tailândia. 

Estes resultados deixam claros que a falta de unidade e de primazia dos órgãos 

públicos assim, cada município tem sua especificidade outrora, um está com suas 

legislações municipais feitas e outros não conseguem aplica-la, diferente do que 

preconizam IBGE (2010) e Brasil (2014), que permitem e facilitam a existência de leis 

orgânicas municipais. Cabe do mesmo modo a outras esferas como a Secretaria Estadual 

de Meio Ambiente (SEMA) e IBAMA, fiscalizarem e se aproximarem desses órgãos 

                                                                                                                                                                                

o SISNAMA e dá condições ao município de exercer a gestão ambiental no âmbito local de forma articulada 

com as demais esferas de poder e diferentes segmentos da sociedade. 
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municipais, outros fatores referentes a isto, pode ser pela falha de compromisso dos 

municípios com uma política institucional estruturada.  

Outros fatores podem ser de ondem monetária, além de falta ou mau uso do 

dinheiro público e desvios públicos entre outros quesitos, tal como da carência de interesse 

dos prefeitos com a questão física dos órgãos municipais. Além da população que poderia 

ser mais participante como asseveram Scarduai e Bursztyn (2003); IDESP (2011) e Brasil 

(2014), pois a participação social evidenciaria as peculiaridades existentes no âmbito local 

e seu caráter deliberativo refletiria na formulação de políticas públicas que pudessem 

favorecer a qualidade de vida da população e o atendimento das demandas locais. A 

existência dos conselhos municipais de meio ambiente é uma dos direitos para que o 

município exerça o licenciamento ambiental como está no na Resolução Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 237/97 e Resolução Conselho Estadual de 

Meio Ambiente (COEMA) nº 079/09 (BRASIL, 1980). 

O IDESP (2013) diz que a estrutura operacional são os peritos especializados em 

diversas áreas da ciência, que compõem a corporação do instituto ou órgão municipal, 

como ainda na condição de referir às atividades dos conselhos e fundos municipais de meio 

ambiente e às ações das secretarias executivas como: processos de licenciamento, ações de 

fiscalização de obras e atividades licenciadas pelo órgão municipal e da educação 

ambiental. 

Tem-se então, uma das parcelas que foram ponderadas que interagem para os bons 

resultados das ações impostas pelos sistemas ambientais municipais em pesquisas e 

levantamentos ambientais de projetos de mais variados interesses (BRASIL, 1986; IDESP, 

2011). Em relação aos dados, tem-se que só Colares possui falta de profissionais que não 

abordam 25% das necessidades de operação do seu órgão, já Marapanim, Primavera, 

Peixe-boi, Ourém e São Miguel, possuem acima de 25% de seus corpo operacional, agora 

em Vigia, Igarapé-Açú, São João de Pirabas, Abaetetuba, Mojú e Tailândia têm acima de 

50% dessa estrutura, enquanto que em Capanema, Bragança, Concordia, Cametá e Baião 

estão acima de 75% e em alguns casos na sua totalidade exercendo assim, a plena gestão 

humanística. 

Em relação ao exposto acima também Colares, Marapanim, Primavera, Peixe-boi, 

Ourém e São Miguel, possuem altos níveis de deficiência, isto é precisado por fatores que 

por vezes é de caráter funcional de interesses dos governantes e órgãos municipais que não 
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elaboram concursos públicos e/ou questões financeiros, pois nas outras cidades que 

possuem acima de 50%, passaram por evolução desses moldes, conforme em Mariuzzo 

(2012) os benefícios para as urbes participantes de programas ambientais, estruturados 

pelos seus agentes, ganham visibilidade nos meios de comunicação, têm acesso a 

informações estratégicas, além de trocarem experiências com outros municípios, como de 

instituírem referências exemplares de desenvolvimento sustentável. Além de participarem 

de Programa de Formação e Capacitação de profissionais nas áreas de políticas públicas. 

Assim, a estrutura operacional estar ainda por se atrelar em quase todas as cidades, 

pois são estes órgãos que fazem jus a elaboração de projetos, fiscalizações, licenciamentos 

ambientais entre outros, do mesmo modo conforme dados do IDESP (2013), onde o que se 

viu foi que a maioria dos municípios necessita se acoplar a um comprometimento com a 

questão ambiental e por em prática o que as leis que competem a estes órgãos municipais 

(BRASIL, 1986; SCARDUAI & BURSZTYN, 2003; IBGE, 2010; BRASIL, 2002; IDESP, 

2011; BRASIL, 2014). Outros fatores que podem explicar isto é a falta de compromisso 

dos municípios com uma política ambiental voltada para a mesma, além de corpo técnico 

multidisciplinar com maus salários, sem constantes aperfeiçoamentos e que não 

apresentem o real dever com seu trabalho, entre outros fatores. 

 

4. CONCLUSÕES 

Conseguiu-se assim, o objetivo de conhecer a importância do processo de 

implantação do plano de gestão ambiental dos municípios do Nordeste do Estado do Pará, 

visto que fatores como a legislação ambiental vigente, órgãos competentes nas três esferas 

governamentais, além do papel social, que não conseguem vislumbrar suas ações 

corretamente devido fatores financeiros, estruturais e organizacionais entre outras. Já as 

temáticas de competências da gestão organizacional e estrutural dos municípios foram 

analisadas por serem estes os pilares iniciais da implantação de gestão ambiental e exibiu 

na maioria das cidades pesquisadas resultados deficientes perante a realidade encontrada 

na época da pesquisa do IDESP no ano de 2013.  

Averiguou-se assim, como as cidades teriam de se adequar a implantação dos 

planos ambientais. Nesse lócus, se viu que há preocupação dos municípios com a gestão, 

apesar da bibliografia e o recenciamento sobre municípios do Pará não serem tão antigos, e 

o que se constata é que a cada ano é maior o comprometimento de mais e mais municípios, 
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criando secretarias e aparelhando e melhorando a organização das mesmas conforme 

IDESP (2013). 

Já as dificuldades para implantação destes planos, por serem estes os principais 

norteadores para uma gestão ambiental ser impetrada por uma entidade ou organização da 

área, foram de que este conjunto de sistemas municipais possuem em geral uma estrutura 

organizacional e institucional deficiente, e que ainda precisam ser melhorados e a 

disponibilidade de recursos financeiros é fundamental para a sustentação e a viabilização 

das ações, onde os recursos são disponibilizados através dos instrumentos econômicos ou a 

partir da criação de fundos específicos de meio ambiente, para o uso racional e sustentável 

dos recursos naturais de seu território, bem como a manutenção e a recuperação da 

qualidade ambiental, de acordo com as prioridades da Política Nacional do Meio 

Ambiente. 

Atentou-se ainda para a existência ou não de políticas na área ambiental e da 

eficiência dos mesmos para os municípios que de maneira geral deixaram a desejar em 

suas atividades institucionais, perfazendo assim, o caminho inverso do que poderia ser uma 

gestão focada em prol do meio ambiente, estes problemas são uma parte da realidade 

encontrada não só no nordeste do Estado do Pará, mas como nele todo, onde a sociedade 

civil e governos nas três esferas podiam fiscalizar estes setores municipais. Deixando 

assim, apenas 17 dos 49 municípios da Região de estudo com suas secretarias ambientais 

em geral precariamente institucionalizadas como foi obtido em IDESP (2013). 

E por fim, pode-se acatar a ressalva de que venham haver mais estudos detalhados a 

cerca das dificuldades municipais para todas as cidades em questão, e as que por ventura 

irão estruturando-se referentes às composições organizacional e institucional de gestão 

ambiental, como fora no enfoque dessa pesquisa, para que só assim, haja uma analogia de 

discussões mais complexas e conceituais entre cidades e regiões, deixando para outros 

pesquisadores o estudo multifocal desse processo de evolução e da fixação de outras 

diretrizes ambientais, pois, as pesquisas anteriores do IDESP (2011) atentaram por 

averiguar quesitos como: existência de órgão municipal de meio ambiente; existência de 

fundo municipal de meio ambiente ativo; existência de conselho municipal de meio 

ambiente ativo, caráter e composição dos conselhos; existência de plano diretor; existência 

de legislação específica no contexto ambiental e articulações intermunicipais na área de 

meio ambiente, como: consórcio intermunicipal; consórcio público com o Estado; 
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consórcio público com o governo federal; convênio de parceria com o setor privado e 

apoio do setor privado ou de comunidades. 
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RESUMO 

A praia de Itaipu (Niterói-RJ) possui grande potencial turístico, uma vez que possui águas 

tranquilas, presença de tartarugas marinhas, sítios arqueológicos, monumentos históricos, museu, 

trilhas, monumentos geológicos, comunidade de pescadores tradicionais e fácil acesso para a 

população. O presente trabalho tem como objetivo levantar as informações juntos aos moradores, 

comerciantes, frequentadores e pescadores tradicionais referentes ao processo de turistificação e 

elaborar um roteiro para o turismo sustentável no local. A metodologia consistiu em entrevistas 

com pescadores tradicionais, frequentadores e comerciantes, e registro fotográfico do local, 

também foi realizado o mapeamento dos atrativos locais. Os resultados permitem concluir que a 

praia de Itaipu é um local turistificado onde não houve uma completa descaracterização da 

paisagem, entretanto, é de extrema importância a elaboração de um programa de turismo 

sustentável para o local de modo a minimizar os impactos causados. 

 

Palavras-chave: Praia de Itaipu. Turistificação. Turismo sustentável.  
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1. INTRODUÇÃO  

A praia de Itaipu fica localizada na cidade Niterói – RJ. É uma praia oceânica, com 

águas calmas e ideais para famílias com crianças e idosos. Além da tranquilidade e beleza 

natural ela apresenta vários sítios arqueológicos (sambaquis), monumentos históricos como 

a Igreja de São Sebastião de Itaipu (1711) e o Museu de Arqueologia de Itaipu, instalado 

nas ruínas do antigo Recolhimento de Santa Teresa (1764), além de diversas aves e 

tartarugas marinhas, uma antiga colônia de pescadores e vários restaurantes especializados 

em peixes e frutos do mar. Os pescadores da Colônia Z-7 da praia de Itaipu são conhecidos 

pela sua preocupação com a preservação da praia, dos sítios arqueológicos e por 

protegerem a fauna ali existente. Todos estes atrativos somados à sua beleza exuberante faz 

com o que o local seja frequentado por famílias e turistas de várias regiões.    

De acordo com Telles (2013) a compreensão do espaço e do tempo, como queria 

Harvey (1996) torna os lugares cada vez mais suscetíveis às “forças aplainadoras da 

globalização” (YÁZIGI, 2001, p.41). A presente pesquisa ressalta esse aspecto ao observar 

o fenômeno do hibridismo cultural no local, no possível diálogo entre a modernidade e as 

tradições locais que remontam à pré-história dessa região oceânica, em uma época bem 

anterior à chegada dos colonizadores europeus, conforme destaca Lotufo (2005). 

O presente trabalho teve como objetivo realizar o mapeamento turístico da região 

de modo a promover o turismo sustentável na região. Trata-se de uma construção teórica 

sobre a transformação do espaço geoambiental em espaço turístico, com os atrativos 

geológicos, geográficos, ambientais, arqueológicos, históricos e arquitetônicos locais, além 

da elaboração de uma infraestrutura de informação turística para a região, através de uma 

Cartilha para o Turismo Sustentável em Itaipu. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Trata-se de uma construção teórica sobre a transformação do espaço geoambiental e 

sociocultural em espaço turístico, com os atrativos geológicos, geográficos, ambientais, 

arqueológicos, históricos e arquitetônicos locais, além da elaboração uma infraestrutura de 

informação turística para a região. A estrutura metodológica consistiu em entrevistas com 

pescadores tradicionais, frequentadores e comerciantes, além do registro fotográfico do 

local. Também foi realizado o mapeamento do espaço geoambiental e sociocultural com os 

atrativos geológicos, geográficos, históricos, ambientais, arqueológicos e arquitetônicos 

locais.  O mapeamento foi elaborado a partir de cartas topográficas e mapas geológicos na 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

157 

 

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

escala 1:50.000 orientado respectivamente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e pelo Departamento de Recursos Minerais – DRM Niterói. O trabalho 

desenvolvido por Lotufo (2005) sobre representações sociais, turismo e percepções 

ambientais de comunidades tradicionais norteou as pesquisas de campo. Todos os dados 

foram estruturados numa cartilha, com riqueza de informações visuais e em linguagem de 

fácil entendimento. O livro “Itaipu – Caminhos do Tempo” organizado por Lotufo e 

Smarra (2014) também servirá de referência para a elaboração da cartilha, pois analisa a 

região em seus aspectos geológicos, biológicos, ambientais, arqueológicos, históricos e 

sócio-antropológicos. As recomendações sobre o possível “comportamento turístico” na 

região seguiram as normas e padrões internacionais vigentes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A análise do espaço geográfico da praia de Itaipu permitiu levantar o potencial 

turístico do local, destacando-se a paisagem exuberante, águas tranquilas ideais para 

famílias e para prática de esportes aquáticos; presença de fauna variada como garças, 

gaivotas, tartarugas marinhas dentre outros animais; existência de sítio arqueológico sobre 

duna, Igreja datada do século 18, ruínas do Recolhimento de Santa Teresa, Museu 

Socioambiental, pescadores artesanais e vários outros atrativos. Todos estes atrativos 

fazem da Praia de Itaipu um local muito visitado e que necessita de um programa de 

turismo sustentável para o local. 

As figuras 1 e 2 mostram maciços geológicos que integram o costão do arco de 

praia de Itaipu. São monumentos naturais, portanto atrativos turísticos, que representam 

um intenso tectonismo que a região sofreu há milhões de anos, quando da formação da 

Serra do Mar, além de servirem como fonte de matéria prima para a elaboração de artefatos 

e utensílios pelas populações pré-históricas que habitaram essa região desde, pelo menos, 

5.000 anos A.P.  
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Figura 1 -  Vista parcial da Praia de Itaipu. 

 

 
Figura 2 - Maciços Geológicos que integram a Praia de Itaipu. 

Já a figura 3 representa a atividade dos pescadores artesanais da região, quem 

mantêm viva a tradição cultural das populações pré-históricas de Itaipu. Essa constante 

atividade na praia atrai muitos turistas e frequentadores não só pela possibilidade de 

comprar peixes recém pescados mas também pela oportunidade ímpar de conhecer a 

memória social desse povo. Observando a figura 4 verifica-se a avifauna local, destacando-

se gaivotas e garças.             
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Figura 3 -  Embarcações dos Pescadores Tradicionais de Itaipu. 

 
Figura 4 - Avifauna local com destaque para garças e gaivotas 

 

As figuras 5 e 6 mostram a Igreja de São Sebastião de Itaipu, cuja obra foi 

terminada em 1720, e é uma grande atração da região não só pelas sua arquitetura peculiar 

de Igrejas de Freguesia mas, também, por suas missas. 
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Figura 5 -  Vista da Igreja de São Sebastião de Itaipu, fundada em 1711.   

 
Figura 6 - Canhão localizado na praça frontal a Igreja de São Sebastião de Itaipu.   

 

Há controversas sobre a origem da Igreja de São Sebastião de Itaipu estar ligada à 

Ordem Militar Jesuítica, já que documentos locais da época destacam o papel dessa 

comunidade, tanto na construção da igreja, quanto na manutenção de cultos da Tradição 

Católica, como missas regulares, batizados e casamentos que também ocorrem tem tempos 

atuais. 

Graças ao florescimento e crescimento do comércio local, diretamente ligado à 
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grande produção açucareira e de aguardente, em engenhos da região cujas ruínas 

arqueológicas ainda existem em propriedades privadas da região, a paróquia de Itaipu foi 

criada em 1755 e transformada em sede da Freguesia de São Sebastião de Itaipu, uma das 

quatro componentes de Vila Real da Praia Grande, erguida em 1819 e posteriormente 

transformada na cidade de Niterói. 

No que tange a questão da turistificação, cabe ressaltar que a fundação de Niterói 

também deve-se á fundação da Igreja de São Lourenço dos Índios, no alto no morro de 

mesmo nome, sobre assentamentos pré-históricos dos antepassados das tribos indígenas da 

orla da Baia da Guanabara, em 1573, por Araribóia, que ganhou essa Sesmaria por ter 

auxiliado Estácio de Sá, na luta contra invasores franceses. 

Essa conexão atemporal entre dois assentamentos católicos, localizados em áreas 

não muito próximas do município de Niterói valoriza os aspectos da turistificação regional. 

A figura 7 mostra as ruínas do Recolhimento de Santa Teresa, equivocadamente 

chamado de Convento de Santa Teresa, que datam do século XVIII sendo tombada 

enquanto ruína pelo IPHAN em 1943, e inscrita no Livro de Tombo de Belas Artes em 

1955.  De acordo com Lima (1999) apud Ferreira (2012) o recolhimento tinha como 

função abrigar órfãs e meninas e mulheres casadas desprovidas circunstancialmente da 

presença masculina e manteve-se em atividade no período entre 1764 e 1833, quando 

passou a ser um asilo para menores por determinação do vigário João de Moraes e Silva.  

Nas ruínas do Recolhimento de Santa Teresa funciona o Museu Arqueológico de 

Itaipu (MAI)/Museu Socioambiental de Itaipu, onde artefatos e utensílios estão expostos. 

O Museu iniciou suas atividades em 22 de março de 1977 e não possui um instrumento 

legal de criação tal como um ato ou decreto, entretanto as referidas ruínas são tombadas em 

instância federal pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), 

inscrita no Livro de Tombo de Belas Artes em 8 de janeiro de 1955 (MinC, 2011). 

 A figura 8 mostra a visa da praia a partir do sítio arqueológico sobre duna. 
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Figura 7 - Ruínas do Recolhimento de Santa Teresa. 

 

 
Figura 8 - Visão da Praia de Itaipu a partir do sítio arqueológico sobre dunas 

 

4. CONCLUSÕES  

A análise dos resultados permite concluir que a Praia de Itaipu possui um grande 

potencial turístico em função dos seus elementos ambientais, históricos, arqueológicos, 

paisagísticos e antropológicos, dentre outros. Entretanto para que exista turismo 

sustentável no local e, desta maneira, garantir a preservação de todo patrimônio histórico-
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cultural e socioambiental é imperativo garantir a existência de um modelo de gestão 

holística para o local. 
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 RESUMO 

O presente estudo objetivou analisar a eficácia do uso de fotografias como ferramenta capaz de 

estimular a percepção ambiental dos alunos do 3° ano do ensino fundamental em uma escola 

pública do município de Ananindeua-PA acerca dos problemas ambientais situados ao redor da 

escola. A partir de uma caminhada com os alunos foram visualizados e fotografados seis problemas 

ambientais: lixeira inadequada, lixo queimado, lixo hospitalar, madeira queimada, presença de 

resíduos sólidos dentro dos bueiros e água parada. Essas imagens foram socializadas no pátio 

central da escola para instigar o debate e a percepção crítica acerca dos problemas ambientais 

evidenciados e, por fim, foi ministrada uma palestra com a finalidade de esclarecer todas as 

dúvidas geradas na socialização e explicar as corretas causas e consequências dos problemas por 

eles evidenciados. Concluiu-se, portanto, que o uso das fotografias tornou-se um recurso eficaz, 

visto que os alunos foram unânimes em responder a importância que esse recurso proporcionou a 

eles à percepção dos problemas ambientais que não eram visualizados no dia-a-dia. 

   
Palavras-chave: Educação Ambiental. Problemas ambientais. Percepção ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental vem nos proporcionar metodologias que possam atingir de 

forma interdisciplinar vários setores sociais. “A Educação Ambiental constitui uma área de 

conhecimento eminentemente interdisciplinar, em razão dos diversos fatores interligados e 

necessários ao diagnóstico e à intervenção que pressupõe” (BAETA e CASTRO, 2011, 

p.105). 

A Lei Brasileira que regulamenta a Educação Ambiental, Lei 9.795 de 1999, 

disciplina em seu artigo 5º como um dos objetivos fundamentais da Educação Ambiental o 

desenvolvimento integrado da compreensão do meio ambiente, abrangendo os aspectos 

ecológicos, psicológicos, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos das 

relações ambientais (art. 5º, I). Dispõe ainda, que a Educação Ambiental deve estimular e 

fortalecer a consciência crítica sobre a problemática ambiental e social (art. 5º, III). 

Dentro desse contexto, a percepção ambiental surge como ponto de partida para o 

desenvolvimento de uma Educação Ambiental integrada e crítica. Nessa perspectiva, 

SANTOS (2005) explica que a percepção consiste em um estímulo fundamental para o 

desenvolvimento de uma ação comunicativa, construindo assim a primeira etapa para a 

produção de uma mensagem.  

Considerando que o homem é “predominantemente um animal visual” (TUAN, 

1980, p.7) e  que o cotidiano e os hábitos do ser humano fazem com que ele arquitete em 

sua mente uma imagem do lugar que percorre diariamente, fazendo com que seja ocultada 

de sua visão outras imagens deste lugar, as quais passam a ser opacas e codificadas 

(FERRARA, 1993) é necessário que seja estimulada a sua percepção para  não somente 

estimular os seus órgãos sensoriais, como também atribuir significado na mente do que 

estava anteriormente oculto de seu campo visual (OLIVEIRA, 1983, p.48). 

A fotografia aparece na prática de Educação Ambiental como uma ferramenta 

utilizada com a intenção de provocar estímulos à percepção visual do educando. Nesse 

sentido, SANTOS (2004) reitera que a fotografia é uma mídia que dá suporte à 

comunicação, fortalecendo as estratégias educacionais. Assim, as mídias visuais, dentre 

elas a fotografia,  podem ser grandes suportes como fontes de dados concretos para a 

pesquisa científica. FLIRCK explica que “as fotografias, os filmes e as filmagens são cada 

vez mais utilizados como formas genuínas e como fontes de dados” (FLICK, 2009, p.219). 
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 Dentro desta perspectiva, o objetivo deste artigo foi analisar se o uso da fotografia 

foi eficaz como instrumento da percepção acerca dos problemas ambientais situados ao 

redor da escola pelos alunos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa foi realizada nos meses de outubro e novembro do ano de 

2014. O estudo foi efetivado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Brasileirinho, 

localizada no bairro Quarenta Horas, município de Ananindeua-PA. A Escola funciona nos 

turnos da manhã e tarde, atendendo somente o ensino fundamental do I Ciclo de Formação 

(1º ao 5º anos do Ensino Fundamental de 09 anos). 

A Escola selecionada para o estudo foi escolhida por situar-se em frente a uma área 

de invasão. Já a turma eleita para a realização da investigação foi a do 3° ano do Ensino 

Fundamental tendo em vista que, segundo informações dadas pela direção, a maioria dos 

estudantes da turma reside na invasão mencionada.  A turma é composta por 25 alunos 

com faixa etária de oito a dez anos de idade. 

Este trabalho guiou-se a partir do tipo Pesquisa-Ação, “um tipo de pesquisa com 

base empírica que é concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou ainda, 

com a resolução de um problema coletivo, onde todos os pesquisadores e participantes 

estão envolvidos de modo cooperativo e participativo” (THIOLLENT, 1985, p.14). O 

estudo contituiu-se em três etapas: 

1- Foi realizada uma caminhada ao redor da escola com o propósito de fotografar 

todos os problemas ambientais percebidos pelos próprios alunos. Importante 

registrar que, anteriormente a realização da caminhada, foi feita uma conversa 

de aproximadamente 25 minutos para gerar as perguntas norteadoras “O que é 

meio ambiente?” e “O que é problema ambiental para você?” e  descrever para 

os alunos como ocorreria a atividade. 

2- No segundo momento foi feita a socialização das fotos com os alunos, expondo-

as no mural do pátio central da escola, com o objetivo de discutir com todos os 

estudantes da turma os problemas ambientais por eles visualizados. 

3- Já no terceiro momento foi efetivada uma palestra com o intuito de esclarecer as 

dúvidas geradas na socialização e abordar as causas e consequências dos temas 

fotografados.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

3.1 Caminhada  

Foi feita uma caminha ao redor da Escola Brasileirinho com 25 alunos do 3º ano do 

Ensino Fundamental, sendo nove meninas e dezesseis meninos na faixa etária de oito a dez 

anos, para que eles apontassem o que viam como problema ambiental ao redor da escola 

(figuras 1 e 2). 

                 

                   Figura 1 – Caminhada com os alunos.      Figura 2 – Observação realizada pelos alunos. 

Foram fotografadas doze imagens apontadas pelos alunos, constatando-se seis 

problemas ambientais. Dentre os temas visualizados foram verificadas as seguintes 

observações dos alunos: Lixeira com frestas, na praça em frente à escola, possibilitando a 

passagem do lixo e sujando a rua (figura 3); Presença de lixo e madeira queimada num 

terreno vazio, que foram associados com a poluição do ar (figuras 4 e 6), Presença de 

máscaras usadas em hospitais, caracterizando lixo hospitalar despejado na rua em frente à 

calçada da Escola (figura 5); Presença de resíduos sólidos dentro de bueiros sendo 

relacionados por eles como causa de alagamento da rua durante a chuva (figura 7). Já na 

figura 8 foi observado por eles a presença de água parada em um resíduo sólido 

abandonado.  

 

                    

             Figura 3 – Observação de lixeira inadequada.    Figura 4 – Observação de lixo queimado. 
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           Figura 5 – Observação de lixo hospitalar.   Figura 6 – Presença de madeira queimada.                    

                            

  Figura 7 – Resíduos sólidos dentro dos bueiros.  Figura 8 – Observação de água parada. 

   

3.2 Socialização das Fotos e Palestra Ministrada       

Foi realizada a socialização das fotos no pátio central da escola Brasileirinho com a 

intenção de estimular o debate e instigar a percepção crítica da realidade do entorno da 

escola, acerca dos problemas ambientais. É o que mostra a figura 9 abaixo. 

Já a figura 10 mostra a palestra sendo ministrada com a finalidade de esclarecer 

todas as dúvidas geradas na socialização, abrangendo os temas como: Lixeiras 

inadequadas, deixando o lixo exposto e sendo um fator para a geração de doenças e 

poluição das ruas; Lixo queimado, gerador de poluição do solo e do ar; Lixo hospitalar e os 

perigos do seu descarte inadequado à saúde e ao meio ambiente; Madeira queimada e suas 

consequências negativas para a poluição do ar; Presença de resíduos sólidos nos bueiros 

carreando problemas tais como enchentes e poluição do solo e Resíduos sólidos 

descartados inadequadamente servindo de depósito para água parada e as relações com a 

dengue.    
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Figura 9 – Socialização das fotografias no pátio da escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 10– Palestra ministrada aos alunos. 

Ao final das atividades, foi gerada a seguinte pergunta aos alunos: A atividade de 

caminhada ao redor da escola para tirar fotografias foi importante para você perceber os 

problemas ambientais no entorno da sua escola? 

A resposta positiva unânime dos alunos reforçou a ideia de Ferrara (1993) de que o 

hábito diário de ida e vinda da escola, perfazendo o mesmo percurso do entorno 

diariamente, fez com que os problemas ambientais ali presentes não conseguissem ser 

decodificados e percebidos pelos estudantes.  

 

4. CONCLUSÃO 

Através da realização desta pesquisa foi possível aferir que a temática ambiental é 

carente de aplicação associada à realidade dos alunos na Escola Municipal Brasileirinho, 

visto que o tema ambiental é abordado apenas dentro da disciplina de ciências por meio de 

livros didáticos. Dessa forma, apesar da maioria dos alunos não apresentarem a habilidade 

da leitura e nem da escrita, constatou-se que havia um grande interesse deles em colaborar 

com as atividades propostas. 

Por isso, o uso de fotografias revelou-se como um recurso eficaz para revelar a 

percepção ambiental dos alunos, uma vez que estes foram unânimes em responder a 

importância que esse recurso proporcionou-lhes para a percepção dos problemas 

ambientais  no entorno da escola. 
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Contudo, faz-se necessário o contínuo trabalho por parte dos professores para que 

haja a efetiva sensibilização dos mesmos acerca dos problemas ambientais observados, 

para que eles passem a perceber sua importância como atores responsáveis para a 

conservação do meio em que vivem. 
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RESUMO 

 
Este trabalho teve como objetivo apresentar uma análise do uso dos liquens como bioindicadores 

da poluição atmosférica de três áreas que compõem o Distrito Administrativo de Belém. 

Inicialmente, foram selecionadas árvores que apresentavam DAP entre 20 a 40 cm; foram então 

estipulados quatro níveis de poluição com base no valor percentual de densidade liquênica média 

das áreas de coleta. Nível 1: densidade liquênica mediada de 75 a 100%, nível 2: densidade 

liquênica média de 50 a 75%, nível 3: densidade liquênica média de 25 a 50%; e nível 4: densidade 

liquênica média de 0 a 25%.  A primeira área de pesquisa foi uma região de 400 m² localizada em 

uma região central do Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves (área controle), onde foi 

selecionada apenas onze árvores, essa unidade amostral foi a mesma utilizada para o restante dos 

outros pontos de pesquisa. O cálculo da densidade média do Bosque resultou em 77%, o que 

inseriu essa área no nível 1. A segunda área escolhida foi a Avenida Governador José Malcher, a 

densidade média foi de 7%, o que inseriu a avenida no nível 4. Na terceira área, a Praça da 

República, a densidade foi de 33%, o que a inseriu no terceiro nível. Os resultados obtidos neste 

estudo demonstraram que a poluição atmosférica causada, sobretudo por veículos automotores 

interfere no desenvolvimento liquênico. Entretanto há a necessidade de desenvolver outros tipos de 

estudos do meio, já que a urbanização, direção dos ventos, alterações climáticas, altas temperaturas 

e redução da umidade dentro das cidades, composição de macro e micro nutrientes da casca das 

forófitas, luminosidade e acidez ou alcalinidade da casca das forófitas, também influenciam no 

desenvolvimento liquênico. 

 

Palavras-chave: Poluição urbana. Qualidade ambiental. Densidade liquênica.  
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1. INTRODUÇÃO           

O ar é um recurso natural indispensável para animais e vegetais. Portanto, essencial 

á manutenção da vida na terra. A poluição do ar pode ser entendida como um fator que 

prejudique o desenvolvimento e a fisiologia de todos os seres vivos dependentes do 

mesmo. A poluição atmosférica é um problema recorrente, principalmente, nos centros 

urbanos, visto que inúmeros fatores podem contribuir para esse quadro como: intenso fluxo 

de veículos movidos a combustíveis fósseis e dentre outros. Sendo assim, diversos 

elementos influenciam na qualidade do ar.  Os efeitos da poluição do ar sobre a saúde 

podem provocar diversos tipos de doenças como: agudas e crônicas. Além de alterações 

em importantes funções fisiológicas, tais como: ventilação do pulmão, transporte de 

oxigênio pela hemoglobina, adaptação ao escuro e danos ao sistema nervoso. Dessa forma, 

pode provocar desconforto, dificuldade na visibilidade além de problemas respiratórios 

(DESIRIO, 2000).          

A qualidade do ar nas zonas urbanas tende a apresentar concentrações indesejáveis 

de contaminantes, sem que haja um sistema de baixo custo e eficaz para um detalhamento 

mais preciso acerca da qualidade do mesmo. O biomonitoramento torna-se uma excelente 

alternativa para análises do ar atmosférico presente nos grandes centros urbanos 

(CARNEIRO, 2004). O biomonitoramento pode ser caracterizado como a auditoria das 

reações dos seres vivos diante das alterações da qualidade do ar atmosférico. Ele fornece 

informações rápidas e seguras quanto ao efeito da poluição sobre os mesmos 

(SZCZEPANIAK & BIZIUK, 2003).  

  O emprego de bioindicadores como método de detecção de alterações ambientais é 

uma ferramenta eficaz e relativamente rápida, pois apresenta menores custos, e, quando 

aprimorados podem fornecer informações de grande valor (OLIVEIRA & KUNMMROW 

In OGA, CAMARGO & BATISTUZZO, 2008). 

  Os liquens são uma associação simbiôntica que forma uma estrutura sem raízes ou 

cutículas, podem viver em ampla área geográfica e de acumular minerais além de suas 

necessidades vitais e serem dependentes de nutrientes oriunda da atmosfera, o que tornam 

excelentes indicadores da qualidade do ar (GARTY et al., 2003).    

  Consequentemente há uma interferência direta da poluição atmosférica no 

desenvolvimento liquênico. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi verificar a 
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densidade de liquens presente nos caules das árvores em diferentes áreas da cidade de 

Belém.  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi conduzido em três pontos localizados no distrito 

administrativo de Belém, município de Belém, Pará.  O primeiro foi selecionada uma área 

de 400 metros quadrados dentro do Jardim Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues 

Alves (1° 25' 49.235" S e 48° 27' 23.562" W), localizado no Bairro do Marco (Figura 1A); 

o segundo ponto foi a Avenida Governador José Malcher (1° 26' 57.390" S e 48° 28' 

50.167" W), (Figura 1B), importante via de acesso ao centro da cidade de Belém, cercada 

de prédios residenciais e empresariais cortada por várias outras movimentadas ruas; a 

terceira área foi a Praça da República (1° 27' 7.034" S  e 48° 29' 40.470" W) (Figura 1C) 

caracterizada pela presença de árvores de grande porte e também apresentado as mesmas 

características ambientais da segunda área. O georreferenciamento dos pontos de coleta foi 

feito com auxílio do aplicativo My GPS Coordinates, disponível para dispositivos móveis 

Android. 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

174 

 

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

Figura 1 - Imagens de satélite das áreas estudadas. A) Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves. 

B) Av. Governador José Malcher. C) Praça da República. (Fonte: Google Maps) 

 

Para cada área de pesquisa foi realizada a identificação das fontes poluidoras em 

seus arredores, através de anotações detalhadas acerca das atividades antrópicas 

predominantes em cada local. Como as áreas estão inseridas em um grande centro urbano, 

o processo de identificação das fontes poluidoras classificou as mesmas em dois tipos: 

fonte estacionária decorrente da poluição gerada pelo processo industrial ou fonte móvel 

decorrente da emissão de poluentes gerados por veículos automotores. 

A princípio, foi selecionada uma área de 400 metros quadrados dentro do Jardim 

Botânico da Amazônia Bosque Rodrigues Alves. Na área delimitada, foi contabilizado o 

número de árvores pesquisadas, a fim de que fosse adotada a mesma unidade amostral para 

os outros pontos. 

Partindo da premissa de que a análise comparativa das densidades liquênicas de 

áreas distintas dentro da mesma cidade, podem oferecer resultados que determinem quais 

pontos sofreram maiores modificações decorrentes da poluição atmosférica, o presente 

estudo iniciou-se com a seleção das árvores dos diferentes pontos de pesquisa. Para isso, 

foram selecionadas árvores com um DAP entre 20 e 40 cm, ao todo foram selecionadas 33 

árvores que apresentavam esse padrão para o estudo.  

As árvores receberam uma marcação feita com fita a uma altura de 130 cm acima 

do solo (Figura 2A), a essa mesma altura foi feita a medida da circunferência do tronco 

(Figura 2B). Posteriormente, a média da circunferência foi utilizada para a determinação 

do diâmetro do tronco, segundo a seguinte fórmula: 

Diâmetro = Mediada da Circunferência / 3,14 

As árvores que se encaixaram no padrão proposto receberam uma marcação feita 

com fita adesiva crepe a uma altura de 30 cm acima do chão (Figura 2C). A essa mesma 

altura, foram envoltas por uma tela tapume de 120 cm de altura (Figura 2D), o que 

possibilitou a contabilização das áreas ocupadas por liquens dentro da região delimitada 

pela tela. 

Durante a seleção das árvores na Avenida Governador José Malcher, não foram 

retirados dados de árvores que haviam passado por processos de pintura em seus troncos, 

já que esses processos causam a morte dos liquens. 
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Figura 2: Imagens do método utilizado para a determinação dos espaços ocupados por liquens 

dentro da tela tapume. A) Marcação feita até 130 cm acima do solo. B) Média da circunferência da 

árvore a altura de 130 cm acima do solo. C) Marcação feita a 30 cm acima do solo. D) Árvore 

envolta pela tela tapume para verificar o índice liquênico. 

Foram estipulados quatro níveis de poluição com base no valor percentual de 

densidade liquênica média das áreas de coleta. Nível 1: densidade liquênica mediada de 75 

a 100%, Nível 2: densidade liquênica média de 50 a 75%; Nível 3: densidade liquênica 

média de 25 a 50% e Nível 4: densidade liquênica média de 0 a 25%. 

Foi utilizado para a análise estatística o teste de Kruskal-Walis para verificar o 

nível de significância da densidade liquênica das três áreas selecionadas. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As árvores selecionadas no Bosque Rodrigues Alves encontravam-se em ótimo 

estado de conservação, fixadas em um ambiente não urbanizado localizado na região 

central do Jardim Botânico, onde há uma umidade do ar alta, baixa incidência de luz solar 

e pouca circulação de vento em seu interior. Sendo localizada na região mais central da 

área, é menos susceptível a influência dos poluentes atmosféricos, já que as árvores que 

circundam o bosque funcionam como “filtros” que impedem a chegada desses poluentes 

até a região de coleta. Além disso, os liquens encontravam-se menos espaçados cobrindo 

boa parte da região delimitada pelo caule das árvores. Na Avenida Governador José 

Malcher, as árvores são localizadas ao longo de toda área, sendo que o espaçamento é 

muito grande de uma árvore para outra, o que as deixa mais susceptíveis aos efeitos da 

influência dos poluentes atmosféricos, luminosidade, umidade do ar e da circulação do 

vento. Na praça da República, ás arvores utilizadas na pesquisa encontravam-se espaçadas, 

não tão quanto as árvores da Av. Governador José Malcher, mesmo assim sofrem forte 

influência de fatores, como: urbanização, direção dos ventos, luminosidade e variação da 

umidade relativa do ar.  

Os resultados obtidos para a densidade liquênica nas três áreas (Tabela 1), o Bosque 

Rodrigues Alves foi a área que apresentou a maior densidade, enquanto que a Avenida 

Governador José Malcher, a menor.  

Tabela 1 - Nível de poluição de cada uma das áreas de pesquisa. 

 Nível de poluição Área de pesquisa 

Nível 1 (densidade liquênica média de 75 a 

100%). 

 

Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves 

Nível 2 (densidade liquênica média de 50 a 

75%). 

 

Nível 3 (densidade liquênica média de 25 a 

50%). 

Praça da República 

Nível 4 (densidade liquênica média de 0 a 25%). Avenida Governador José Malcher 
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A densidade média no Bosque Rodrigues Alves foi de 77,2%, enquanto que para a 

Avenida José Malcher e Praça da República a densidade média foi de 7,4% e 32,6% 

respectivamente (Tabela 2 e Gráfico 1). A comparação da densidade de liquens entre as 

três áreas pelo teste de Kruskal-Walis, mostrou que o teste de hipótese para p-valor 

<0,0001*, foi altamente significativo, portanto conclui-se que a Área 1 (77,2±13,5%) 

apresenta concentração de liquens significativamente maior que Área 2 (7,4±5,8%) e Área 

3 (32,6±20,7%). Todavia, não foi encontrada diferença significante (p-valor > 0,05) entre 

Área 2 e Área 3. 

Verificou-se que próximo aos pontos de estudo a principal fonte de poluição 

observada foi a grande quantidade de fluxo de veículos. As áreas também divergem quanto 

a outros fatores que influenciam no desenvolvimento dos liquens como citado 

anteriormente no primeiro parágrafo. Saipunkaew et al. (2007) citam como fatores que 

podem influenciar o índice liquênico o grau de urbanização, direção dos ventos, alterações 

climáticas, altas temperaturas e redução da umidade dentro das cidades. Outros fatores são 

citados também como a composição de macro e micro nutrientes da casca, a luminosidade, 

a acidez ou alcalinidade da casca (BRODO  In  HALE (1973) ; Hawksworth, 1975; 

Martinez et al., 2006). Os fatores climáticos houve realmente diferenças marcantes entre as 

áreas, em relação à casca das árvores podemos afirmar que as encontradas no Bosque 

Rodrigues Alves apresentavam a casca mais sadia que as demais encontradas nas outras 

áreas.  

Tabela 2 - Densidade de liquens (%) em três áreas analisadas. Belém/PA, ano 2014. 

 Área 1 Área 2 Área 3 

Tamanho da amostra  11 11 11 

Mínimo 51.8 0.0 7.1 

Máximo 92.1 31.0 70.6 

Mediana 78.8 4.0 38.3 

Primeiro Quartil  75.0 0.0 15.0 

Terceiro Quartil  85.9 10.5 43.8 

Média Aritmética 77.2 7.4 32.6 

Desvio Padrão 13.5 5.8 20.7 

Área 1: Bosque Rodrigues Alves; Área 2: Av. Governador José Malcher; Área 3: Praça da 

República;  p-valor <0.0001*, teste de Kruskal-Walis. 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

178 

 

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

Área 1 Área 2 Área 3

0

20

40

60

80

100 p <0.0001*

p <0.0001*

D
e

n
s

id
a

d
e

 d
e

 l
íq

u
e

n
s

 (
%

)

 

Gráfico 1 - Média e erro padrão da densidade de liquens (%) em três áreas analisadas. Belém/PA, 

ano 2014. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que a poluição atmosférica 

causada por veículos automotores interfere diretamente no desenvolvimento liquênico. 

Entretanto, nos centros urbanos, como a cidade de Belém, também existem outros fatores 

danosos aos liquens, como os processos de urbanização e antropização, responsáveis por 

modificarem o ambiente natural em que anteriormente as árvores estavam inseridas. 

 A comparação das densidades liquênicas das áreas estudadas proporcionaram a 

avaliação da qualidade do ar de cada uma das regiões. Apesar da pesquisa não ter 

trabalhado com a identificação de poluentes, os dados obtidos forneceram informações 

concretas que demonstram que as regiões de maior grau de urbanização, antropização e 

fluxo veicular, são as que registram a menor densidade liquênica, enquanto que as regiões 

menos antropizadas, como é caso da área de pesquisa inserida no Jardim Botânico Bosque 

Rodrigues Alves, são as que registram a maior densidade liquênica. 
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RESUMO 

O trabalho tem por objetivo registrar a ocorrência dos quintais urbanos no bairro da Francilândia no 

município de Abaetetuba, analisando as categorias de usos dos vegetais encontrados e o valor 

cultural. Foram realizadas 40 entrevistas dialogadas no bairro, questionários semiestruturados 

partindo de dois informantes principais no método de bola de neve (“Snow ball”). Foi possível 

identificar que este bairro tem sua composição dividida entre pessoas que são nativas do município 

que representam 35 %, e pessoas que são das ilhas de Abaetetuba representado 32,5 %, e todos os 

informantes denominaram a área que cerca sua casa de quintal. Encontrou-se 90 etnoespécies 

divididas nas categorias alimentícias, medicinais, ornamentais, místico, higiene, ambiência, onde a 

categoria mais representativa foi a alimentícia com 42 citações (46,7 %), a etnoespécie mais citada 

e com maior índice de saliência foi o açaí com 23 citações e 0,48, respectivamente. A importância 

dos quintais urbanos para a população foi verificada, pois em muitos casos é de onde se tem uma 

fonte de renda, moradia para os filhos além de ser o ambiente mais agradável da casa. Tais fatos 

indicam a relevância dos quintais, estes devem ser preservados para assim se manter o 

conhecimento acerca do uso de plantas. 

 

Palavra-chave: Categorias de uso. Etnoespécies. Valor cultural. 
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1. INTRODUÇÃO  

O fortalecimento da etnociência tem promovido o desenvolvimento da 

etnobiologia, ciência essa que tem caráter interdisciplinar, situada entre as ciências sociais 

e biológicas (COSTA, 2008). A etnociência abrange vários campos que podem ser 

definidos partindo da visão compartimentada da ciência, como é o caso da etnobotânica 

(SOUSA, 2010). 

Os estudos etnobotânicos vão além do que pretende a investigação botânica, haja 

vista que suas metas se concentram em um ponto: a significação ou o valor cultural que 

uma determinada planta pode ter em uma comunidade humana (SILVA, 2008). É inegável 

a contribuição desses estudos para diversos aspectos da ciência (MING, 2006), por isso 

faz-se necessária a realização de pesquisas nessa área para uma maior contribuição nos 

aspectos culturais, sociais, econômicos e ecológicos. 

De acordo com Siviero et al. (2011), a cada dia observa-se o aumento no uso 

agrícola na área dos quintais domésticos e hortas comunitárias urbanas, notadamente nas 

zonas periféricas das grandes e médias cidades, para a produção de alimentos. 

Ao produzir alimentos para a estabilidade da família, o quintal exerce considerável 

papel econômico na vida das pessoas (PASA et  al., 2008). Ele é um elemento 

frequentemente esquecido dos estudos (SILVA, 2004), e em relação à conservação, os 

quintais urbanos são considerados um verdadeiro banco de recursos genéticos de grande 

relevância para os seres humanos (SIVIERO et al., 2012).  

A crescente urbanização e o desinteresse dos jovens pelo conhecimento tradicional 

são responsáveis pela degradação genética e do conhecimento associado às plantas e 

animais em quintais (FREITAS et al., 2012). Trazendo todos esses fatores para o 

município de Abaetetuba, tornam-se imprescindíveis pesquisas nessas áreas tão pouco 

estudadas. 

Para a realização deste trabalho, perguntas nortearam o assunto, dentre elas estão: 

existem quintais urbanos no bairro da Francilândia em Abaetetuba? Qual ou quais as 

origens das pessoas desses bairros quem mantém os quintais? Quais as categorias de uso 

das plantas nos quintais urbanos? Quais as espécies de maior valor cultural? 

O objetivo deste estudo foi registrar a ocorrência dos quintais urbanos no bairro da 

Francilândia, no município de Abaetetuba, analisando as categorias de usos dos vegetais 

encontrados e o valor cultural. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo  

O estudo foi realizado no município de Abaetetuba (01º 43’ 23’’ S e 48º 52’ 54’’ 

W) que em linha reta dista 60 km da capital do estado do Pará com uma área territorial de 

1.611 km² (BAÍA-JUNIOR, 2006). A principal fonte de renda do município está no 

comercio, agricultura, pecuária bem como no extrativismo, especialmente de açaí e miriti 

(IBGE, 2011). O município pertence à mesorregião de Cametá e foi fundado e elevado a 

categoria de cidade no ano de 1895 (ABAETETUBA, 2011).  

Todo o município abrange a região da sede e arredores, mais a região das ilhas, 

situadas na confluência do rio Tocantins com o rio Pará, no estuário do rio Amazonas, 

onde vivem 35.000 habitantes (HIRAOKA, 1993). O bairro onde se realizou o estudo foi o 

da Francilândia localizado na sede do município possuindo uma população de 9.922 

pessoas distribuídas num total de 2.583 residências (IBGE, 2013; ABAETETUBA, 2011). 

 

2.2 Seleção dos informantes e amostragem 

No Bairro de Francilância foi estabelecida uma divisão em quatro setores 

(denominados 35 a 38), conforme estabelecido no mapa da cidade de Abaetetuba fornecido 

pelo IBGE do município. Tais setores estão localizados nas proximidades do Rio Pará, 

sendo que estes têm um histórico de colonização de populações oriundas da região das 

Ilhas de Abaetetuba. Para cada setor foram aplicadas 10 entrevistas.  

Foi usada amostragem não probabilística, iniciada com a entrevista de dois 

informantes principais, dando sequência com a técnica de amostragem de “bola de neve”, 

questionários semiestruturados foram aplicados através de entrevistas dialogadas 

(ALBUQUERQUE et al., 2010).  

Pelo fato de alguns entrevistados não conseguirem indicar outro membro do bairro 

para dar sequência na bola-de-neve ou a recusa de pessoas na participação das entrevistas, 

foram realizadas novas entradas conforme aplicado por Giraldi & Hanazaki (2010) e 

Gandolfo & Hanazaki (2011). Neste caso, retornava-se ao informante anterior ao da recusa 

e era solicitado que ele indicasse outra pessoa, em um caso buscou-se novamente a um dos 

informantes principais.  

As principais perguntas versaram sobre a origem dos moradores, o tempo de 

moradia no bairro, a realização de trocas de plantas com vizinhos, a utilização dos quintais, 

o que o informante possui em seu quintal, as 10 plantas mais importantes, como se 
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adquiriu o conhecimento do uso de plantas. As entrevistas foram gravadas e anotadas para 

uma melhor observação dos fatos (ALBUQUERQUE et al., 2010). 

 

2.3 Análise dos dados 

Foram analisados o perfil dos entrevistados, importância dos quintais e o valor 

cultural das espécies citadas. Para esta última foi utilizado o Índice de Saliência (RYAN et 

al., 2000). As espécies citadas foram classificadas em categorias de uso (ALTHAUS-

OTTMANN et al., 2011) e para a confirmação dos nomes científicos das etnoespécies 

utilizou-se a Lista das Espécies da Flora do Brasil (2013). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
3.1 Perfil dos entrevistados 

Foram realizadas 40 entrevistas no bairro da Francilândia, e foi verificado que 37 

(92, 5%) informantes eram do sexo feminino com faixa etária entre 21 e 81 anos de idade, 

e outros três (7,5%) do sexo masculino com idade entre 41 e 73 anos. Na pesquisa foi 

constatada a origem dos entrevistados, onde 14 (35%) são nativos do município de 

Abaetetuba, 13 (32,5%) são moradores que chegaram das ilhas do município, outros 11 

(27,5%) que correspondem a habitantes de outros municípios, além de dois (5%) 

moradores que advêm das estradas que cercam o município. Essa diferença de origem dos 

moradores do bairro também foi relatada por Amaral e Guarim-Neto (2008) na cidade de 

Rosário do Oeste no estado de Mato Grosso, onde 80% eram nativos da cidade e 16% eram 

oriundos de outros municípios; 4% eram moradores procedentes de outros estados. 

Foi observado que havia dois (5%) informantes que moravam no bairro a mais de 

50 anos e estavam com idades de 73 e 81 anos, e destes se obteve um grande número de 

citações de etnoespécies na entrevista; isso é justificado por Lima (1996) quando em sua 

pesquisa ele afirma que o conhecimento está concentrado na faixa etária mais idosa. 

Todos os informantes denominaram a área ao redor de sua casa como quintal, fato 

também constatado no trabalho de Pasa et al. (2008) realizado no estado do Mato Grosso 

na comunidade Fazenda Verde, onde todos os 36 entrevistados denominaram o espaço que 

envolve a casa como sendo quintal, bem como no trabalho de Sobrinho & Guido (2008) 

que no município de Uberlândia entrevistaram 20 pessoas e todas chamaram o ambiente 

em volta de suas casas de quintal. 
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Em relação a o quê os informantes atestaram possuir em seus quintais: 15 (37,5%)          

possuíam plantas e poço, 12 (30%) tinham animais, plantas e poço.  Informantes que 

cultivavam plantas apenas somaram quatro (10%), os que abrigavam animais e plantas 

corresponderam a três (7,5%). Para componentes diferentes que apareceram nos quintais 

denominou-se de “outros” como: piscina, casa de filhos, local para armazenar utensílios. 

Assim, obtiveram-se os seguintes resultados: pessoas com plantas e outros somaram dois 

(5%), pessoas que possuem animais, plantas, poço e outros somaram dois (5%), informante 

que possui plantas, poço e outros somou um (2,5%), e quem possuía plantas e outros 

também somou um (2,5%) (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Tipos de cultivos e criações que os informantes possuem em seus quintais. 

  

Verificou-se que 36 pessoas (90%) trocam plantas com vizinhos configurando-se 

um hábito comum no bairro, todavia não é uma unanimidade, pois quatro (10%) 

informantes relataram não realizar trocas com vizinhos. Com relação à transmissão do 

conhecimento sobre plantas 38 (95%) informantes relataram que aprenderam com 

parentes, sejam eles pais, tios, avôs e avós. Esse aprendizado sobre o uso de plantas 

também foi encontrado nos estudos feitos por Sobrinho & Guido (2008), Lima et al. 

(2011), Araújo et al. (2009). 

Foi registrada uma informante que relatou ter aprendido com seu marido, assim 

como outra reportou que seu conhecimento advém de um curso ofertado pela pastoral da 

criança; essas maneiras diferenciadas de se obter o conhecimento acerca da utilização das 

plantas também foram relatadas no trabalho de Oliveira & Araujo (2007) onde nessa 

pesquisa feita com idosos, alguns informaram que aprenderam assistindo à televisão ou 
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com médicos e enfermeiros, ou como em um caso em que o informante aprendeu com a 

fitoterapia.    

 

3.2 Categorias de usos 

Foram citadas 90 etnoespécies distribuídas nas categorias alimentícia, medicinal, 

ornamental, místico, higiene, ambiência e comercialização. A categoria mais representativa 

foi a alimentícia com 42 citações (46,7%), seguida de medicinal com 33 (36,7%) e por 

ornamental com 12 (13,3%); místico com seis (6,7%), comercialização quatro (4,4%), 

ambiência com dois (2,2%), e higiene com dois (2,2%). 

A maior representatividade da categoria alimentícia também foi observada nos 

trabalhos de Rosa et al. (2009), no município de Bonito, no estado do Pará, o qual registrou 

55% de citações referentes a essa categoria neste estudo. Florentino et al. (2007) no 

município de Caruaru em Pernambuco também teve essa constatação. 

Nas entrevistas houve 18 (20%) plantas que foram citadas para mais de uma 

categoria de uso, ou seja, apresentaram uma alta versatilidade em sua utilização, isso 

também foi corroborado no trabalho de Carniello et al. (2010) realizado em quintais de 

Mirassol d’ Oeste-MT onde das 397 etnoespécies encontradas 46 foram indicadas como 

multifuncionais. 

Na categoria alimentícia foram registradas 43 citações (47,8%) citações onde 

enquadraram-se diversas formas de consumo; destas, o consumo in natura foi o mais 

mencionado com 25 (54,8%), sucedido por consumo na forma de tempero com 12 

(26,2%), e na forma de suco com 10 (19,3%) (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Número de citações para cada forma de consumo da categoria alimentícia. 

 

A etnoespécie mais citada foi o açaí (Euterpe oleracea Mart.) com 23 (44,2%) 

citações, seguido por toranja (Citrus grandis Osb.) com17, acerola (Malpighia glabra L.) e 

limão (Citrus limon (L.) Burm. F.) ambos com 16 citações, além de cacau (Theobroma 
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cacao L.) e cupuaçu (Theobroma grandiflorum Willd. Ex Spreng.) ambos com 15 citações. 

Dentre as mais citadas apenas uma não é para a alimentação, o noni (Morinda citrifolia 

L.); e apenas uma não é frutífera, erva cidreira (Lippia alba (Mill.) N.E.Br.) (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Etnoespécies com maior número de citações entre os informantes. 

 

Esse fato pode demonstrar a importância das árvores frutíferas para a dieta das 

famílias que ainda utilizam os quintais, esse fato também é relatado no estudo feito por 

Siviero et al. (2011) onde das 77 espécies alimentícias 47 (62%) eram do tipo frutíferas e 

utilizadas para alimentação. 

A categoria com o segundo maior número de etnoespécies citadas foi a medicinal, 

com 33 menções, sendo que a forma de consumo mais frequente foi o chá com 27, seguido 

de maceração com duas; xarope, garrafada, cataplasma e erva misturada com outra 

substância somaram uma citação cada.  

Quanto ao preparo de medicações, a parte do vegetal mais indicada foi a folha, 

tendo 25 citações; o mesmo resultado foi encontrado por Silva et al. (2009) quando 

observaram que a folha representava 46% das citações. Foi verificado também que o fruto 

obteve quatro citações, e que raiz, caule, semente e outras partes perfizeram um total de 

oito citações. 

Na categoria ornamental houve 12 citações, todas referentes ao adorno do 

ambiente, sendo que nas residências encontravam-se plantas ornamentais cultivadas em 

vasos, garrafas pet ou em canteiros nas extremidades do quintal. As espécies ornamentais 

estão sempre em frente à propriedade ou circundando-a; isso demonstra o interesse pela 

estética do quintal (NOVAIS et al., 2011).  

Outros registros de uso das plantas foram: místico, mencionado em seis ocasiões 

para consumo na forma de banho. Schardong & Cervi (2000) encontraram resultados 

semelhantes. O banho é utilizado para a cura do “mau-olhado”, que ocorre quando uma 
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pessoa adoece pelos pensamentos negativos e a inveja que outro indivíduo sente por ela 

(SCHARDONG & CERVI, 2000). 

De todas as referências ao uso místico, o consumo como banho obteve oito citações 

e na pesquisa de Silva & Andrade (2002) em uma tribo indígena no estado de Pernambuco, 

verificou-se que 75% das plantas de uso místico são empregadas como banho. Outra forma 

de uso seria a da crença na planta, especificamente na mirra (Commiphora myrrha (T. 

Nees) Engl.) como afirma a informante: “guardo a mirra por esta ter sido dada a Jesus, 

após seu nascimento. (M.G., 46)”.  

Sobre a comercialização, que foi citada em quatro oportunidades, destaca-se a 

venda de polpa de frutos como acerola (Malpighia glabra L.), cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum Willd. Ex Spreng.); também foi mencionada em duas oportunidades a 

categoria ambiência (a planta fornece sombra ou ventila o ambiente), como é o caso do 

cedro (Cedrela fissilis Vell.), além de duas citações à categoria higiene (plantas usadas no 

asseio dos cabelos femininos) onde as etnoespécies mencionadas foram a babosa (Aloe 

vera (L.) Burm. F) e o abacate (Persea americana Mill.).  

 

3.3 Importância cultural 

A técnica de listagem permitiu analisar a importância cultural das etnoespécies; as 

que apresentaram os maiores valores foram: açaí (Euterpe oleracea Mart.), com um índice 

de saliência no valor de 0,48. O limão (Citrus limon (L.) Burm. F.) alcançou um índice no 

valor de 0,31, e a toranjeira (Citrus grandis Osb) apresentou o valor de 0,23, a manga 

(Mangifera indica L.) obteve um índice de 0,22, banana (Musa spp. L.) apresentou 0,21 de 

índice. 

 

4. CONCLUSÕES  

O estudo comprovou a importância dos quintais e a diversidade na origem dos 

moradores que ainda conservam esse tipo de área em suas casas, além de demonstrar a 

ampla utilização das plantas pelos moradores contribuindo com a perpetuação do 

conhecimento a cerca do uso de plantas, o estudo também veio ratificar a importância 

cultural do açaí para os moradores do bairro, além de ressaltar também a importância das 

espécies frutíferas para os informantes. 
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Por fim, faz se necessário o aumento dos estudos acerca de quintais urbanos, pois 

nessas áreas concentra-se um alto nível de conhecimento empírico na utilização de plantas 

e conservação de espécies.      
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RESUMO 
O presente trabalho discute a experiência de aplicar atividades interativas em um espaço não-

formal de ensino, abordando a temática geociências, mais especificamente o tópico vulcanismo, 

que possui uma influência significativa, sobretudo nas variações climáticas. Os conteúdos não 

costumam ter uma abordagem lúdica dentro das salas de aula, por esse motivo, o trabalho foi 

desenvolvido em um Centro de Ciências, objetivando uma melhor assimilação e despertar o 

interesse dos alunos. As atividades foram desenvolvidas a partir da montagem de um vulcão 

químico e, posteriormente, demonstrações e explicações foram realizadas para uma turma do curso 

de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará. A experiência feita, confirmou que a vivência de 

alunos em espaços não-formais de ensino possui grande importância para a aprendizagem e para 

aumentar a curiosidade desses estudantes, fazendo uso de materiais didáticos e promovendo uma 

maior interação. Os espaço não-formais de ensino, além de proporcionarem uma abordagem 

interdisciplinar, possibilita  relacionar a ciência com o cotidiano e contribuindo para o 

conhecimento científico de seus visitantes, por isso, esses ambientes possuem uma importância na 

formação escolar de estudantes, por isso, há uma necessidade de criação de novos ambientes que 

tenham o objetivo de contribuir para sua cultura científica e incentivar mais a vivência desses 

alunos nesses ambientes. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Geociências. Vulcão Químico. 
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1. INTRODUÇÃO 

A educação, enquanto forma de ensino-aprendizagem, é adquirida ao longo da vida 

dos cidadãos e, segundo Colley (2002), podendo ser dividida em três diferentes formas: 

educação escolar formal desenvolvida nas escolas; educação informal, transmitida pelos 

pais, no convívio com amigos, em clubes, teatros, leituras e outros, ou seja, aquela que 

decorre de processos naturais e espontâneos; e educação não-formal, que ocorre quando 

existe a intenção de determinados sujeitos em criar ou buscar determinados objetivos fora 

da instituição escolar. Assim, a educação não-formal pode ser definida como a que 

proporciona a aprendizagem de conteúdos da escolarização formal em espaços como 

museus, planetários, centros de ciências, ou qualquer outro em que as atividades sejam 

desenvolvidas de forma bem direcionada, com um objetivo definido. 

De acordo com Dierking (2005), os Museus, Centros de Ciências e outros 

ambientes que fogem do convencional das salas de aulas, são os centros da revolução da 

aprendizagem. Isso porque esses ambientes apresentam características diferentes das que 

encontramos nas escolas. Quando os visitantes chegam a esses lugares, encontram um local 

diferente do seu cotidiano, e ao interagirem com os objetos e atividades oferecidas por 

esses ambientes, expõem sua vontade de conhecer e aprender mais sobre algo. 

Logo, os Planetários bem como os Museus e os Centros de Ciências, são ambientes 

diferenciados que contribuem para a aprendizagem tanto dos alunos, sendo uma 

experiência extraclasse que contribui para a consolidação do conhecimento transmitido nas 

salas de aula, quanto para os demais visitantes, que procuram esses locais para sanar suas 

curiosidades além de passarem por um momento de descontração (ROMANZINI e 

BATISTA, 2000). 

O tema abordado possui importância relevante, haja vista que as atividades 

vulcânicas estão relacionadas às variações climáticas globais e que, além disso, oferecem 

riscos naturais à população local (TEIXEIRA et al., 2009). 

Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo abordar, na prática, a 

temática geociências e, dessa forma, facilitar a aprendizagem significativa de estudantes 

em ambientes não-formais, buscando uma compreensão maior do público em geral sobre 

como se dá o processo de formação dos vulcões, as principais substâncias expelidas em 

erupções vulcânicas e seus danos à saúde humana, à fauna e à flora locais. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição do espaço 

O Centro de Ciências e Planetário do Pará (CCPP) é uma instituição pertencente à 

Universidade do Estado do Pará (UEPA), que tem como objetivo principal proporcionar 

atividades interativas que contribuam para uma melhor assimilação de temas diversos 

dentro do contexto escolar. O espaço recebe alunos de escolas das redes públicas e 

particulares diariamente e executando essas atividades. O CCPP é dividido em ambientes 

específicos para cada área, tais como, Geologia, Origem da Vida, Biodiversidade, Meio 

Ambiente, Biotecnologia, Doenças Tropicais, Química, Matemática, Física e Astronomia. 

Cada um desses ambientes procura sempre contribuir de forma interdisciplinar para o 

aprendizado dos visitantes. 

As visitas diárias são realizadas sempre na companhia dos monitores de seus 

respectivos ambientes, que fazem explanações sobre os temas abordados no espaço 

fazendo uso de materiais didáticos e oferecendo oficinas, palestras, sessões de cúpula entre 

outras atividades educativas. 
 

2.2 Descrição da atividade 

O projeto foi aplicado no dia 25 de Junho de 2014 no espaço de geologia e 

astronomia do Centro de Ciências e Planetário do Pará com uma turma do 5º semestre do 

curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará. Primeiramente, houve uma breve 

apresentação sobre eras geológicas, com o apoio de um esquema didático pertencente ao 

espaço de Geologia do Centro de Ciências, tendo sido explicado como se deu a evolução 

da fauna, flora, rochas e a formação dos atuais continentes. 

Após a explicação, os alunos foram direcionados a outra atividade: demonstração 

da erupção de um vulcão. Nesse momento, foram abordados alguns tópicos, tais como: 

formação dos vulcões, os tipos de rochas que dão origem a vulcões, substâncias presentes 

em lavas e seus efeitos sobre a vegetação local. 
 

2.3 Confecção do vulcão 

A confecção do vulcão foi feita segundo a descrição a seguir: foi enrolado um 

pedaço de papel alumínio em volta de um pote grande de vidro, deixando o fundo livre. 

Em seguida, colocou-se uma lâmpada de 60 W dentro do vidro grande deixando-o de ponta 

cabeça sobre uma base de madeira com 1 m2. Depois, revestiu-se o vidro com argila para 

proteger do calor gerado pela lâmpada. Colocou-se um vidro pequeno em cima da base do 
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vidro grande (de maneira que os dois fundos ficassem em contato um com o outro) e 

cobriu-se com jornal e depois com 9 kg de argila, modelando-a para dar a forma de um 

vulcão. Para ficar com aparência de vulcão, pintou-se o mesmo com tinta guache marrom e 

vermelha. 

Para dar o efeito de erupção, utilizou-se uma mistura de vinagre (ácido acético – 

CH3COOH) e bicarbonato de sódio (NaHCO3), da seguinte forma: adicionou-se uma 

quantidade de vinagre até que o menor pote ficasse pela metade, algumas gotas de corante 

vermelho com um pouco de detergente e acrescentou-se uma colher cheia de bicarbonato 

de sódio.  
 

2.4 Coleta de dados 

Para coleta de dados utilizou-se do registro qualitativo das observações feitas pelos 

alunos no momento da aplicação das atividades propostas. Os resultados obtidos foram 

interpretados de acordo com o referencial teórico adotado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No decorrer da atividade lúdica e da exposição, foi possível perceber o interesse do 

público presente, que teve uma boa participação, com bastante interação e perguntas 

coerentes sobre o tema abordado. Tal situação já era esperada, pois, de acordo com Vieira 

et al. (2005), os espaços não-formais (museus, centros de ciências, planetários, laboratórios 

etc.) costumam estimular a curiosidade de seus visitantes, tendo em vista que as escolas e 

até mesmo algumas universidades não possuem bons recursos audiovisuais para auxiliar 

em aulas e/ou laboratórios bem estruturados para receber atividades práticas com 

frequência. 

Os espaços não-formais têm grande importância para a vivência científica de 

estudantes de quaisquer séries e redes de ensino. Segundo Jacobucci (2008), esses espaços 

objetivam aproximar a sociedade do conhecimento científico e sua divulgação. Por esse 

motivo, é necessário que se tenham mais lugares responsáveis por disseminar a cultura 

científica, buscando associar fatos do dia-a-dia com a ciência, utilizando atividades 

interativas para incentivar a imaginação do público. Um dos principais objetivos desses 

ambientes é despertar a curiosidade e o interesse pela ciência para que o público tenha 

conhecimento de avanços tecnológicos relevantes e que estão presentes em seus cotidianos.  
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Notou-se que o público tinha um conhecimento limitado acerca do assunto, 

entretanto, a exposição e as atividades possibilitaram uma compreensão mais dinâmica da 

geociências, que tem uma importância muito grande na formação de alunos do ensino 

fundamental, servindo de base para uma parte de conteúdos que são abordados no ensino 

médio. 

Dentre as atividades apresentadas, foi percebido que o vulcão químico envolveu 

mais o público, por ser um experimento mais demonstrativo e esclarecedor. Com a ajuda 

dos ministrantes, o público pôde entender melhor como se formam os vulcões e puderam 

tomar conhecimento de algumas curiosidades sobre vulcanismo e rochas, quais as 

consequências da erupção de um vulcão e os componentes de seu magma. 

 

4. CONCLUSÕES 

O conteúdo de vulcanismo merece e precisa ter uma abordagem mais lúdica e 

criativa, para que haja uma facilidade no entendimento do conteúdo, que é complexo à 

visão de muitos estudantes. Os docentes necessitam dar uma importância maior para o 

tema, pois é fundamental para o ensino, podendo auxiliar diversas disciplinas, dentre elas: 

Química, Biologia, Física e Geografia. 

No entanto, na abordagem do tema, torna-se interessante a utilização dos espaços 

não-formais de ensino, visto que estes espaços são capaz de promover uma pré-disposição 

no aluno fazendo com que eles se envolvam no conteúdo que está sendo ministrado. Além 

disso, é necessário que o professor conheça bem o espaço escolhido para ministrar sua 

aula, para assim poder explorar ao máximo os recursos que este espaço oferece. 

 

REFERÊNCIAS 

 

COLLEY, H.; HODKINSON, P. & MALCOLM, J. "Non-formal learning: mapping the 

conceptual terrain". A consultation report, Leeds: University of Leeds Lifelong Learning 

Institute. 2002.  

DIERKING, L. D. Lessons without limit: how free-choice learning is transforming 

science and technology education. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, v.12 

(suplemento), p.145-160, 2005.  

JACOBUCCI, D. F. C.; Contribuições dos espaços não-formais de educação para a 

formação da cultura científica. Rev. Em Extensão, Vol.  7. Uberlândia – MG, 2008. 

ROMANZINI, J.; BATISTA, I.L. Os planetários como ambientes não-formal para o 

ensino de ciências. VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (Enpec) 

Florianópolis, Brasil, 8 de novembro, 2000. 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

196 

 

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

TEIXEIRA, W., FAIRCHILD, T. R., et al. Decifrando a Terra. Ed. Companhia Editora 

Nacional. 2ª edição. São Paulo, 2009. 

VIEIRA, V.; BIANCONI, M.L.; DIAS, M. Espaços não formais de ensino e o currículo de 

ciências. Ciências e Cultura. v. 57, nº4, São Paulo, Out/Dez. 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

197 

 

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

 

OCORRÊNCIA DE Candida spp. NA MUCOSA VAGINAL DE 

PACIENTES ATENDIDAS EM LABORATÓRIO DE 

CITOPATOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ, 

BELÉM-PA 

 
Alcione Pinheiro de Oliveira1, Fabiana Paiva Ribeiro2, Déborah Tobelém Maués Ferreira3, 

Mihoko Yamamoto Tsutsumi4, Solange do Perpétuo Socorro Evangelista Costa5 
 

1 Pós-graduada do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Microbiologia, Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil. Professora Efetiva da Secretaria 

Estadual de Educação, Abaetetuba, Pará, Brasil. E-mail: cycynha_bio@hotmail.com 
2 Pós-graduada do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Microbiologia, Instituto de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil 
3Graduanda em Biomedicina. Escola Superior da Amazônia. 

4Especialista em Citopatologia. Docente do Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal 

do Pará, Belém, Pará, Brasil. 
5Doutora em Ciências. Docente do Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará, 

Belém, Pará, Brasil 

 

RESUMO 
Vulvovaginite é uma das principais causas de infecção da vagina podendo ter origem bacteriana, 

parasitária, viral ou fúngica. Entre as vulvovaginites a candidíase é apontada como uma das mais 

comuns entre as mulheres na idade fértil. Esta micose é causada por leveduras do gênero Candida 

incluindo espécies componentes da microbiota normal vaginal, destacando-se Candida albicans 

como principal agente etiológico. Este estudo teve por objetivo detectar a ocorrência de Candida 

spp. em pacientes atendidas no Laboratório de Citopatologia/UFPA,considerando-se aspectos 

epidemiológicos. Às pacientes que aceitaram participar da pesquisa foi inicialmente aplicado um 

questionário abordando aspectos demográficos e epidemiológicos e posteriormente realizada a 

coleta. Cento e quarenta e uma amostras de conteúdo vaginal foram coletadas com swab estéril e 

semeadas em meio cromogênico CHROMagar Candida e incubadas à temperatura ambiente 

(±30ºC). Cinquenta e seis amostras apresentaram crescimento de colônias leveduriformes, das 

quais dezoito positivas para C. albicans, trinta e cinco C. não-albicans e três Rhdotorula sp. A 

maioria das participantes apresentou escolaridade básica, com faixa etária entre 14 e 74 anos, sendo 

a maioria das pacientes com amostras positivas pertencentes à faixa etária de 21-30 anos (34 %). 

Leucorreia (38%) e prurido (36%) foram os sintomas mais mencionados. Correlação estatística 

entre a sintomatologia e as culturas positivas para Candida spp. foi forte (r=+0,9, onde 0,7 < rxy 

<0,9). A colonização da mucosa vaginal por leveduras foi evidenciada em 40% das amostras 

analisadas. Pode-se comprovar a ocorrência de C. albicans e não albicans em uma população 

selecionada por demanda espontânea com predomínio de Candida não albicans em relação a C. 

albicans.  

 

Palavras-chave: Vulvovaginite.Candida spp. Aspectos epidemiológicos. 
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1. INTRODUÇÃO 

As infecções genitais representam uma das doenças mais frequentes nos 

consultórios de ginecologia podendo ter origem bacteriana, parasitária, viral ou fúngica 

(LINHARES et al, 2005; FURLANETO-MAIA et al, 2007).  De acordo com Ziarrusta 

(2002), a infecção vulvovaginal fúngica foi descrita pela primeira vez por JS Wilkinson, 

em 1949, ao verificar a relação entre a existência de fungos na vagina e o aparecimento de 

uma vaginite. Atualmente, denomina-se vulvovaginite por fungos ou candidíase 

vulvovaginal (CVV), embora nem sempre causadas por espécies de Candida 

(ZIARRUSTA, 2002). A CVV é a segunda causa mais frequente de vulvovaginites e 

apontada como forma clínica mais frequente em mulheres na idade fértil, provocada 

geralmente por espécies do gênero Candida, que inclui espécies da microbiota endógena 

e/ou exógena do corpo humano (ZIARRUSTA, 2002; FURLANETO-MAIA et al., 2007; 

CAMARGO et al., 2008). 

De acordo com Guarro (1999), o gênero Candida é composto por aproximadamente 

200 espécies anamórficas das quais cerca de 20 espécies estão associadas a patologias 

humanas. Destas, as espécies mais comumente implicadas em quadro clínico são: C. 

albicans, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei (SIDRIM & ROCHA, 

2004). Candida albicans tem sido relacionada como a espécie mais frequentemente 

detectada em ginecologia, responsável por 80-90% dos casos (ZIARRUSTA, 2002). Trata-

se de uma levedura dimórfica, oportunista, dependente de fatores próprios de virulência e 

fatores predisponentes inerentes ao hospedeiro para causar a infecção. A capacidade da 

levedura em aderir, infectar e causar doença, em conjunto é definida como potencial de 

virulência ou patogenicidade (TAMURA et al., 2007). 

Com relação aos fatores predisponentes incluem-se diabetes mellitus, gravidez, uso 

de corticoides, bem como o uso indiscriminado de antibióticos de largo espectro, uso de 

contraceptivos orais, uso de roupas justas, diminuição do sistema imunológico, higiene 

íntima inadequada como fatores predisponentes (FERRAZA et al., 2005 e WILSON et al., 

1996).Clinicamente a infecção caracteriza-se por prurido, dispareunia, edema, eritema 

vulvar ou vaginal (BRASIL, 2002; KATO, s\d; BOATTO et al., 2007; LINHARES et al., 

2005). 

A maioria das mulheres, senão todas carreiam Candida na vagina em algum 

momento de suas vidas, porém sem apresentar sintomas ou sinais de vaginite e geralmente 
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com baixa concentração destas leveduras (SOBEL, 2007). A exata relação entre a 

colonização da levedura e a infecção assintomática não está claro, embora se acredite que a 

colonização prévia pela levedura seja necessariamente uma precursora para a CVV e são 

necessárias alterações no ambiente vaginal para induzir os efeitos patológicos do micro-

organismo (BEIGI et al., 2004; SOBEL, 2007). Desta maneira considera-se que a principal 

forma de infecção da CVV é endógena, porém não se excluindo a possibilidade de 

transmissão sexual. 

Considerando a importância de se conhecer aspectos sobre a presença de leveduras 

na microbiota vaginal este estudo teve por objetivo detectar a ocorrência de Candida spp. 

na mucosa vaginal de pacientes com ou sem suspeição de vulvovaginites que realizaram 

exames de Preventivo de Câncer de Colo Uterino – PCCU, no Laboratório de 

Citopatologia da Universidade Federal do Pará e correlacionar os resultados a fatores sócio 

epidemiológicos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

No período de novembro de 2013 a julho de 2014 foi realizado um estudo de 

caráter epidemiológico do tipo transversal cuja amostragem foi composta por pacientes 

atendidas por demanda espontânea no Laboratório de Citopatologia/UFPA para realização 

do exame Preventivo de Câncer de Colo Uterino – PCCU. Inicialmente as pacientes foram 

esclarecidas sobre a pesquisa e convidadas a participar do projeto assinando o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Após assinarem o TCLE e antes da realização 

da coleta, foi aplicado um questionário composto de questões abertas e fechadas sobre 

dados socioeconômicos e epidemiológicos que pudessem associar-se aos resultados 

obtidos. Participaram do estudo 141 mulheres com ou sem suspeição de vulvovaginites. 

As amostras biológicas obtidas do conteúdo vaginal foram coletadas a fresco com 

um swab estéril em solução salina e mantidas sob refrigeração até o processamento. Em 

câmara de fluxo laminar a amostra foi semeada em meio de cultura cromogênico 

CHROMagar Candida Medium – Difco, utilizando-se  o swab estéril e incubadas à 

temperatura ambiente (± 30ºC) pelo período de até sete dias. Este meio permite a 

identificação presuntiva de C. albicans, C. tropicalis e C. krusei, conforme discriminado 

no quadro 1. Colônias leveduriformes foram repicadas em meio Ágar Sabouraud com 

cloranfenicol ou Agar batata (BDA) e mantidas através de repiques periódicos. 
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Quadro 1–Cor e morfologia das colônias de Candida spp em CHROMagar Candida 

segundo instruções do fabricante (DIFCO) 

Cor típica da colônia 

Verde                                                                                                      C. albicans 

Azul escuro a metálico                                                                           C. tropicalis 

Rosa                                                                                                        C. krusei 

Branca a rosa                                                                                        outras espécies 

 

Para identificação, inicialmente analisou-se as características morfológicas e 

bioquímicas em CHROMagar Candida e posteriormente através de provas de assimilação 

de fontes de carbono (auxanograma). As provas de microcultivo em ágar fubá e do tubo 

germinativo foram realizadas como testes conclusivos para C. albicans, de acordo com 

Milan e Zaror (2004). 

As informações e dados estatísticos foram organizados e sistematizados em 

software EPI INFO versão 7.0 e em planilhas do Microsoft Excel para elaboração de 

gráficos e tabelas. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na presente investigação, das 141 participantes da pesquisa, detectou-se a 

ocorrência de 56 (40%) amostras de conteúdo vaginal positivas (Tabela 1) para leveduras 

incluindo 18 (13%) que foram sugestivas de C. albicans, 35 (25%) sugestivas de C. não 

albicans e 3 (2%) de Rhodotorula (Tabela 2). As culturas positivas tiveram =9,3; 

EP=2,82; δ=6,92; α=5% e nível de confiança (95%) de 7,26.  

 

Tabela 1 - Distribuição percentual de culturas positivas para leveduras em amostras de secreção 

vaginal de pacientes atendidas no Laboratório de Citopatologia/UFPA, Belém-PA. 

 

Cultivo n Percentual (%) 

 Positivo 56 40 

 Negativo 85 60 

 Total 141 100 
 
Tabela 2 - Distribuição de leveduras positivas em CHROMagar Candida a partir do conteúdo 

vaginal de pacientes atendidas no Laboratório de Citopatologia/UFPA, Belém- PA. 

 

  Culturas dos conteúdos vaginais 

  N % 

 Sugestivo de Candida albicans 18 13 

 Sugestivo de Candida não albicans 35 25 
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 Sugestivas de Rhodotorula spp 3 2 

 Negativas 85 60 

 Total 141 100 

 

Leveduras não habituais nestes nichos foram registradas em outros estudos 

incluindo Sacharomyces cerevisiae, Trichosporon sp.e Rodothorula sp.em pacientes com 

CVV (ÁLVARES et al., 2007;WIRTH& GOLDANI, 2012). Espécies de Rhodotorula são 

leveduras sapróbias, ubíquas que podem ser recuperadas de diversas fontes ambientais. 

Inicialmente consideradas não patogênicas, tem emergido como patógenos oportunistas 

com habilidade para colonizar e infectar pacientes susceptíveis podendo causar fungemias, 

infecções de pele, oftalmológicas entre outras (WIRTH & GOLDANI, 2012). 

Consideramos que a ocorrência desta levedura nas amostras analisadas pode estar 

relacionada à microbiota transitória. Andrioli et al. (2009) realizaram estudo 

epidemiológico de 286 pacientes com e sem suspeita de CVV nas cidades de Itabuna e 

Ilhéus (BA) cujos resultados apontaram 47,95%de positividade para candidíase entre as 

mulheres com suspeita clínica, enquanto que entre as sem suspeita 78,2% apresentaram-se 

negativas, destacando-se Candida albicans como mais prevalente (74,5%). Linhares et al. 

(2001) avaliaram em seu estudo 135 trabalhadoras sintomáticas e assintomáticas de uma 

indústria de confecção têxtil em Criciúma (SC) obtendo prevalência de CVV de 19,35%. 

A faixa etária das participantes variou entre 14 e 74 anos com média de 35 anos, 

sendo que a média de idade em pacientes com amostras positivas para C. albicans foi de 

29 anos, ou seja, mulheres em idade fértil, e a faixa etária com maior frequência de 

amostras positivas foi de 21 a 30 (35%) seguido de 31 a 40 anos (21%), com mais da 

metade da amostragem inseridas na faixa de 21 a 40 anos (gráfico 1). Os resultados 

indicam uma forte correlação positiva estatística entre faixa etária de 21 a 30 anos com o 

percentual de culturas positivas, cujo coeficiente de Correlação Linear r=+0,86, onde 0,7 < 

rxy <0,9.  
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Gráfico 1 - Associação entre faixa etária e culturas positivas para leveduras em amostras de 

secreção vaginal de pacientes atendidas no Laboratório de Citopatologia/UFPA, Belém- PA. 

 

Boatto et al. (2007) observaram em um estudo prospectivo realizado na Grande São 

Paulo que de 179 pacientes com diagnóstico de CVV foi constatada a prevalência desta 

infecção em mulheres na faixa etária de 18 a 34 anos. Neste trabalho configura-se maior 

positividade para leveduras na idade reprodutiva. A dificuldade na comparação dos dados 

pode estar relacionada a diferenças no tamanho da amostragem, desenho do estudo e 

variáveis utilizadas. 

Quanto ao nível de escolaridade, a amostragem constituiu-se de mulheres 

predominantemente com grau de escolaridade básico (36%) seguido do nível fundamental 

(23%) e nível superior (23%) (Tabela 3). 

Tabela 3 - Distribuição (n) e percentual (%) do nível de escolaridade das pacientes com 

culturas positivas (N= 141). 

Nível de escolaridade das pacientes pesquisadas (N=141) 

  N % 

 Nível Superior 32 23 

 Nível Básico 51 36 

 Nível Fundamental 35 25 

 Não informado 23 16 

 Total 141 100 

 

O gráfico 2 demonstra a associação entre escolaridade e positividade das amostras, 

onde se evidencia que a maioria das pacientes com amostras positivas para Candida spp. 

possuíam nível de escolaridade básico (35%), seguido de pacientes com nível fundamental 
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(25%) e superior (23%). Houve Correlação Linear perfeita negativa; r=-1, onde rxy=-1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2 - Associação entre culturas positivas para leveduras e escolaridade das pacientes. 

Entre os sintomas mais citados pelas participantes com resultado positivo para 

Candida estão leucorreia (38%) e prurido (28%), enquanto que as de resultado negativo 

assinalaram leucorreia (32%) e dispareunia (27%), com forte relação estatística entre as 

variáveis e ocorrência de Candida spp. Resultados contrastantes foram relatados por 

Linhares et al (2001), os quais não encontraram correlação entre sinais e sintomas e a 

presença de Candida, levando os autores à conclusão de que não existem manifestações 

patognomônicas para CVV, e com isto há necessidade de se realizar exame microscópico e 

sempre que possível a confirmação através de cultura.  

Para se analisar os sinais e sintomas pesquisados, via questionário, considerou-se 

neste estudo, pacientes assintomáticas àquelas com ausência ou presença de apenas um dos 

sintomas incluídos no questionário e sintomáticas àquelas que apresentaram dois ou mais 

sintomas.Na tabela 4 observa-se que o maior percentual de culturas positivas ocorreu em 

pacientes com dois ou mais sintomas. Entretanto, a diferença entre os grupos é mínima. 

Com relação ao tratamento estatístico pode-se inferir que houve Correlação Linear perfeita 

negativa; r=-1, onde rxy=-1, isto é, quando uma variável aumenta, a outra diminui. 

Tabela 4 - Associação entre presença e ausência de sintomas e culturas positivas em CHROMagar 

Candida a partir do conteúdo vaginal das pacientes avaliadas. 
 

 Sintomas Cultura positiva  Cultura negativa  

  N % n % 

 Ausência 26 46 34 24 

 Presença 29 52 16 11 

 Não informado 1 2 35 65 

 Total 56 100 85 100 
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A tabela 5 mostra a relação entre as manifestações clínicas e a ocorrência de 

leveduras, cujos resultados mostram que leucorreia (corrimento) foi o sintoma mais 

frequentemente citado pelas participantes avaliadas tanto em pacientes com resultado 

positivo para Candida spp. (38%) como negativo (36%). Estes resultados mostraram uma 

forte correlação estatística entre as variáveis analisadas e a ocorrência de Candida spp., 

cujo coeficiente de Correlação Linear r=+0,86, onde 0,7 < rxy <0,9. 

Tabela 5 - Associação entre manifestações clínicas e resultado das culturas em CHROMagar 

Candida a partir do conteúdo vaginal das pacientes avaliadas. 
 

  Resultado das Culturas do conteúdo vaginal (N=141) 

 Variável Categoria Positivo (n=53) Negativo (n=88) 

   n % n % 

 Disúria Sim 10 19,0 13 15,0 

  Não 43 81,0 75 85,0 

 Prurido Sim 15 28,0 16 18,0 

  Não 38 72,0 72 82,0 

 Leucorreia Sim 20 38,0 32 36,0 

  Não 33 62,0 56 64,0 

 Dispareunia Sim 8 15,0 27 31,0 

  Não 45 85,0 61 69,0 

O presente estudo não envolveu a detecção de outros micro-organismos e com isto 

apresentou uma forte correlação estatística. Neste sentido uma pesquisa mais ampla e com 

detecção de outros componentes ou agentes etiológicos da microbiota (bactérias e 

parasitas) conduziriam a importantes informações para avaliação destas variáveis. Porém, 

chama atenção o fato de leucorreia ser a principal manifestação clínica tanto na presença 

quanto na ausência de Candida spp. 

A Tabela 6 evidencia a relação entre fatores predisponentes à CVV e os resultados 

obtidos, observando-se maior positividade para Candida spp. em mulheres que utilizavam 

contraceptivo oral (36%). Predominaram as respostas negativas para todas as variáveis. O 

uso de contraceptivo oral e preservativo foram os itens mais assinalados para mulheres 

com amostras positivas para Candida. A realização de higiene íntima foi muito pouco 

referida pelas participantes de ambas as categorias.A correlação estatística foi positiva 

moderada, cujo coeficiente de Correlação Linear foi r=+0,68, onde 0,4 < rxy <0,7. 

 

Tabela 6 - Correlação entre fatores predisponentes e culturas positivas em CHROMagar Candida a 

partir do conteúdo vaginal de pacientes atendidas no Laboratório de Citopatologia/UFPA, Belém- 

PA. 
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 Resultado das Culturas do conteúdo vaginal (N=141) 

Variável Categoria Positivo (n=53) Negativo (n=88) 

  N % n % 

Higiene Sim 11 21,0 24 27,0 

Íntima Não 42 79,0 64 73,0 

Contraceptivo Sim 19 36,0 22 25,0 

Oral Não 34 64,0 66 75,0 

Preservativo Sim 17 32,0 37 42,0 

 Não 36 68,0 51 58,0 

Reposição* Sim 6 11,0 5 6,0 

Hormonal Não 47 89,0 83 94,0 
*40% das pacientes positivas para Candida spp.e 17% das pacientes negativo para Candida spp. não 
informaram. 
 

Vários são os fatores de riscos relacionados à infecção por Candida destacando-se a 

gravidez, diabetes e uso prolongado de antibióticos (ZIARRUSTA, 2002). Neste estudo as 

variáveis não apresentaram forte correlação estatística. A maioria destas participantes 

relatou não realizar higiene íntima adequada, não fazer uso de contraceptivos orais ou 

reposição hormonal. Foram registrados resultados similares em participantes com ou sem 

ocorrência de Candida spp. Em estudo realizado com uma população de 501 pacientes, 

Rivero et al (2003) demonstraram crescimento de Candida spp em 364amostras(72,7%) 

bem como associação positiva entre cultura positiva e uso de contraceptivo oral, 

antibióticos e gravidez.Especula-se ainda que o uso de vestimenta íntima inadequada, 

como meia-calça e calcinhas de tecido sintético, podem diminuir a aeração nos órgãos 

genitais e aumentar a umidade neste ambiente constituindo-se como fatores predisponentes 

a candidíase (PATEL et al., 2005); assim como hábitos higiênicos inadequados, dentre os 

quais o higiene anal realizada no sentido ânus-vagina, levando resíduos de fezes para a 

microbiota vaginal (LINHARES et al., 2001). 

Embora no presente trabalho não se tenha registro de pacientes grávidas, a 

literatura afirma que este estado ginecológico, bem como o uso de contraceptivos orais e 

terapias de reposição hormonal, são considerados como alguns dos principais fatores de 

risco à candidíase (PATEL et al., 2005). 

 
 

4. CONCLUSÕES 

A colonização da mucosa vaginal por leveduras foi evidenciada em 40% das 

amostras analisadas. Pode-se se comprovar a ocorrência de C. albicans e não albicans em 

uma população selecionada por demanda espontânea com predomínio de Candida não 

albicans em relação a C. albicans. E ainda a ocorrência de Rhodotorula spp. que embora 
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não sejam comumente relacionadas ao ambiente vaginal, também em o que podem causar 

infecção. 

Maior frequência de Candida spp foi observada na faixa etária de 21 a 30 anos, 

sendo que mais de 50% se ocorreram entre 21 a 40 anos, e tendo a leucorreia como o 

sintoma mais assinalado.O estudo apresentou correlação entre sinais e sintomas e a 

ocorrência de Candida spp, porém não foram investigadas outras causas (bacteriana e 

Trichomonas). 

Com relação ao grau de instrução, a maioria das pacientes positivas para Candida 

spp possuíam escolaridade no nível básico de ensino, característica esta coincidente com a 

amostragem. 
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RESUMO 

 
A malária é uma doença infecciosa, de caráter agudo, causada pelos parasitas pertencentes à família 

Plasmodiidae. Sua transmissão ocorre através da picada da fêmea infectada do mosquito 

Anopheles, sendo que os fatores ambientais podem contribuir para a intensificação da doença. No 

Brasil, o Pará é um dos estados que apresentam as mais altas taxas de registros da endemia. 

Considerando o perfil climático, geográfico e endêmico Amazônico, essa pesquisa objetivou 

verificar o número de ocorrência e o grau de risco da malária no município de Altamira-PA, no 

período de 2009 a 2013 a partir dos dados fornecidos pela Secretaria de Vigilância em Saúde. Para 

a metodologia de análise, foi utilizado o Índice Parasitário Anual (IPA), indicando critérios de 

classificação epidemiológica da malária segundo o grau de risco. Os resultados do IPA mostraram 

que nos anos de 2009 a 2012, o município se encontrava em médio risco de transmissão da doença, 

em contrapartida, os dados indicaram uma situação de baixo risco no ano de 2013. Vários fatores 

podem ter interferido simultaneamente na variação de incidência da malária, dificultando 

selecionar um fator determinante, seja ambiental ou social, que possa indicar a ocorrência de casos 

no município de Altamira. Pode-se concluir que, apesar de passar por transformações ambientais, 

além de um elevado fluxo de migração de pessoas, o município encontra-se em equilíbrio, pois as 

ações de combate à malária mostraram-se eficazes no que diz respeito a parceiras e campanhas 

preventivas. 

 

Palavras-chave: Ocorrência de malária. Risco de transmissão. Fatores ambientais. 
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1. INTRODUÇÃO 

A malária, também denominada de “impaludismo”, “febre intermitente” ou “febre 

palustre” é considerada uma das parasitoses mais importantes, conhecidas e antigas do 

mundo (PARENTE, 2007). Apesar disso, sua etiologia foi descoberta somente no final do 

século XIX a partir de pesquisas que proporcionaram a compreensão do modo de 

transmissão, a identificação do parasita e as indicações de medidas profiláticas 

relacionadas à doença (CASTRO; SINGER, 2007). 

Em 1931, o entomologista Nelson Davis, da Fundação Rockefeller, comprovou que 

mosquitos pertencentes à espécie denominada Anopheles são os transmissores da malária. 

Em 1939, pesquisadores do Instituto Evandro Chagas em Belém, realizaram estudos mais 

abrangentes e detalhados sobre os anofelinos da Amazônia e sua relação com a malária, 

concentrando esforços na determinação dos transmissores locais e no conhecimento de 

seus hábitos de importância para o controle da doença (DEANE, 1989).  

O avanço das pesquisas na área da parasitologia médica possibilitou o 

entendimento de que a malária é uma hemoparasitose, cujos parasitos pertencem ao filo 

Apicomplexa, família Plasmodiidae, sendo que em seres humanos o gênero específico se 

constitui do Plasmodium. Das 150 espécies causadoras de malária em vertebrados, apenas 

quatro parasitam o ser humano: Plasmodium falciparum, P. vivax, P. malariae e P. ovale, 

no entanto, este último ocorre apenas no continente africano (BRAGA; FONTES, 2004). 

Responsável pela maioria dos problemas de saúde ligados a questões econômicas e sociais, 

se comparada a números de mortes no mundo, a malária perde apenas para a AIDS 

(PARENTE, 2007). 

Parente (2007) defende que os sistemas de vigilância devem, impreterivelmente, 

estar preparados para enfrentar qualquer surto ou incidência grave de saúde, seja de 

natureza conhecida ou desconhecida, entretanto, apesar dos avanços em infectologia, 

microbiologia e epidemiologia, muitos surtos inesperados acontecem nas diversas regiões 

do globo terrestre. No Brasil, “existem várias doenças infecciosas endêmicas que são 

sensíveis à variação dos fatores ambientais, principalmente aquelas de transmissão vetorial 

e por veiculação hídrica” (MOURÃO, 2013, p. 19), sendo a malária, uma das parasitoses 

de maior incidência. Dos estados amazônicos, o Pará e o Amapá apresentam as mais altas 

taxas de registros da doença (PARENTE, 2007).  
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A partir do contexto supracitado e considerando o perfil climático, geográfico e 

endêmico do Município de Altamira (PA), o presente trabalho verificou o grau de risco de 

transmissão da malária no período de 2009 a 2013, a partir dos dados fornecidos pela 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Município. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município de Altamira, criado em 06 de novembro de 1911, está situado no 

Sudoeste do estado do Pará e, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), possui 159.533,730 km² de área da unidade territorial. É caracterizado por possuir 

extensas áreas de florestas ainda preservadas, distribuídas em Unidades de Conservação, 

ilhas e áreas indígenas, sendo considerado o segundo maior município do mundo. 

De acordo com a Estatística Municipal de Altamira, a hidrografia do município é 

constituída principalmente pelo rio Xingu, o qual recebe inúmeros rios e Igarapés. Além 

disso, o clima é considerado do tipo equatorial Am (clima de monção) e Aw (clima tropical 

com estação seca de inverno)14, sendo que no primeiro, predominante na parte norte do 

município, os meses de dezembro a maio apresentam maior volume de chuvas e, os meses 

de junho a novembro, são os menos chuvosos. Já no segundo tipo climático, os meses mais 

chuvosos vão de fevereiro a abril, e a maior deficiência ocorre no mês de setembro 

(PACHECO et al., 2011). 

O município possui diversas áreas baixas e durante o período chuvoso alguns locais 

ficam submersos em razão da cheia do rio Xingu e consequentemente de seus afluentes. 

Nos últimos quatro anos, Altamira vem sofrendo com a exploração de recursos naturais e o 

aumento populacional ocasionado pela construção da Hidrelétrica de Belo Monte, fatores 

que de acordo com Santos et al. (2009) produzem mudanças ambientais e podem 

proporcionar a manutenção e a dispersão da malária. 

 

2.1. Base de dados 

 

O estudo foi realizado através do levantamento de dados registrados no município 

de Altamira/PA durante os anos de 2009 a 2013, fornecido pela Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Município. A base de dados de incidência de malária é proveniente do 

                                                           
14 Segundo a classificação de Köppen que determina, de forma global, os tipos climáticos de acordo com a 

sazonalidade e os valores médios anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação de determinada 

região (SAMPAIO et al., 2011). 
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Sistema de Informação Epidemiológica/Malária – SIVEP (2009 – 2013), o qual registra a 

positividade do exame específico da doença, demonstrando sua ocorrência no município. 

A pesquisa de caráter quanti-qualitativo analisou as variações de ocorrência de 

malária por meio do Índice Parasitário Anual (IPA), que segundo Parente (2007) é definido 

pelo total de exames positivos registrados durante um ano, dividido pelo total da população 

estimada no município, e multiplicado por mil. Esse índice indica um critério de 

classificação epidemiológica da malária, segundo o grau de risco, conforme estabelecido 

pela FUNASA (2001) e demonstrado na tabela 1.  

Tabela 1 – Classificação de áreas de risco de malária de acordo com o IPA 

Classificação da área Valor do IPA 

Alto risco IPA ≥ 50 

Médio risco 10 < IPA < 50 

Baixo risco 1 < IPA < 10 

Sem risco IPA < 1 
Fonte: FUNASA (2001). 

Os resultados obtidos a partir do IPA classificam o grau de risco de malária no 

município de Altamira (PA) em cada ano, no período de 2009 a 2013. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O município de Altamira registrou um total de 7.660 casos no período de 2009 a 

2013, segundo informações fornecidas pelo Sistema de Informação de Vigilância 

Epidemiológica - Malária (SIVEP-Malária). A cada ano houve uma variação no número de 

casos positivos da doença. Em 2009 foram registrados 1742 casos de malária, sendo esse 

valor diminuído para 365 casos em 2013. O gráfico 1 demonstra a variação da ocorrência 

da endemia entre os anos analisados.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Incidência de Malária no município de Altamira/PA no período de 2009 a 2013. 
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Entre os anos de 2009 e 2011 foram registrados valores relativamente próximos, 

havendo uma elevação maior em 2012 e uma diminuição em 2013. Esse aumento no 

número de casos deve-se, possivelmente, ao início das obras da Hidrelétrica de Belo 

Monte, onde ocorreu o desmatamento de áreas para a construção da mesma, além do 

elevado número de pessoas que migraram para Altamira em busca de emprego. Segundo 

Castro e Singer (2007) a variação do número de casos da malária em algumas regiões está 

atrelada, principalmente, a fatores ambientais, relacionados ao meio natural ou ao meio 

ambiente modificado pela ação humana.  

Os resultados ainda demonstraram que houve certa estabilidade nos três primeiros 

anos (2009-2011), ocorrendo uma elevação em 2012 e uma redução expressiva em 2013 no 

número de casos.  

Os valores do IPA, representando a variação referente ao grau de risco de 

transmissão da doença em cada ano analisado, estão demonstrados no gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2 – Índice Parasitário Anual da malária no município de Altamira no período de 2009 a 

2013. 

 

De acordo com o IPA da doença no município, constatou-se que durante os cinco 

anos (2009-2013), o município não apresentou alto risco de transmissão de malária 

(IPA≥50). De acordo com Loiola, Silva e Tauil (2002) depois da elevação do número de 

casos de malária nos anos de 1999 e 2000, houve uma redução na ocorrência da doença na 

região Amazônica em razão da implantação do Plano de Intensificação das Ações de 

Controle de Malária na Amazônia Legal (PIACM). Provavelmente, a implantação desse 

Plano, assim como de outras ações de combate a endemias na região possa estar vinculada 

diretamente nesse baixo índice de transmissão da malária no município. 
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Em relação à Altamira, os valores do IPA demonstraram que nos anos de 2009 a 

2012, o município se encontrava em médio risco de transmissão da doença. Os valores 

foram respectivamente: 17,6; 18,6; 15,8 e 20,6, estando de acordo com o critério 

10<IPA<50 estabelecido pela FUNASA (2001). Percebe-se que no ano de 2012 houve um 

aumento significativo no risco de transmissão da malária (valor igual a 20,6). Diante disso, 

destaca-se que o município vem passando por uma mudança estrutural em razão do 

crescimento populacional que vem ocorrendo na região. De acordo com os dados do IBGE, 

a estimativa populacional de Altamira passou de 98.750 habitantes em 2009 para 102.343 

em 2012. Johansen e Carmo (2012) ressaltam que esse crescimento pode ser em razão da 

expectativa relacionada aos grandes investimentos na região, destacando a instalação da 

Usina Hidrelétrica de Belo Monte, com o surgimento de novas oportunidades de trabalho. 

Desse modo acredita-se que essa mudança pode ter sido favorável à elevação do grau de 

risco de incidência da malária no município.  

Além disso, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), no 

período de 2009 a 2012 houve uma elevação de 57,8% na taxa de desmatamento no 

município de Altamira. Nesse sentido, Parente (2007) afirma que “a retirada da cobertura 

vegetal interfere diretamente no habitat do mosquito transmissor da parasitose” (p. 65), 

argumentando que alterações vegetais que ocorrem próximas a local com alto fluxo de 

pessoas podem proporcionar um aumento no número de casos da malária. A base de dados 

referente à extensão do desmatamento no município foi extraída do Sistema de Detecção 

de Desmatamento em Tempo Real (DETER), o qual mapeia áreas de corte raso e áreas em 

processo de desmatamento por degradação florestal. 

O valor do IPA correspondente ao ano seguinte demonstrou uma redução 

expressiva no risco de transmissão da doença. O valor passou de 20,6 no ano de 2012, a 

3,4 em 2013, constituindo baixo risco de acordo com a categoria 1<IPA<10. Esse resultado 

pode estar diretamente relacionado com a implantação de ações de controle a endemias que 

vem ocorrendo em Altamira e região, pois segundo Vila Nova (2013) houve uma redução 

em 70% dos casos de malária em todo o Estado do Pará, atribuindo esse resultado a ações 

da Secretaria de Saúde Pública do Estado em parceria com os municípios, destacando a 

distribuição de mosquiteiro impregnado com inseticida. 

Durante os cinco anos analisados o município não alcançou a marca “sem risco”, 

no que diz respeito à transmissão da malária. Nesse sentido, podem-se considerar os 
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fatores recorrentes na região, ressaltando que na Amazônia, o clima, a vegetação, a 

densidade, os fatores biológicos, assim como o acelerado processo de desmatamento e a 

permanência dos grandes projetos econômicos ligados ao fluxo de migração de pessoas 

podem ser fatores determinantes no que diz respeito à estabilidade e ao aumento no perfil 

da doença (MOURÃO, 2013). Vários fatores interferem simultaneamente na incidência da 

malária, dificultando selecionar um fator determinante, seja ambiental ou social, que possa 

indicar a ocorrência de casos de malária no município. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Considerando que a malária é uma parasitose endêmica na região Amazônica, cujo 

clima quente úmido e os fatores ambientais são favoráveis à sua disseminação, pôde-se 

concluir por meio da pesquisa, que, apesar de passar por grandes transformações 

ambientais, além de um grande fluxo migratório de pessoas, a incidência de malária no 

município de Altamira encontra-se em equilíbrio, uma vez que as ações de combate à 

endemia mostram-se eficazes no que diz respeito a parceiras e campanhas preventivas. Os 

dados analisados apontam para a estabilidade que o município vivencia, uma vez que se 

encontra de médio a baixo risco de transmissão da doença. 

É importante destacar que os dados referentes à ocorrência da malária no município 

de Altamira/PA, obtidos a partir do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica - 

Malária (SIVEP-Malária), são de domínio público e possibilitam o prosseguimento de 

investigações epidemiológicas principalmente em áreas específicas da região, percebendo 

os diversos fatores socioambientais que podem influenciar na variação do número de casos 

da doença, apontando para o surgimento e fortalecimento de políticas públicas que 

objetivam reduzir a incidência da malária na região Amazônica. 
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RESUMO 

 
A partir de uma ação realizada na escola Municipal de Ensino Fundamental Cordolina Fonteles, 

localizada na periferia da cidade de Belém- PA, no bairro da Pratinha, foi proposto o estudo a cerca 

da biodiversidade, a fim de levar os alunos a nos dizer o que entendiam a respeito deste tema, para 

que a partir das ideias deles, os mesmos pudessem construir conhecimentos sobre o assunto. Para 

que estes objetivos pudessem ser concretizados, realizamos uma oficina de título “Biodiversidade: 

Você conhece?” que continha várias etapas necessárias para o cumprimento dos seus objetivos.O 

desenvolvimento da oficina se dava em atividades, de acolhida, conhecimentos prévios, 

conhecimentos específicos e por fim a atividade de despedida, tudo isso para que o conhecimento 

prévio pudesse ser exposto, organizado e orientado para a sua complementação. A partir da maior 

interação entre ministrantes e alunos, pudemos perceber que as ideias que queríamos construir 

sobre biodiversidade, podem ser entendidas de modo mais facilitado, já que investigamos os 

conhecimentos prévios deles a respeito do tema, e também, exemplificamos os conceitos, a partir 

de acontecimentos corriqueiros na vida de uma criança, como o ato de brincar por exemplo. Além 

da questão de ser uma manhã mais divertida, tirando a cobrança de uma aula normal, deixando 

assim, o ambiente mais livre e os alunos mais desinibidos. Com isso concluímos que quando 

escutamos os alunos, o trabalho se torna mais fácil, pois eles nos entendem melhor e nós sabemos o 

que aperfeiçoar a partir dos conhecimentos que eles já possuem. Além disso, quando retiramos 

exemplos da rotina deles o conteúdo deixa de ser mais abstrato e passa a ser mais palpável, fazendo 

com que o aluno entenda o significado da importância de conteúdos, que fazem parte da grade 

curricular de ensino. 

 

Palavras-chave: Biodiversidade. Conhecimentos prévios. Construção de conhecimento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em uma manhã de ação realizada na escola de ensino fundamental de regime 

municipal Cordolina Fonteles, integrantes do Projeto PIBID UEPA- CAPES, subprojeto 

Biologia do Programa Institucional de Bolsas à Iniciação Docente da Universidade do 

Estado do Pará (UEPA), orientandos da professora doutora Sinaida Vasconcelos, 

realizaram a oficina de título “Biodiversidade: Você conhece?” para alunos de 3° ano do 

ensino fundamental, entre 7 e 8 anos de idade. O trabalho tinha por objetivo saber o que as 

crianças compreendiam por biodiversidade, se elas entendiam a importância deste assunto 

e como elas se situavam dentro dele, para que pudéssemos trabalhar conceitos mais 

específicos posteriormente, como equilíbrio ambiental, valor da biodiversidade, onde ela é 

maior e o motivo, o significado da palavra, conservação e preservação, entre outros. Além 

do mais, para nós, como investigadores de uma melhor maneira para realização do 

processo ensino aprendizagem, é importante colocar teorias em prática, como 

aprendizagem significativa de Ausubel, construtivismo de Piaget, entre outras, a fim de 

melhorar os métodos de ensino desde agora, até mesmo por conta de este ser um dos 

requisitos para um bolsista Pibid, a inovação do ensino, com técnicas, jogos, experimentos, 

dentre outras questões.  

Por estes motivos, uma das etapas fundamentais durante a realização da oficina, foi 

a atividade de conhecimentos prévios. Segundo Moreira (1981) a aprendizagem 

significativa ocorre quando uma informação nova, ou um novo conhecimento é ligado a 

uma informação já existente, sendo que esta possui seu grau de importância, ou seja, passa 

fazer sentido, pois o conhecimento novo pôde se ancorar em um pré-existente, e que está 

bem estruturado a ponto de fazer sentido quando há essa interligação. Sendo assim, o aluno 

pode entender muito melhor quando procuramos relacionar o conteúdo novo com as 

vivências, experiências, fatos corriqueiros e simples que acontecem na vida de todos, e que 

possam ser enxergados de maneira fácil. Quando isso acontece, o conteúdo passa a fazer 

sentido, pois este se torna interessante ao aluno, sendo também importante, já que muitas 

vezes o que nos importa, são os acontecimentos que são relevantes para as nossas vidas. 

Trabalhar a biodiversidade se faz necessário já que vivemos em uma sociedade na 

qual muitas vezes, acredita-se que somente o que está dentro das florestas, mares e 

natureza é biodiverso. Porém estes universos frequentemente são distantes da realidade do 

aluno, principalmente nas capitais, que cada vez mais estão perdendo a sua tonalidade 
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verde, por conta do desmatamento para a construção de prédios, condomínios, entre outras 

construções que o homem realiza em prol do capital. Para Albagli (2001) o que é variável é 

biodiversidade. Por isso é tão importante inserir o aluno no contexto, mostrar que tudo o 

que possui vida e que tem suas especificidades, características únicas também é 

biodiversidade. Assim indo até a escola em uma manhã mais descontraída, é mais fácil 

mostrar ao aluno o que é biodiversidade perguntando a ele o que conhece e o que pensa a 

respeito do assunto.  

Já que para Piaget (1996) o aluno não é uma tabula rasa pronta para receber 

conhecimento, entendemos que suas vivências e experiências, são grandes o suficiente para 

que ele possa, sozinho, porém direcionado pelo professor, aprender conceitos ou mesmo 

construí-los. Assim também se faz necessária a diminuição da realidade longínqua e até 

mesmo abstrata da natureza que vemos pela televisão, que está a quilômetros de distâncias 

dos centros nos quais os alunos vivem. Sendo nós as ferramentas utilizadas para construção 

desse conhecimento, temos o papel de estimuladores e orientadores fazendo apenas o 

direcionamento necessário para o enriquecimento da mente do nosso público-alvo, com os 

conceitos que almejamos passar. 

Neste caso temos a ciência mostrando que o poder cognitivo do aluno é capaz de 

compreender o que se passa ao seu redor de uma maneira reflexiva e mais aprofundada, 

basta que se faça a orientação necessária para que as correlações, reflexões, 

questionamentos entre outros aspectos do poder cognitivo do aluno, seja instigado a entrar 

em ação, dando também autonomia para que ele possa fazer isso, posteriormente sem a 

orientação do professor, ou pelo menos que não necessite de um enfoque tão grande nessas 

questões, fazendo com que o aluno veja sozinho, e seja mais autônomo em relação a estes 

aspectos do saber e do pensar. Além do fato de que a pesquisa se faz na investigação, e isto 

pode ser feito através de perguntas, observações comportamentais, dos níveis das 

respostas, e interações. Além do mais, podemos por em prática o que aprendemos em sala 

de aula, com grandes autores, educadores e psicólogos como Paulo Freire e Jean Piaget e 

Ausubel, também cumprindo com um dos objetivos do Programa Institucional de Bolsas a 

Docência, que é a valorização do professor, e a maior procura dessa profissão por parte de 

alunos de ensino superior, através das práticas que levamos até a sala de aula para os 

alunos, e futuros iniciantes no mercado de trabalho, relacionando aspectos da pesquisa, e 

educação dentro da extensão.  
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2. MATERIAL E METODOLOGIA 

          A escola na qual o trabalho foi desenvolvido é localizada em um bairro da periferia 

da cidade de Belém-PA, Pratinha, administrada pela prefeitura e somente com alunos de 

ensino fundamental menor. Tem um ambiente que possui algumas árvores, provavelmente 

pequenos insetos, o que tornou favorável o estudo da biodiversidade já que poderíamos 

construir conceitos com aspectos presentes na escola onde os alunos estudavam. 

          Utilizamos papeis A4 lápis de cor e de cera, canetas coloridas para que os alunos 

pudessem pintar e desenhar o que pensavam a respeito da biodiversidade na atividade de 

conhecimentos prévios. Utilizamos também barbante e um balão para a realização da 

atividade de despedida. 

           A nossa oficina foi dividida em quatro etapas para que pudéssemos organizar o 

trabalho e posteriormente otimizar os resultados obtidos, verificando se estavam de acordo 

com os resultados esperados. Na primeira etapa realizamos a atividade de acolhida a partir 

da leitura de um texto cujo título era “Um garotinho chamado amor”. Essa atividade tinha 

por objetivos deixar os alunos desinibidos, mais receptíveis com os professores, pois foi o 

primeiro contato que tivemos com eles, além de dar um caráter mais lúdico a atividade, 

pois não era igual as aulas expositivas comuns à rotina que eles estavam acostumados. 

Esse processo se dava a partir do significado que cada palavra tinha, correspondente a 

ações que todas as pessoas estivessem na sala deveriam realizar. As palavras eram as 

seguintes: amor que significava abraço; paz que correspondia ao aperto de mão; garra que 

queria dizer que todos deveriam bater com o pé no chão e por fim gargalhada, com a qual 

todos deveriam rir. Então nos abraçamos, rimos, demos as mãos, já que cada palavra 

correspondia a uma ação. Assim alunos e ministrantes ficavam em pé de igualdade, por 

conta da ação ser desempenhada por todos e entre todos. Isso mostraria que não estávamos 

ali simplesmente para repassar conceitos, e sim construir todos juntos o conhecimento, e 

com essas ações acabávamos por transpassar isso aos alunos, já que estávamos muito 

próximos deles.  

          Na segunda etapa os alunos deveriam desenhar ou escrever aquilo o que entendiam 

por biodiversidade, na atividade de conhecimentos prévios, pois assim tomaríamos 

conhecimento daquilo o que os alunos sabiam sem que falássemos a respeito do assunto. 

Qualquer desenho era válido, fosse de uma pedra, do planeta, de uma cidade, ou um 

autorretrato e depois que todos terminassem um dos palestrantes mostraria para todos da 
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sala os desenhos a fim demonstrar que todos os desenhos se encaixariam no significado 

amplo da biodiversidade. Assim frisamos que ninguém estava errado, que nenhum desenho 

não estava de acordo com o que pedimos, e de fato assim o fizeram, os desenhos estavam 

coerentes com a proposta que estávamos trazendo, pois foi feita essa importante 

contextualização e comentário dos desenhos. Por exemplo, o planeta Terra era 

biodiversidade, pois contém tudo o que conhecemos, a grande variedade de formas de vida, 

ambientes, lugares, enfim, é no planeta no qual vivemos que tudo está inserido, e por todas 

as diferenças existentes no mundo, que existe a biodiversidade. E a cidade também era 

biodiversidade, pois nela encontramos pessoas que são diferentes umas das outras, que 

possuem características únicas, e ao se reproduzirem, produzem pessoas com 

características heterogêneas, animais e vegetais, por exemplo, e assim por diante, então por 

isso a representação de cidades, também estaria correta.  

          Nesta ocasião tivemos o caso de um garoto deficiente com paralisia infantil que 

retratou muito bem o que era biodiversidade. Desenhou animais, o fogo, dentre outras 

coisas, mesmo que a seu modo, mas que estavam coerentes com o que mais tarde seria 

explicado. Ele conseguiu nos dizer o que era cada desenho que ele retratou no papel. Isso 

nos mostra que qualquer criança pode nos dizer aquilo o que pensa, basta que tenhamos 

interesse em saber interpretar as suas ideias e direcioná-las para que elas possam seguir o 

caminho certo.  

          Assim pudemos verificar o que faltava ser aprofundado, e, direcionado a reflexão 

por parte dos alunos na atividade seguinte que retratava os conhecimentos específicos do 

conteúdo. A partir do que já se sabe, sondamos o contexto, a realidade e a o que aluno 

conhece, facilitando o modo de se abordar dada temática com o estudante, sabendo qual a 

realidade na qual ele vive. Neste sentido, a contextualização se dá de maneira mais fácil, 

pois a exemplificação, deixa de tornar o conteúdo abstrato, e traz para perto da realidade o 

que se estuda em livros, quadros, somente na sala de aula, e assim o conteúdo passa a ser 

mais significativo. 

          Na terceira etapa nós, ministrantes, realizamos uma rápida aula expositiva, não 

desprezando o diálogo com os alunos, caracterizando a atividade de conhecimentos 

específicos, relacionando os desenhos feitos pelos alunos com conceitos mais 

aprofundados de biodiversidade. Além do mais procurávamos interagir com os alunos, 

pedindo exemplos, perguntando, a fim de instigar os pensamentos deles sobre aquilo que 
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os cerca e se o que está ao seu redor pode ser mesmo biodiverso. Os conceitos 

aprofundados foram, a origem da palavra biodiversidade e o seu significado, preservação e 

conservação, qual a importância da biodiversidade, onde ela é maior e porquê. Colocamos 

no quadro exemplos para os conceitos, como cadeias alimentares, explicamos qual a 

necessidade de existência da biodiversidade, sempre com animais próximos a nossa 

realidade como bois, frangos, ratos, que utilizamos para nos alimentar, ou mesmo animais 

que encontramos nas cidades. Utilizamos também atos corriqueiros da vida deles, como 

brincar, seus brinquedos também foram usados como exemplos para explicar os conceitos 

de preservação e conservação, como do brinquedo utilizados e guardados, e do brinquedo 

apenas colecionado, que fica guardado na estante, ainda na embalagem para que ele não se 

estrague, por conta da sua utilização.  

          Por fim, na atividade de despedida fizemos uma roda com os alunos, na qual cada 

um pegava uma ponta do barbante, e diria o motivo dele fazer parte da biodiversidade, 

poderia ser qualquer frase, ou palavra, que estivesse relacionada ao que foi trabalhado com 

eles. Então seria assim, eu sou parte da biodiversidade, pois eu preservo o meio ambiente, 

por exemplo, com isso o aluno saberia o motivo de fazer parte da biodiversidade por conta 

de atividades diárias deles. Quando todos que estivessem na roda e segurassem o barbante, 

formariam uma teia, e nós jogaríamos um balão com a palavra biodiversidade, escrita nele, 

com o objetivo de não deixar o balão cair. Com isso os alunos perceberiam de uma forma 

mais lúdica e dinâmica, que todos que fazem parte da biodiversidade, e por isso,há a 

necessidade de mover esforços para que ela não deixe de existir e também que todos 

devem integrar-se, colaborar uns com os outros, não importando as diferenças existentes 

entre nós, pois sem tais diferenças, sem heterogeneidade, nós não conseguimos viver em 

equilíbrio, em harmonia. O diferente faz-se necessário em qualquer lugar, portanto todas as 

relações ecológicas dependem das diferenças de espécies, e o equilíbrio não é somente 

local, e sim global. Muitas vezes o que acontece no Ártico, afeta mesmo que de forma 

indireta quem vive em uma região tropical, por exemplo, por isso a interação é tão 

importante. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

          Foi possível observar a maior interação e entendimento do conteúdo proposto, por 

parte dos alunos, já que pudemos utilizar os exemplos do cotidiano deles. Isso é muito 
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importante para a aprendizagem a partir do momento que ela passa a ser significante, já 

que o educando percebe o motivo de estar aprendendo certos conteúdos que são 

ministrados em sala de aula, pois a contextualização minimiza o caráter abstrato dos 

conteúdos, e consegue inseri-lo na realidade do aluno. Logo tudo o que aprendemos tem 

um motivo e importância. Ao exemplificar, apontando a presença de um conteúdo na 

rotina do aluno, este compreende melhor o motivo da aprendizagem de um assunto que 

antes, poderia não ter tanta importância assim. O que é aplicável à realidade, torna-se 

muito mais valioso, e até mesmo prazeroso de ser entendido. 

          Além disso, a sondagem da realidade, do contexto e dos conhecimentos prévios é 

primordial para que o conteúdo seja significativo, já que as novas informações devem ser 

ancoradas em algo pré-existente. Dessa forma, a aprendizagem passa a ser relevante,visto 

que a compreensão do motivo de se aprender determinados conteúdos torna coerente o 

sentido destes na vida dos alunos por conta de sua significância, levando em consideração 

a maior ordenação que será adquirida por esses conhecimentos,devido a existência de uma 

organização prévia. Para Ausubel, essa informação prévia é chamada de subsunçor.  

          O lúdico também é importante para essa aprendizagem. Ao realizarmos uma 

brincadeira, algo mais descontraído, o aluno fica a vontade para questionar, perguntar, 

dizer o que não entendeu. Em manhãs de ações, sempre procuramos atividades com essas 

características, já que é um dia que normalmente o aluno não iria à escola, em geral um 

sábado, ou até um dia que ele teria aula, mas por ser uma atividade diferente da aula 

expositiva, o estudante possui uma diferença em seu comportamento, sentindo-se livre para 

perguntar, como se a liberdade para a sua exposição fosse maior, por assim dizer. Por isso, 

é importante mostrar que o aprendizado pode ser prazeroso, e assim a reflexão pode ser 

feita sem cobranças e pressões, já que este é um dia diferente. Passa a ocorrer de forma 

natural, em brincadeiras, e que até pode ser repetido pelos alunos posteriormente, sem que 

seja necessária a nossa presença. A autonomia nas atividades também ocorre de forma 

natural. 
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4. CONCLUSÕES 

          Quando o aluno percebe que um conteúdo ministrado em sala de aula faz parte da 

sua rotina, da sua vida, este passa a compreender melhor aquilo que o professor almeja 
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passar. Desta forma o aluno pode refletir sobre o que foi proposto, e até mesmo entender 

melhor a razão pela qual ele estuda determinado assunto. O aplicável, muitas vezes, parece 

ser mais importante do que aquilo que está em uma longínqua realidade, devido ao fato do 

conteúdo alcançar um caráter mais abstrato. O que é palpável é mais importante para uma 

criança, já que esta geralmente questiona aquilo que está presente na sua realidade, aquilo 

o que faz parte da sua vivência.  

          A interação entre ministrantes e ouvintes foi maior, pois participamos junto com eles 

das atividades propostas, não apontamos o que era certo ou errado, e nem estávamos com 

um conteúdo concluído, pronto e sim fizemos o desdobramento do assunto, resultando 

assim na construção de conhecimento, através da exemplificação, aplicação para uma 

posterior reflexão. Além disso, foi feita a relação dos desenhos com os conteúdos, sendo 

que todos os desenhos fossem aproveitados de uma forma ou de outra. Sempre em algum 

desenho existe algo que se pode aproveitar, mesmo que seja um autorretrato, uma poça de 

água pode ser relacionada com a biodiversidade, tanto do mundo macro quanto do mundo 

microscópico. Assim, todos puderam opinar, questionar, a fim de construir um conteúdo 

que passou a ser significativo por fazer parte da realidade do aluno, e também ser retirado 

do que ele já compreendia do conteúdo, e cada um com o seu ponto de vista, pode se 

identificar com a visão do outro, assim muitas vezes adquirindo uma melhor assimilação. 

Com o ponto de vista de um colega, são produzidas várias facetas de um mesmo assunto, 

enriquecendo assim, o conhecimento de todos que participam de uma conversa, adaptando 

ou as vezes mudando o seu ponto de vista, pelo fato de que cada realidade foi observada e 

tomada como exemplo. Nesse contexto, o aluno pôde se ver inserido no assunto em 

questão, e assim, o conteúdo que antes poderia ser mais abstrato se torna mais palpável ou 

mais real.   

          Por fim, aprendemos a importância de ouvir o aluno antes de dar início a um 

conteúdo novo, sondando o que ele já possui como conhecimento prévio a respeito de cada 

assunto a fim de encontrar o que possa ser aproveitado, e aparar as arestas necessárias, para 

que nada possa ser perdido no processo ensino aprendizagem, e sim, incrementado, 

impedindo que o educando seja um mero objeto na educação, mas também, um 

instrumento ativo nesse processo. Além disso, pudemos mostrar que todos fazem parte da 

biodiversidade e não somente a fauna e a flora que está nas florestas, mares ,entre outros, 

no entanto todos somos diferentes e por isso somos biodiversos, portanto fazemos parte da 
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biodiversidade e que para esta possa se perpetuar nós devemos mover esforços, 

conservando, preservando, nos unindo e respeitando as individualidades de cada ser.  
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RESUMO 

  
Os ofídios representam grande importância para a biodiversidade, pois exercem atividades 

reguladoras como predador sobre roedores, insetos e outras espécies animais. O interesse pelo 

aprofundamento de pesquisas desses animais é crescente em decorrência dos acidentes ofídicos, 

composição e tratamento dos venenos com geração de antídotos, além da compreensão sobre 

morfologia, taxonomia, dentre outros aspectos. A realização de uma pesquisa classificada como 

“Estado da Arte” para levantamento de informações sobre os ofídios brasileiros tem como objetivo 

consolidar um arcabouço teórico, abrangendo as diversas formas de produção científica 

compreendidas no período de 2003 a 2013. O universo de publicações mapeadas para confecção 

deste trabalho foi alcançado através de buscas nos principais bancos de dados eletrônicos para 

localização de obras acadêmicas, como teses, dissertações, artigos científicos, livros e anais de 

eventos. No período estipulado, encontrou-se 244 resultados para a produção científica no âmbito 

da temática “Ofídios Brasileiros”. Evidenciou-se descentralização quanto à geração de 

conhecimentos sobre o tema. Diversas universidades brasileiras focam suas pesquisas nesta área, 

mas o número de produções ainda é reduzido em relação à totalidade de instituições de ensino 

superior e de pesquisa existentes no país. Os principais subtemas encontrados foram os acidentes 

ofídicos e os efeitos e usos da peçonha. 
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1. INTRODUÇÃO  

 O Brasil apresenta uma das mais ricas faunas de serpentes do planeta, sendo 

conhecidas 366 espécies de serpentes para o Brasil, pertencentes atualmente a 10 famílias: 

Anomalepididae (6 espécies), Leptotyphlopidae (14), Typhlopidae (6), Aniliidae (1), 

Tropidophiidae (1), Boidae (12), Colubridae (34), Dipsadidae (237), Elapidae (27) e 

Viperidae (28). Dessas espécies, 15% (55 espécies) são consideradas peçonhentas e 

responsáveis por cerca de 20 mil acidentes ofídicos anualmente no país (BERNARDE, 

2011). 

Os viperídeos representam o grupo de serpentes mais importante para a saúde 

pública, sendo causadores da maioria e dos mais graves acidentes ofídicos registrados. 

Além da produção do soro antiofídico, as peçonhas ofídicas têm sido utilizadas para a 

elucidação de processos biológicos complexos, na elaboração de novas ferramentas de uso 

terapêutico, produção de novos fármacos e imunobiológicos (CAMPAGNER, 2011). 

A realização de uma pesquisa classificada como “Estado da Arte” sobre os ofídios 

brasileiros prevê o  levantamento de informações sobre as serpentes do Brasil.   Dessa 

forma, o  objetivo deste trabalho é consolidar um arcabouço teórico do conhecimento, 

abrangendo as diversas formas de produção científico acadêmicas sobre as serpentes 

brasileiras elaboradas durante o período de 2003 a 2013. 

Segundo Peixoto (2007), estudos que objetivam o estado da arte, visa reconhecer os 

avanços e limites na produção do conhecimento a respeito de um determinado tema de 

estudo. Por isso, o conhecimento do estado da arte possibilita a identificação de 

problemáticas importantes para as pesquisas em geral e a ampliação dos conhecimentos em 

um dado campo de estudo. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Inventário Bibliográfico 

O universo de publicações levantadas para a confecção deste trabalho foi alcançado 

através de buscas nos principais bancos de dados eletrônicos para localização de obras 

acadêmicas, como teses, dissertações, artigos científicos, livros e anais de eventos que 

tivesse relação com o tema ofídios brasileiros. Esse levantamento teve como suporte 

diversas bases de dados eletrônicas, disponíveis na Rede Mundial de Computadores 
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(Internet), entre elas destacam-se: Plataforma Scielo, Portal Capes, Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações e Google Acadêmico. 

O período compreendido para o levantamento de dados refere-se ao período de 2003 a 

2013. 

 

2.2 Classificação dos trabalhos 

Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se por classificar as informações 

obtidas de acordo com o tipo de produção científica da seguinte forma: teses, dissertações 

de mestrado, trabalhos de conclusão de cursos, artigos científicos e resumos em eventos 

científicos. Dentro dessa classificação, abordaram-se as temáticas mais discutidas sobre o 

assunto, destacando questões quantitativas e qualitativas sobre os subtemas levantados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Através da análise das produções científicas inventariadas, percebeu-se grande 

variedade de abordagem sobre ofídios brasileiros.   

No período de 2003 a 2013, foram encontrados 244 produções científico- 

acadêmicas  sobre os ofídios brasileiros. Desse total o maior número de produções eram 

artigos ( n= 124; 51%) e o menor número era de resumos em anais de eventos científicos 

(n= 7 , 3%) (Gráfico 1).   

 

Gráfico 1- Produção Científica no período de 2003 a 2013. 

 

3.2 Teses sobre Ofídios Brasileiros 
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Entre o total de produções levantadas e considerando os principais repositórios 

digitais nacionais e bibliotecas digitais de universidades, foram encontradas 31 teses de 

doutorado que abordaram os ofídios brasileiros. Essas teses foram elaboradas nos 

Programas de Pós-Graduação de nove Instituições de Ensino Superior: Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade Federal do 

Ceará (UFC), Universidade Federal do Pará (UFPA), Universidade Federal do Paraná 

(UFPR), Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade de Brasília (UNB) e 

Universidade Estadual Paulista (UNESP).  Entre estas a UFC foi quem produziu o maior 

número de teses (n=6) entre as demais IES (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2- Produção de Teses sobre ofídios brasileiros por Instituições de Ensino Superior, 

elaboradas no período de 2003 a 2013. 

Quanto ao conteúdo temático das teses produzidas, observou-se que houve a 

abordagem de seis assuntos destacando- se as teses que exploraram os componentes das 

peçonhas das serpentes que corresponderam a 36% das teses produzidas para o período 

estudado. O conteúdo e menor abordagem nas teses foi referente à taxonomia dos ofídios 

(n= 2) que representou 6% das teses elaboradas (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3- Assuntos abordados nas teses de doutorado sobre ofídios brasileiros elaboradas no 

período de 2003 a 2013. 
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Dentre o assunto “Componentes da Peçonha”, ressalta-se as pesquisas sobre o 

mapeamento das principais substâncias encontradas no veneno das serpentes. 

Conforme exposto por Sousa (2010), os venenos de serpentes contêm muitos 

componentes de valor biológico e/ ou biotecnológico. São compostos por substâncias 

simples e complexas, cuja proporção e características específicas variam entre as diferentes 

espécies.Apresentam componentes protéicos e não protéicos com diferentes estruturas e 

atividades bioquímicas específicas. O veneno consiste em uma complexa mistura de 

proteínas, peptídeos, lipídios, polissacarídeose substâncias químicas inorgânicas.  

A exemplo, os estudos dstacam que a serpente Bothrops neuwiedi possui veneno 

que tem ação principalmente do tipo pró-coagulante, hemorrágica e proteolítica. O veneno 

dessa serpente quando inoculado, possui ação primariamente local e secundariamente 

sistêmica. Os efeitos sistêmicos do envenenamento compreendem alterações em diferentes 

sistemas como: hematológico, cardiovascular, hepático, urinário, respiratório, 

imunológico, digestório e nervoso (ARRUDA, 2011).  

Quanto aos efeitos do veneno das serpentes, merece destaque a produção científica 

oriunda da Universidade Federal do Ceará, que deteve a totalidade das publicações que 

trataram deste tema.  

Souza (2006) afirma que existe uma grande variedade em relação aos venenos de 

serpente que depende de suas propriedades biológicas, composição química, toxicidade, 

ações biológicas e características farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Já Braga (2006) 

declara que o veneno da Bothrops insularis mostrou potencial hemorrágico e vasodilatador 

semelhante aos outros venenos de serpentes do gênero, com atividade necrotizante superior 

nos rins, onde provocou necrose tubular aguda, ao contrário do observado com outros 

venenos do mesmo gênero, em experimentos no rim isolado de rato.  

O conhecimento dos mecanismos de ação das toxinas e antitoxinas animais faz-se 

necessário para a busca de técnicas de diagnóstico, tratamentos alternativos ao 

envenenamento e/ ou para o desenvolvimento de novos fármacos (SOARES, 2005 apud 

EVANGELISTA, 2012). 

 

3.3 Dissertações sobre ofídios brasileiros 

A partir do levantamento realizado, foram encontradas 80 dissertações de mestrado 

tratando sobre ofídios brasileiros no período supracitado, oriundas dos Programas de Pós 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

232 

 

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

Graduação de 12 IES: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), Pontíficia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUCRS), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Universidade Federal do Paraná (UFPR), Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU), Universidade de Brasília (UNB) e Universidade Estadual de São Paulo 

(UNESP). O maior número de dissertações procedeu da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP) que produziu 14 dissertações sobre tema que  correspondeu a 17,5% do total de 

dissertações elaboradas para o período de 2003 a 2013 (Gráfico 4).: 

 

 

Gráfico 4- Produção de dissertações sobre ofídios brasileiros por Instituições de Ensino Superior, 

elaboradas no período de 2003 a 2013. 

 

Quanto aos assuntos abordados nas dissertações, destaca-se que 28 trabalhos, 

correspondente a 35% das dissertações elaboradas entre 2003 e 2013, trataram dos “efeitos 

causados pela peçonha” dos ofídios, considerando principalmente os sintomas que tais 

substâncias causam em um acidente ofídico.  Enquanto que o assunto menos abordado 

refere-se a “análise bioquímica da peçonha” que representou apenas 3% do total das 

dissertações elaboradas (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Assuntos abordados nas dissertações de mestrado sobre ofídios brasileiros elaboradas 

no período de 2003 a 2013. 

 

Entre as famílias de serpentes brasileiras, Elapidae e Viperidae reúnem espécies 

denominadas peçonhentas e com capacidade de inoculação do veneno, causando graves 

intoxicações em pessoas e animais. Os gêneros da família Viperidae, são o Bothrops, que 

inclui todas as jararacas, jararacussu, cruzeira ou urutu e cotiare, o gênero Crotalus, reúne 

as cascavéis e o gênero Lachesis, considera a cobra surucucu a mais popular. Na família 

Elapidae as serpentes com interesse clínico são as corais, principalmente os gêneros 

Micrurus (STRAPAZZON, 2011). 

Quanto aos sintomas causados pelos acidentes ofídicos, considera-se que as 

peçonhas das serpentes são conhecidas pelas diversas ações biológicas que causam após a 

picada (proteólise, coagulação, hemorragia, neurotoxicidade e miotoxicidade). 

Envenenamentos provocados por serpentes do gênero Caudisoma (cascáveis), provocam 

mal- estar, náuseas, cefaleia, prostração e sonolência. No local da picada, ocorre edema 

discreto e parestesia (perda de sensibilidade), além dos sintomas envolvendo ações 

neurológicas e miotóxicas como fáceis miastênica, oftalmoplegia, dificuldade de 

acomodação visual, mioglobinúria e elevação dos níveis séricos de creatina-quinase, o que 

pode levar à morte por insuficiência renal. Os envenenamentos provocados pelos gêneros 

Bothrops, Bothropoides e Bothrocophias causam edema, equimose, dor, hemorragias e 

mionecrose, associados a alterações sistêmicas como distúrbios cardiovasculares e 

hemodinâmicos, além das lesões renais (Macedo, 2011). 

 Quanto à morfologia, segundo assunto mais abordado dentre as dissertações, Silva 

(2008) afirma que as serpentes desenvolveram uma imensa variedade de especializações 
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quanto ao uso do habitat e nicho ocupados ao longo de sua evolução, o que reflete 

diretamente na morfologia desses animais. As diferenças mais notáveis estão na forma, 

tamanho do corpo e na textura superficial, o que influi na diversidade de comportamentos e 

adaptações ecológicas e fisiológicas das serpentes. 

 

3.4 Artigos Científicos sobre ofídios brasileiros 

No período de 2003 a 2013, foram inventariados 124 artigos que tratam sobre as 

serpentes brasileiras. Destacam-se os artigos produzidos pelo Núcleo Regional de 

Ofiologia da Universidade Federal do Ceará (NUROF-UFC). Este núcleo tem por objetivo 

pesquisar a biologia de anfíbios e répteis com foco principal no ofidismo. Outro importante 

núcleo de estudo em ofiologia no Brasil é o NOAP/UFBA (Núcleo de Ofiologia e Animais 

Peçonhentos da Bahia).  

Nos anos de 2008, 2009 e 2012 foram publicados o maior número de artigos, 

sendo, 20, 18 e 18 artigos respectivamente. Considerando os assuntos abordados, 22% dos 

artigos se referiram à ecologia, distribuição geográfica e habitats das serpentes, 19% sobre 

assuntos relacionados a acidentes ofídicos; 19% sobre  taxonomia, sendo inserido nesta 

classificação o comportamento e reprodução dos ofídios, O assunto menos abordado nos 

artigos foi referente ao ensino ofídico na Educação Básica (4%) (Gráfico 6). Quanto a isso, 

ressalta-se o trabalho de Castro e Lima (2013) que trata do conhecimento de temas ofidicos 

entre futuros professores de ciências biológicas do estado do Ceará, sendo portanto, 

voltado para o ensino básico. 

 
 

Gráfico  6- Assuntos abordados nos artigos científicos que tratam sobre ofídios brasileiros 

produzidos no período de 2003 a 2013. 
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Vale ressaltar, que dos artigos considerados na categoria “outros” (6%) são 

discutidos assuntos diversos sobre ofidismo, como a relação desses animais com as leis 

ambientais, a hematologia das serpentes, a influencia do desflorestamento sobre os ofídios 

e a criação destes animais (zootecnia). 

Geograficamente, grande parte da produção científica sobre ofídios se concentra no 

sul e sudeste do Brasil, com exceção dos dois núcleos citados anteriormente, o do Ceará e 

o da Bahia. No período estudado foram poucos os artigos científicos publicados sobre 

ofídios na região amazônica, principalmente se for levado em consideração as produções 

as décadas de 1980 e 1990, quando encontrou-se uma razoável quantidade de produções 

amazônicas. Muitos destes trabalhos estão indexados no repositório de Museu Paraense 

Emilio Goeldi (MPEG), o que é perfeitamente aceitável, visto que nos períodos citados a 

coordenação de Zoologia dessa instituição possuía um grupo de pesquisadores que 

trabalhava exclusivamente na região amazônica. 

 

3.5 Resumos e Anais de Eventos do SBPC 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) é uma entidade civil 

que exerce um papel importante na difusão e popularização da ciência no país. Devido a 

este fato foi escolhida como base da pesquisa de resumos e anais de eventos sobre o tema 

ofidismo. 

Nos documentos da SBPC, para o período de estudo, foram encontrados 9 resumos 

abordando assuntos relacionados aos ofídios brasileiros. Os trabalhos abordavam assuntos 

diversos, abordando desde o tratamento de parasitas, acidentes por serpentes, uso de 

soroterapia até a comparação biométrica de serpentes. Isso é perfeitamente aceitável, visto 

que a SBPC é um evento que divulga o conhecimento científico de forma interdisciplinar.  

 

4. CONCLUSÕES  
A partir da análise da produção científica sobre os ofídios brasileiros, gerada no 

período de 2003 a 2013, percebeu-se a descentralização quanto à geração de 

conhecimentos sobre o tema. Diversas universidades brasileiras focam suas pesquisas nesta 

área, mas o número de publicações ainda é reduzido em relação à totalidade de instituições 

de ensino superior e de pesquisa existentes no país. Notou-se que regiões de grande 
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importância como a amazônica, ainda não possuem  uma base consolidada de informações 

sobre o assunto.  

Ressalta-se que de diferentes abordagens observadas nas publicações sobre as 

serpentes brasileiras houve a predominância de duas que consideram os acidentes ofídicos 

e seus efeitos e os diferentes usos da peçonha. 

Assim, percebe-se a necessidade no desenvolvimento de pesquisas científicas com 

maiores amplitudes para o tema ofídios brasileiros, uma vez que com este estudo de estado 

da arte, ficou evidente a deficiência de informações para algumas regiões brasileiras.  
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RESUMO 

O Estado do Pará é um grande mercado consumidor de farinha de mandioca, devido ao hábito alimentar da 

população regional ser baseado no consumo deste alimento. De posse desta informação, a presente pesquisa 

objetivou analisar o consumo de farinha de mandioca nas feiras da Bandeira Branca e do Ver- o – Peso, na 

Cidade de Belém, PA, em função do aumento do preço praticado ente os anos de 2010 a 2013, com o 

propósito de demonstrar se é verdadeira a hipótese de que com o aumento do preço o consumo tende a 

zero, bem como o de verificar quais as principais características da farinha que são observadas durante a 

compra e analisar a existência de outros fatores que levam ao consumo deste produto. A análise dos 

resultados das entrevistas demonstrou que os aspectos que são levados em consideração em relação à 

preferência está relacionado ao tipo, sendo que segundo os entrevistados, o tipo mais vendido e consumido 

é a farinha do tipo grossa (92%) e de coloração amarelo – creme (43%). Os fatores mais expressivos que 

levam à decisão de compra que interagem com a demanda e oferta para a farinha são o preço e qualidade 

deste produto, sendo determinante na decisão de compra. A compra de farinha de mandioca ganha espaço a 

partir da diminuição do preço, mas também é levada em consideração a origem da farinha, quando 

associada a uma maior qualidade sensorial desta.  

 

Palavras- chave: Consumo. Demanda. Mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

239 

 

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

1. INTRODUÇÃO  

Segundo Cardoso, (2000) a cultura da mandioca (Manihot esculenta, Crantz) exerce papel 

relevante no cenário agrícola nacional e internacional, pela possibilidade de ser utilizada como 

fonte de energia para a alimentação humana e animal, gerando emprego e renda a partir de sua 

fabricação e venda especialmente nas regiões Norte e Nordeste do Brasil nas quais seu consumo é 

bastante significativo. 

Para Cereda (2001), a mandioca é uma das mais importantes fontes de carboidratos para os 

consumidores de renda mais baixa em países tropicais da América Latina, sendo uma fonte 

energética importante para milhões de pessoas e animais nos trópicos, podendo ser utilizadas as 

raízes e folhas, estas, como fonte de vitaminas, proteínas e minerais. Souza et al., (2010), afirmam 

que a farinha é o principal derivado da mandioca para a alimentação humana no Brasil, chegando 

a ser, em algumas regiões do Norte e do Nordeste, a principal fonte energética.   

Agostini (2006), afirma que a farinha oriunda da mandioca é um dos principais produtos da 

raiz desta planta e tem uso bastante disseminado em todo o país, fazendo parte da alimentação 

diária de muitos brasileiros, talvez por se tratar de um alimento rico em carboidratos e fibras e, 

que quando integral, contém quantidades significativas de proteína, cálcio, fósforo, sódio e 

potássio.   

Conforme Cereda (2001), mais de 80 países produzem mandioca, sendo que o Brasil 

participa com mais de 15% da produção mundial.  De fácil adaptação, a mandioca é cultivada em 

todos os estados brasileiros, situando-se entre os nove primeiros produtos agrícolas do País, em 

termos de área cultivada, e o sexto em valor de produção. De acordo com dados da Companhia 

Nacional de Abastecimento - Conab, no ano de 2013 a região Norte do país respondeu por 50,93% 

da produção nacional, sendo que o Estado do Pará respondeu por 19,61% da produção nacional.  

Quanto ao consumo, de acordo com dados do IBGE (2009), a região Norte apresentou o maior 

consumo do país (63%), seguido pelos Estados do Nordeste (29%), Sudeste e Centro Oeste (3%) e 

Sul (2%) no ano de 2008. 

No Estado do Pará tem – se um grande mercado consumidor de farinha, devido ao hábito 

alimentar da população regional ser baseado no consumo deste alimento. Outro fator relevante 

referente a este produto é a dimensão que a farinha de mandioca representa no processo de 

minimização da fome e miséria nutricional da população de baixa renda do Estado do Pará e do 

Brasil como um todo (SANTANA, 2002). 
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Segundo Gundalini & Sakate (2012), apesar de a farinha de mandioca ser um dos produtos 

de maior expressão no Estado do Pará, este produto sofreu escassez na mesa dos paraenses, sendo 

que no ano de 2012, foi o produto da cesta básica que mais elevou seu preço em mais de 90% de 

aumento em todo o país, o que tornou a cesta básica local a mais cara de todos os Estados 

brasileiros.  

Para Santana (2002), o mercado consumidor de farinha de Belém ainda está representado 

pelas vendas realizadas em feiras livres, em virtude do hábito do consumidor que gosta de 

experimentar o produto antes de realizar a compra. 

De posse destas informações, a presente pesquisa objetivou analisar o consumo de farinha 

de mandioca nas feiras da Bandeira Branca e do Ver-o-Peso, na Cidade de Belém, PA, em função 

do aumento do preço praticado ente os anos de 2010 a 2013, com o propósito de demonstrar se é 

verdadeira a hipótese de que com o aumento do preço o consumo tende a zero, bem como o de 

verificar quais as principais características da farinha que são observadas durante a compra e 

analisar a existência de outros fatores que levam ao consumo deste produto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi realizada entre os dias 20 e 26 de Outubro de 2014, nas feiras livres 

da Bandeira Branca e mercado do Ver-o-Peso, no município de Belém, Estado do Pará. 

 Para tanto, foram utilizados dados de origem primária e secundária, obtidos por 

meio de pesquisa de campo, do tipo quantitativo-descritiva e pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa de campo foi feita por meio de entrevistas com compradores e vendedores destas 

feiras livres, através do uso de questionários, constituídos por questões que objetivaram a 

coleta de variáveis referentes ao padrão de consumo de farinha de mandioca nesta feira, 

considerando os dados disponibilizados pelos vendedores e compradores deste produto, 

sendo para tanto, entrevistados um total de 05 vendedores da feira da Bandeira Branca e 09 

vendedores da feira do Ver-o-Peso, além de um total de 59 consumidores, sendo destes 19 

da Bandeira Branca e 40 da feira do Ver - o – Peso. Os dados secundários têm como 

principal fonte a Conab, IBGE, DIEESE/PA e demais literaturas que abordam o contexto da 

produção e comercialização da farinha de mandioca no Brasil, em especial, no Estado do 

Pará. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

241 

 

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

A análise dos resultados das entrevistas demonstrou que em relação ao local de produção, a 

farinha comercializada na feira da Bandeira Branca é produzida em diversos municípios do 

interior paraense, principalmente em suas áreas rurais. Destaque para as cidades de Bragança, 

Castanhal, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará e Capitão Poço. Estas cidades foram 

apontadas como as principais fornecedoras da farinha para este local. Nestes municípios a 

produção da farinha é predominante artesanal com a utilização de baixa tecnologia. Para o seu 

preparo são utilizados técnicas e instrumentos bastante tradicionais como o tipiti e o forno a lenha. 

Quanto à feira do Ver-o-Peso, verificou – se que a farinha aí comercializada provém de diversos 

municípios paraenses, a exemplo dos citados na feira da Bandeira Branca. 

Foi relatado pela maioria dos vendedores e consumidores, que há uma maior preferência 

pela farinha oriunda do município de Bragança, para 69,60% dos entrevistados, apesar do maior 

preço em relação ao dos demais municípios. Citaram-se como fatores que levam a esta 

preferência, características como sabor e crocância (torragem) desta em relação às demais. 

Outro aspecto levado em consideração em relação à preferência está relacionado ao tipo,  

segundo os entrevistados, o tipo mais vendido e consumido é a farinha do tipo grossa (92%) e de 

coloração amarelo – creme (43%) pois segundo estes, a coloração excessivamente amarelada é 

atribuída ao maior incremento de corantes sintéticos adicionados à massa no momento da 

produção da farinha. 

Em estudo realizado por Guerreiro (2007), no município de Cabrália/BA, foi verificado 

que os entrevistados apresentaram preferência por farinha com granulometria do tipo fina (91,4%), 

ao contrário da preferência dos entrevistados do presente trabalho e pela farinha de mandioca que  

apresenta o sabor torrado (85,7%), resultado similar ao desta pesquisa , considerando esses 

atributos mais importantes que o preço na determinação do ato de compra. De acordo com os 

entrevistados, as principais características consideradas no momento da compra são a textura, a 

torragem e o sabor. 

Foi citado pelos vendedores que a principal diferença entre os tipos de farinha 

comercializada refere - se ao grupo (seca e d’água), e à classe (fina, grossa e média), 

respectivamente elencadas nas tabelas 1 e 2.  
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Tabela 1- Grupos de farinha de mandioca, de acordo com análise visual. 

Grupo 

 

SECA  

 

Produto obtido das raízes de mandioca sadias, devidamente limpas, descascadas,  

trituradas, raladas, moídas, prensadas, desmembradas, peneiradas, secas à  

temperatura adequada, podendo novamente ser peneirada e ainda beneficiada. 

 

D’ÁGUA  

 

produto predominantemente fermentado, obtido das raízes de mandiocas 

sadias, maceradas, descascadas, trituradas ou moídas, prensadas, 

desmembradas, peneiradas e secas à temperatura adequada, podendo ser 

novamente peneirada. 

 

BIJUSADA  

 

produto de baixa densidade, obtido das raízes de mandioca sadias, limpas, 

descascadas, trituradas, raladas, moídas, prensadas, desmembradas, 

peneiradas e laminadas à temperatura adequada, na forma predominante de 

flocos irregulares; 

Fonte: MAPA (2013) 

 

Tabela 2 – Classes de Farinha de Mandioca, de acordo com granulometria. 

Classe 

 

FINA  

Quando 100% do produto passar através da peneira com abertura de malha de 2 mm  

e ficar retida em até 10%, inclusive, na peneira com abertura de malha de 1 mm.  

GROSSA 

 

Quando o produto fica retido em mais de 10%  na peneira com abertura de malha  

de 2 mm 

MÉDIA  

 

Quando a farinha de mandioca não se enquadrar em nenhuma das classes anteriores. 

Fonte: MAPA (2013) 

No ano de 2014, os preços praticados da farinha nestas feiras variaram entre R$ 2,00/litro 

para a farinha de qualidade inferior a 4,50/ litro para a farinha superior. Quanto ao padrão de 

consumo, verificou – se que o consumidor que compra em menor quantidade, adquire em torno de 

1 litro/ mês, enquanto que o consumidor que compra em maior quantidade, adquire 

aproximadamente de 10- 15 litros/ mês, gastando mensalmente aproximadamente R$ 20,00 a R$ 

30,00 na farinha de menor preço e de R$ 45,00 a R$ 67,50 para a farinha de maior preço. 

Ao serem questionados quanto a possíveis mudanças no consumo deste produto nos anos 

de 2010 a 2013, todos os vendedores foram unânimes em afirmar que essa mudança de fato 

ocorreu e de forma muito acentuada, especialmente pelo aumento dos preços vivenciados durante 

este período, o que pode ser verificado na gráfico 1. Na época da alta dos preços, os vendedores 
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afirmaram que os preços variavam de R$ 6,00 a R$ 10,00/litro, chegando – se a pagar em torno de 

R$ 450,00/saca de 60 kg. 

Este panorama é explicitado a partir de dados do Departamento Intersindical de 

Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), a partir da informação de que o quilo 

da farinha nas feiras e supermercados de Belém no período de março 2012 a março de 

2013 aumentou de R$ 3,09 para R$ 7,41, gerando um aumento de 139,81%, enquanto a 

inflação para o mesmo período ficou em 7,22% (INPC/IBGE). 

           

 

Gráfico 1- Evolução do preço da farinha de mandioca entre os anos de 2010-2013. 

Fonte: Conab (2013). 

Sobre o preço atual da farinha no mercado, a maioria dos entrevistados (80% do total) 

consideram – no satisfatório e afirmam que este valor não prejudica ao consumidor e garante a 

saída do produto, possibilitando assim a manutenção da renda dos vendedores. 

Com a venda exclusiva da farinha de mandioca, o lucro médio mensal dos vendedores 

varia entre 02 salários mínimos para 40% dos vendedores e 02 e ½ salários mínimos para 20% dos 

vendedores, sendo que 40% dos vendedores não souberam informar o lucro mensal, por não 

estarem habituados a fazer a contabilização. 

Quanto à ocorrência de produtos substitutos, verificou – se que aproximadamente 47 % dos 

consumidores não substituem a farinha por outro produto e quando ocorre a substituição, os 

principais alimentos substitutos são o arroz (32%) e o macarrão (2%).  

 

4. CONCLUSÕES 
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 Os fatores mais expressivos que levam à decisão de compra que interagem com a 

demanda e oferta para a farinha é o preço e qualidade deste produto, sendo determinante na 

decisão de compra. A compra de farinha de mandioca ganha espaço a partir da diminuição 

do preço, mas também é levada em consideração a origem da farinha, quando associada a 

uma maior qualidade sensorial desta.  

Foi verificado que apesar da alta de preços, o fator tradição também tem relevância, 

pois mesmo no período de alta de preços o consumo apenas diminuiu, não sendo relatada 

pelos vendedores a estagnação das venda, o que pode ser justificado por Bentes (2000), ao 

afirmar que a alimentação básica da população paraense de baixa renda é uma combinação 

de pescado, açaí e farinha de mandioca. 
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RESUMO 

A cultura da pimenta-do-reino (Piper nigrum, L.) é originária da Ásia, utilizada como especiaria, 

foi introduzida no País no século XVII, no estado da Bahia, não se caracterizou como uma cultura 

de importância econômica até a sua reintrodução, em 1933, no Pará, por colonos japoneses. Mais 

de 80% da pimenta-do-reino brasileira são originários do estado do Pará, que ocupa quase 100% da 

produção da região norte, o que indica forte participação do estado na movimentação comercial 

desse produto. A partir de 2006 o estado do Amazonas apresentou dados de produção, porém, em 

pequena escala chegando ao máximo de 371 toneladas em 2009. Este trabalho tem como objetivo 

caracterizar e desenvolver análise das características da cadeia produtiva da pimenta-do-reino, 

sistematizando os valores encontrados em relação a produção, área colhida e o rendimento da 

produção de pimenta-do-reino no panorama nacional e regional. Analisando todo o período (1992-

2012), a produção brasileira apresentou um aumento de 31,2%. A produção estadual existe três 

estados que se destacam na produção da pimenta-do-reino que são os estados do Pará, Bahia e 

Espírito Santo. O estado do Pará é o maior produtor de pimenta-do-reino do país com 32.267 

toneladas em 2012, significando 74,4% da produção nacional. O município que tem maior 

produção em 2012 foi São Mateus-ES com 4.480 toneladas, representando 10,34% da produção 

nacional. 

 

Palavras-chave: Produção. Conjuntura. Período. 
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1. INTRODUÇÃO 

Originária da Ásia e utilizada como especiaria é planta de região tropical, exigente 

em calor, umidade e precipitação pluviométrica, em torno de 2.500 mm/ano, bem 

distribuída e com período seco bem definido, de dois a três meses, para proporcionar 

maturação uniforme dos frutos, aumento de produção e melhoria na qualidade dos frutos. 

O rendimento médio aproximado é de 3.200g/ha. As principais variedades cultivadas, por 

exemplo, em Tomé-Açu-Pará são: balancotta, kallivalli, cheridaki, kaltavalli, shortleaved, 

utharanvalli e bigberry. Desenvolve-se bem em solos de textura média e argilosa, com 

profundidade maior que 70 cm, com camada arável húmica e bom progresso de estrutura 

do subsolo e boa condição de drenagem, sendo a má drenagem o principal fator de 

impedimento de produtividade, que pode provocar doenças de apodrecimento das raízes 

(RODRIGUES et al., 2001; NAKASHIMA et al., 2003). 

No período entre 1978 e 1982, o Brasil chegou a ser o primeiro produtor mundial 

de pimenta-do-reino, bem como o maior exportador. Em 1990 e 1991, apesar da crise, a 

produção de pimenta-do-reino atingiu novo recorde mundial idêntico aquele verificado em 

1982 (HOMMA, 2008). 

O período que vai de 1992 a 1999 se caracterizou pela crise no setor decorrente dos 

baixos preços internacionais, quando os grandes produtores passaram a abandonar os 

pimentais e abrir espaço para pequenos produtores, que apresentam maior capacidade de 

sobrevivência, pelo baixo uso de insumos modernos e uso da mão-de-obra familiar. 

Cerca de 70% da produção brasileira de pimenta-do-reino, em 2001, foi exportada 

para 51 países, em formas variadas. Em 1975, as exportações de pimenta-do-reino 

representavam 35,02% no valor das exportações e em 2006, era responsável por apenas 1% 

das exportações do estado do Pará, decorrente do crescimento de outros setores (minérios, 

madeira, etc.) (CAMTA, 2014). 

Mais de 80% da pimenta-do-reino brasileira são originários do estado do Pará, que 

ocupa quase 100% da produção da região norte, o que indica forte participação do estado 

na movimentação comercial desse produto. A partir de 2006 o estado do Amazonas 

apresentou dados de produção, porém, em pequena escala chegando ao máximo de 371 

toneladas em 2009. 
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 Este trabalho teve como objetivo verificar a produção, área colhida e o rendimento 

da produção de pimenta-do-reino no panorama nacional e sua distribuição quanto aos 

estados e municípios de maior produção durante um período.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os dados que foram utilizados para este estudo de mercado da pimenta-do-reino, 

foram séries temporais de área colhida, produção e rendimento, do panorama nacional, 

analisado no período de 1992 a 2012, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2014). A partir das informações obtidas, os dados foram processados 

com auxílio da planilha do Excel, em forma de gráficos, para facilitar o entendimento dos 

resultados gerados na pesquisa. A análise estatística foi realizada através da descrição dos 

dados.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com o processamento e análise do banco de dados do IBGE sobre a 

cultura da pimenta-do-reino para verificar a produção agrícola nacional do período de 1992 

a 2012. De acordo com a Gráfico 1, pode se observar a variação da produção, área colhida 

e produtividade no Brasil, no período de 1992 a 2012, onde no ano de 1992 teve uma 

produção de 33.034 toneladas em uma área colhida de 29.109 hectares tendo um 

rendimento de 1.135 kg/ha, em 2004, ocorreu uma pequena queda (2,07%), se comparada 

ao ano anterior (2003).  

Após tal fato a produção voltou a crescer até 2006 crescendo 107% em relação ao 

ano de 2000, após 2006 ocorreu uma queda de 46,03% na produção até o último ano 

analisado (2012). O fator que está por trás da queda produtiva é a diminuição de preço, 

causado pela alta produção, ocorrendo um excesso de oferta sobre a demanda. Analisando 

todo o período (1992-2012), a produção brasileira apresentou um aumento de 31,2%. 
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Gráfico 1 – Produção, área colhida e produtividade nacional da pimenta-do-reino no período de 

1992 a 2012. 

Fonte: FAO (2014). 

 

Em relação à produção estadual existem três estados que se destacam na produção 

da pimenta-do-reino que são os estados do Pará, Bahia e Espírito Santo. O estado do Pará é 

o maior produtor de pimenta-do-reino do país, seguido por Espírito Santo e Bahia como 

mostra a Gráfico 2. O estado do Pará em 2012 representa 74,4 % da produção nacional, o 

Espírito Santo com 15,38% da nacional e a Bahia com 9,24% da produção nacional, 

comparado com 21 anos (1992) atrás não houve muita diferença em percentuais: Pará 

(76,55%), Espírito Santo (14,20%) e Bahia (5,99%). 

Pode-se observar que o Pará, é o estado que mais influência no mercado produtor 

nacional, em 1992 produziu 25.288 toneladas de pimenta-do-reino, representando 76,5% 

da produção nacional, o segundo estado do país que possuiu uma produção significativa foi 

Espírito Santo com 4.694 toneladas em 1992 com percentual de 14,2% da produção 

nacional e o estado da Bahia teve uma produção de 1.980 toneladas representando 5,9% da 

produção nacional. 

Depois de 21 anos o Pará produziu em 2012, 32.267 toneladas de pimenta-do-reino, 

significando 74,4% da produção nacional. A produção na região Norte desde 1992 até 

1997 teve uma redução na produção de 31,7%, essa redução pode ser explicada talvez pela 

presença de doenças fitossanitárias como fusariose, assim como o preço, que durante o 

período de 1991 até 1997 estava em baixa fazendo com que os produtores reduzissem sua 

área plantada diminuindo assim sua produção, havendo uma recuperação a partir de 1998 



 

 

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. 

coincidindo com o aumento do preço (DESER, 2008). Em 2006 a região teve um aumento 

290,9% em relação a 1997 que teve a menor produção na década de 90, depois tendo outra 

redução de 51,8% até 2012. 

 

 

Gráfico 2 - Produção de pimenta-do-reino nos principais estados do Brasil no período de 1990 a 

2012. 

Fonte: IBGE (2014). 

Os municípios que apresentaram maior produção de pimenta-do-reino em 2012 

estão expostos na tabela 1. O município de maior produção em 2012 foi São Mateus-ES, 

com 4.480 toneladas, representando 10,34% da produção nacional, o segundo municípios e 

Igarapé-Açu-PA com 3.900 toneladas, representando 9% da produção nacional. Os outros 

municípios que então entre os 10 maiores produtores da especiaria estão presente o estado 

do Pará, mostrando que a cultura da pimenta-do-reino tem uma grande importância sócio-

econômica, como geradora de renda para famílias rurais do estado, chegando a empregar 

cerca de 50 mil pessoas no período da safra, e divisas em torno de US$ 50 milhões por ano 

através das exportações. 

 

Tabela 1 – Produção e participação na produção nacional de pimenta-do-reino nos principais 

municípios do Brasil, no ano de 2012. 

Municípios Produção em 2012 Participação (%) 

São Mateus - ES 4.480 10,34 % 

Igarapé-Açu - PA 3.900 9,00 % 

Tomé-Açu - PA 3.000 6,92 % 

Baião - PA 1.840 4,25% 

Capitão Poço - PA 1.716 3,96% 
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Concórdia do Pará - PA 1.500 3,46% 

Paragominas - PA 1.120 2,58% 

Garrafão do Norte - PA 1.100 2,54% 

Mocajuba - PA 1.072 2,47% 

Castanhal - PA 1.038 2,39% 

 

4. CONCLUSÕES 

A produção da pimenta-do-reino esta concentrada no estado do Pará que é um dos 

principais produtores dessa especiaria no Brasil. Sendo que mesmo assim, é possível 

encontrar alguns desestímulos por parte dos produtores em conjunto com alguns fatores 

como: a doença fusariose que diminui o tempo de vida da planta em média de 12 para 7 ou 

6 anos, o que dificulta o escoamento da produção da cultura, fazendo com que o estado do 

Espírito Santo aumenta sua produção para atender a demanda internacional. 

O Pará teve um aumento de apenas 27,5% durante 1992 a 2012, diferente dos 

estados Espírito Santo com 42,09% e Bahia com 102,4%. Isso mostra que o Pará está 

perdendo espaço para outros estados que utiliza melhores técnicas e tecnologia para 

aumenta a produtividade. 
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RESUMO 
 

A produção e a deposição final de resíduos sólidos (lixos) são problemas mundiais. Em vista disso, 

objetivou-se com esse trabalho analisar a percepção ambiental dos moradores da comunidade rural 

da Taperinha, localizada no município de Quatipuru – PA tem sobre as questões relacionadas aos 

resíduos sólidos produzidos em sua comunidade, bem como os impactos que estes podem 

ocasionar no seu cotidiano. A metodologia constituiu-se na aplicação de um questionário contendo 

23 perguntas. Os dados foram submetidos à analise estatística descritiva, onde se utilizou o 

programa Excel 2007. Os resultados da análise mostraram que a ausência de coleta regular por 

parte da gestão pública na comunidade estudada e a falta de conhecimento de práticas alternativas 

que visam diminuir a disposição inadequada desses resíduos no meio ambiente são fatores 

importantes, que fazem com que os moradores dessa comunidade destinem esse lixo em locais 

inadequados, comprometendo tanto o meio ambiente quanto a saúde de todos. A pesquisa 

evidenciou que o plástico (sacolas e embalagens de produtos alimentícios) é dentre os resíduos 

sólidos que mais são despejados. Verificou-se também, que a porção orgânica dos resíduos gerados 

é destinada, logo após a geração, aos animais.  

 

Palavras-chave: Lixo doméstico. Propriedades rurais. Meio ambiente.  
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Rocha et al. (2013), o aumento dos níveis de consumo, aliado ao 

processo de exploração da natureza, tem sido um marco relevante para a adoção de 

políticas públicas voltadas para a conservação do meio ambiente.  A geração de lixo pode 

ser considerada uma questão socioambiental, pois, além de estar relacionada à saúde 

pública, uma vez que faz parte do saneamento básico junto com o tratamento da água e do 

esgoto, tem repercussões sobre a preservação e/ou conservação dos recursos naturais, 

principalmente, no que tange aos mananciais hídricos. 

De acordo com um estudo feito pela Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2011), o Brasil produziu em 2010 uma média 60,9 

milhões de toneladas de lixo, sendo que pouco mais de 10% deste montante não foi sequer 

coletado, indo parar em córregos, terrenos baldios, ruas e rios, mostrando um crescimento 

de 6,8% sobre 2009. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2013), cerca de 55% do 

lixo produzido no país é composto por resíduos orgânicos, que sofrem o soterramento nos 

aterros e lixões, impossibilitando sua biodegradação.   

O termo "lixo" foi substituído por "resíduos sólidos", e estes, que antes eram 

entendidos como meros subprodutos do sistema produtivo, passaram a ser encarados como 

responsáveis por graves problemas de degradação ambiental (DEMAJOROVIC, 1995).  

Verifica-se que na maioria das comunidades rurais brasileiras não há serviço 

público ou particular para a realização da coleta do lixo, cabendo aos moradores a 

responsabilidade de dar um destino final para esses resíduos. Se o resíduo sólido não tiver 

destino adequado, pode ocorrer um maior risco de poluição e comprometimento da saúde 

das pessoas que residem nesse ambiente, também a falta de um sistema de descarte 

consolidado e eficiente pode ocasionar sérios problemas ao ambiente, entre eles a 

contaminação da água, do solo e até dos alimentos produzidos nessas propriedades 

(CERETTA; SILVA; ROCHA, 2012).   

O lixo rural é o resíduo da atividade agropecuária podendo conter, em sua 

composição, materiais particulares a produção como defensivos, restos de culturas, dejetos 

animais, restos de alimentos, plásticos, papéis, latas etc. Assim, além de parte do lixo rural 

ser composto por materiais bastante específicos, a ineficiência do sistema de coleta pública 

no campo agrava ainda mais a situação (ZAMARIOLA et al., 2012).  
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE (2010) na zona 

rural, devido principalmente à maior dispersão das unidades de moradia, não se espera a 

universalização do serviço, pelo menos no curto prazo, sendo por muitas vezes adequado 

queimar ou enterrar o lixo na propriedade.  

Dessa forma o objetivo geral desse trabalho foi conhecer a percepção ambiental da 

comunidade da Taperinha localizada no município de Quatipuru - PA sobre o conceito, 

geração e impactos causados pela destinação inadequada dos resíduos sólidos rurais. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de Estudo 

O trabalho foi desenvolvido na comunidade rural da Taperinha, localizada no 

município de Quatipuru – PA (Figura 1). Inicialmente foi realizada uma pesquisa por meio 

de levantamento bibliográfico em literaturas que contemplem informações sobre a região 

de estudo como forma de subsidiar a análise dos dados de campo, assim como auxiliar na 

elaboração de questionários.  

 
Figura 1. Mapa de localização do município de Quatipuru – PA. 

Fonte: Adaptado de Silva (2008). 

 

Em seguida, foram utilizados questionários semiestruturados contendo perguntas a 

respeito do destino dado ao lixo (convencional, orgânico e reciclável), bem como o 

conhecimento dos produtores quanto aos problemas que o lixo pode gerar quando 

depositado de forma inadequada. Os dados foram levantados nos meses de março e abril de 

2013. Os dados coletados foram tabulados em planilhas eletrônicas utilizando-se os 

recursos do Programa Microsoft Excel, versão 2007, para realização de análise estatística 

descritiva. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A pesquisa mostrou que 100% das propriedades rurais da comunidade da Taperinha 

não são beneficiadas com a coleta regular dos resíduos sólidos por parte da gestão pública. 

Ao analisar a situação dos resíduos sólidos e sanitários em comunidade rural do semiárido 

Pernambucano, Araújo et al. (2012) constataram que a comunidade rural não conta com a 

coleta de lixo devido a dificuldade de acesso as residências. Farias et al. (2014) concluíram 

que 89% das residências localizadas nas comunidades rurais de Lajes e Poço do Boi no 

município de Ibimirim – PE não são contempladas por este serviço devido também a 

dificuldade de acesso as residências. De acordo com Doralt (2013), a coleta de lixo na área 

rural ainda é insuficiente, atingindo apenas 20% dos domicílios brasileiros.  

Em decorrência da ausência do serviço de coleta de lixo, 80% dos moradores 

queimam seus resíduos e 20% deles lançam em depósitos a céu aberto (Ver Gráfico 1). 

Lima et al. (2005) constataram em sua pesquisa, que o 85,71% dos moradores da 

comunidade rural do município de João Alfredo (PE) queimam o lixo produzido em sua 

residência, 12,5% enterram e 1,79% lançam seus resíduos a céu aberto. A destinação 

inadequada dos resíduos sólidos e orgânicos está relacionada diretamente com a 

proliferação de insetos vetores de doenças, assim como na contaminação do solo e da água 

(LIMA et al., 2005).  

Do total de moradores entrevistados e que queimam seus resíduos, 100% afirmaram 

que a queima do lixo gera certo desconforto por conta da fumaça liberada no processo de 

incineração. O processo de incineração dos resíduos sólidos libera na atmosfera uma 

grande quantidade de gases tóxicos, o que pode comprometer a saúde daqueles que inalam 

essa composição de elementos tóxicos (ARAÚJO et al., 2012).   

 
Gráfico 1 – Destino dos resíduos sólidos e orgânicos. 
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Outro fator muito importante que pode estar relacionado com o comportamento dos 

moradores em relação ao destino dado ao lixo em suas propriedades pode está ligado ao 

baixo nível de escolaridade dos entrevistados onde 60% deles não completaram o ensino 

fundamental, 20% concluíram o ensino médio, 10% possuem o ensino médio incompleto, 

10% são analfabetos (Gráfico 2).   

 
Gráfico 2 - Nível de Escolaridade. 

 

Quando questionados sobre as consequências da disposição inadequada dos 

resíduos sólidos e orgânicos em suas propriedades, observou-se uma certa consciência 

ambiental por parte da comunidade em relação aos danos causados pela disposição 

incorreta do lixo ao meio ambiente, uma vez que 45% dos moradores alegaram que tal 

comportamento pode acarretar problemas de saúde devido ao acúmulo de água em 

utensílios como garrafas, sacolas, latas etc., que fornecem condições para a proliferação de 

insetos causadores de doenças como málaria e a dengue, 22% acreditam que esse hábito 

polui o meio ambiente, 22% afirmaram que o acúmulo de lixo  contamina e atrai animais 

como ratos e baratas, 11% responderam que o destino incorreto dado ao lixo domiciliar 

deixa o ambiente sujo e propenso a doenças (Gráfico 3).     
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Gráfico 3 – Consequências do despejo inadequado do lixo na comunidade. 

Indagados sobre quais eram os matérias mais encontrados no lixo de suas casas, 

70% dos entrevistados apontam o plástico como material mais encontrado, 20% 

responderam o papel e 10% disseram que o vidro é o mais produzido (Gráfico 4).  

 
Gráfico 4 – Materiais mais encontrados no lixo doméstico. 

 

Quando questionados sobre o que poderia ser feito para amenizar os problemas da 

disposição incorreta dos resíduos sólidos e orgânicos em sua propriedade, 55% dos 

moradores julgaram que a instalação de um programa de coleta regular de lixo, seria de 

fundamental importância para amenizar esse problema, 27% acreditam que melhor saída 

seria conscientizar a população da comunidade quanto aos problemas que essa disposição 

pode acarretar em seu cotidiano, 18% afirmam que o reaproveitamento/reciclagem desses 

materiais, principalmente os orgânicos, seria uma boa alternativa para evitar o acúmulo 

desses resíduos no meio ambiente (Gráfico 5).  
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Gráfico 5 – Possíveis soluções para amenizar o problema do lixo na comunidade. 

 

4. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados obtidos na pesquisa, foi possível observar que a 

comunidade como um todo utiliza de práticas alternativas inadequadas como a queima e a 

deposição dos resíduos em locais inadequados para tentar solucionar o problema do 

acúmulo de lixo em sua propriedade, visto que a comunidade não é beneficiada com um 

sistema de coleta de lixo. Os resíduos gerados em maior quantidade na comunidade foram 

principalmente o plástico e o orgânico.  
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RESUMO 

 
A análise de percepção ambiental entre várias pessoas revela uma diferente percepção em relação 

ao tema, o que é essencial para a estruturação, organização e realização de projetos e programas de 

educação ambiental. Por isso, cabe investigar como a comunidade se relaciona com o ambiente e 

considerar sua avaliação sobre o assunto. Para de então, implementar ações de educação ambiental. 

O projeto tem por objetivo analisar a percepção ambiental sobre o manejo de resíduos sólidos, na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Jehá Kayath que fica localizada no município de 

Quatipuru – PA, e pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião Bragantina, 

diagnosticar os tipos de resíduos produzidos na escola através da análise de dados obtidos através 

de questionário e com base nos dados gerados elaborar tabelas e gráficos para a realização de 

análise estatística descritiva dos resultados. De acordo com a análise dos dados, observou-se que 

dentro da escola é possível desenvolver trabalhos de educação ambiental e que já existem projetos 

voltados para essa temática, porém não é realizada a separação do lixo e a maioria dos 

entrevistados alega desconhecer o destino final dos resíduos produzidos na escola e metade alegou 

não ter conhecimento sobre a reciclagem, no entanto quase cem por cento diz ter interesse em 

contribuir para o funcionamento da coleta seletiva na escola. 

 

Palavras-chave: Coleta seletiva. Educação Ambiental. Compostagem.  
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de resíduos sólidos faz parte do cotidiano do ser humano. Não se pode 

imaginar um modo de vida que não gere resíduos sólidos. Devido o aumento da população 

humana, à concentração dessa população em centros urbanos, à forma e ao ritmo da 

ocupação desses espaços e ao modo de vida com base na produção e consumo cada vez 

mais rápidos de bens, os problemas causados por esses resíduos tendem a se tornar mais 

visíveis. (AGUIAR et al., 2005). 

Atualmente, reciclagem e coleta seletiva vêm sendo bastante debatidas em escolas, 

universidades e em muitas empresas. Mas, de acordo com Jardim et al. (2012), os resíduos 

não param de crescer, aumentando mais rapidamente que a população. 

A educação ambiental nasce da emergência ecológica planetária, ou seja, do 

contexto da educação, como uma demanda de seu ambiente, assim como tantas outras 

demandas e características culturais que permeiam a educação atual. (LUZZI, 2012). 

Percepção ambiental pode ser definida como sendo uma tomada de consciência do 

ambiente pelo homem, ou seja, o ato de perceber o ambiente que se está inserido, 

aprendendo a proteger e a cuidar do mesmo. Cada indivíduo percebe, reage e responde 

diferentemente às ações sobre o ambiente em que vive. As respostas ou manifestações daí 

decorrentes são resultado das percepções (individuais e coletivas), dos processos 

cognitivos, julgamentos e expectativas de cada pessoa. Desta forma, o estudo da percepção 

ambiental é de fundamental importância para que possamos compreender melhor as inter-

relações entre o homem e o ambiente, suas expectativas, anseios, satisfações e 

insatisfações, julgamentos e condutas. (FERNANDES et al., 2004). 

A análise de percepção ambiental entre várias pessoas revela uma diferente 

percepção em relação ao tema, o que é essencial para a estruturação, organização e 

realização de projetos e programas de educação ambiental. Por isso, cabe investigar como 

a comunidade se relaciona com o ambiente e considerar sua avaliação sobre o assunto. 

Para então, implementar ações de educação ambiental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Descrição da Área de Estudo 

A área de estudo deste trabalho esta situada no município de Quatipuru – PA, 

pertencente à Mesorregião Nordeste Paraense e à Microrregião Bragantina, onde ocorre 
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uma extensa área de manguezal. O acesso à sede do município se dá através da PA-246. À 

distância, por estrada, até Belém, capital do Estado, corresponde cerca de 210 km. Sua 

população, estimada em 2010, era de 12.411 habitantes. Destes, 7.098 habitantes viviam na 

zona rural do município (IBGE, 2010).  

Segundo Silva (2008), o Município abrange uma área total de 324,10 km2 

(00°30’00” a 01°20’00” de latitude Sul e 47°15’00” a 47°35’00” de longitude Oeste de 

Greenwich, a uma altitude de 29 metros), com os seguintes limites geográficos: ao Norte - 

o Oceano Atlântico, a Leste - o Município de Tracuateua, ao Sul - o Município de 

Capanema e a Oeste com os Municípios de Primavera e São João de Pirabas (Figura 1). 

 

Figura 1 - Mapa de localização do Município de Quatipuru – PA. 

Fonte: Adaptado de Silva (2008). 

3.2. Tipo de Pesquisa 

A pesquisa teve caráter descritivo, seu objetivo é descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos. Uma de suas peculiaridades foi a utilização de 

técnicas padronizadas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação 

sistemática. 

 

3.3. Coleta de Dados 

A coleta de dados foi realizada através de duas visitas à Escola Municipal de 

Ensino Fundamental Carlos Jehá Kayath. A primeira ocorreu em março de 2013, quando o 

grupo de trabalho conheceu o ambiente da pesquisa: alunos, professores e demais 

funcionários. Nesta ocasião, foi feita a entrega de um convite à direção da referida escola 

para participar do projeto. Na segunda visita, foram realizadas as entrevistas através da 

aplicação de questionário, constituído por perguntas sobre os resíduos sólidos, para avaliar 
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a percepção dos entrevistados relacionada ao tema investigado. Após a aplicação dos 

questionários foi passado um vídeo, como forma de sensibilizar a comunidade escolar a 

respeito dos resíduos sólidos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram aplicados questionários com 26 perguntas, para uma amostra de 57 

integrantes da escola (alunos, professores e funcionários). Sendo assim, foram obtidos os 

seguintes resultados: 

  

3.1. Gênero dos Entrevistados  

A maioria dos entrevistados é do sexo feminino, correspondendo uma parcela de 

56% dos entrevistados, e 44% é do sexo masculino, conforme observa-se no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Gênero dos entrevistados. 

 

3.2. Função na escola  

Setenta e nove por cento dos entrevistados são alunos do ensino fundamental, os 

outros vinte e um por cento estão distribuídos entre as demais funções (Gráfico 2).  

 

Gráfico 2 - Escolaridade dos entrevistados. 
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3.3. Interação com o meio ambiente 

Segundo Silva (2011), em um contexto marcado pela degradação permanente do 

meio ambiente e do seu ecossistema, cabe esclarecer que a Educação Ambiental não fica 

restrita somente ao campo relacionado à natureza (resíduos sólidos, conservação, 

panoramas naturais, fauna, flora, etc.), mas, também, a interação do ser humano com o seu 

meio. 

Observa-se no Gráfico 3, que oitenta e oito por cento dos entrevistados se 

consideram integrantes do meio ambiente, nove por cento não souberam informar e quatro 

por cento não se consideraram integrantes do meio ambiente. 

 

Gráfico 3 - Interação dos entrevistados com o meio ambiente. 

 

3.4. Projetos na Escola voltados a área ambiental. 

Noventa e cinco por cento dos entrevistados afirmam a existência de projetos 

ambientais. Inclusive, notou-se a existência de algumas práticas que já vêm sendo 

desenvolvidas na referida escola. Além de outras atividades neste campo, no entanto, não 

são projetos formalizados. Há, também, a colaboração de uma Organização não 

Governamental (ONG) junto à referida escola, onde foi realizada esta pesquisa, que na 

ocasião da visita da equipe do projeto, demonstrou interesse em subsidiar projetos 

relacionados à questão dos resíduos sólidos. 

 

3.5. Produção e Separação de Lixo na Escola 

Quando foram indagados sobre quais os tipos de resíduos mais vistos ou 

produzidos na escola, os entrevistados afirmaram que o plástico tem um percentual de 

quarenta de dois por cento e o resíduo orgânico sete por cento do total (Gráfico 4). 
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Observa-se que grande parte do total de resíduos produzidos poderiam ser reutilizados ou 

reciclados. Portanto, poderia ser realizada uma coleta seletiva de resíduos na escola. 

Cinquenta e nove por cento dos entrevistados afirmam que não há separação de 

resíduos na escola e trinta e oito por cento acreditam que exista (Gráfico 5).  

 

Gráfico 4 - Resíduos sólidos produzidos na escola. 

 

 

Gráfico 5 - Separação de lixo na escola. 

 

3.6. Destinação dos resíduos Sólidos 

Observa-se no Gráfico 6, que uma parcela de setenta e três por cento dos 

entrevistados não têm o conhecimento da destinação dos resíduos produzidos na escola, 

uma questão que precisa ser trabalhada, visto que, é importante repassar esse conhecimento 

para os alunos.  
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Gráfico 6 - Conhecimento da destinação final dos resíduos sólidos. 

 

3.7. Reciclagem de resíduos sólidos 

Muito embora a temática da reciclagem seja muito abordada nas escolas, entretanto, 

um pouco mais da metade dos entrevistados não tem conhecimento sobre a prática de 

reciclagem dos resíduos sólidos (Gráfico 7), entretanto a comunidade é ciente da 

importância de se reciclar os resíduos gerados (Gráfico 8). 

 

Gráfico 7 - Conhecimento sobre a reciclagem. 

 

 

Gráfico 8 - Consciência da importância da reciclagem de resíduos. 

A reciclagem do lixo tem papel fundamental na preservação do meio ambiente, 

diminuindo a extração de recursos naturais; devolvendo para a terra uma parte de 

seus produtos, com a compostagem, e reduzo acúmulo de resíduos nas áreas 

urbanas, como reaproveitamento de vidro, papel, papelão, plástico, etc. 
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Beneficiando a sociedade, a economia e o meio ambiente. Cerca de 40% de todo 

o lixo do país são de recicláveis, que poderiam ser separados e reinseridos na 

cadeia produtiva, gerando emprego e renda para muitas famílias (NEVES et al., 

2012). 

 

3.8. Coleta Seletiva 

De acordo com o Gráfico 9, cinquenta e quatro por cento dos entrevistados afirmam 

que não ocorre coleta seletiva na escola, dezoito por cento não souberam informar a 

respeito e vinte e oito por cento afirmaram a existência da coleta seletiva na escola. Quanto 

ao interesse em contribuir para o funcionamento da coleta seletiva, noventa e cinco por 

cento dos entrevistados querem a implementação (Gráfico 10). 

 

Gráfico 9 - Realização da coleta seletiva na escola. 

 

 

Gráfico 10 - Contribuição para o funcionamento da coleta seletiva. 

 

3.9. Compostagem 

A compostagem é um processo de decomposição natural anaeróbio ou aeróbio de 

resíduos sólidos orgânicos através da atividade de microrganismos em condições 

favoráveis, onde o composto gerado pode ser utilizado como adubo orgânico. 

O processo de compostagem pode ser utilizado como uma alternativa para a 

destinação de resíduos orgânicos, e ainda pode ser comercializado gerando renda. Observa-
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se no Gráfico 11, que uma parcela significativa dos entrevistados não tem conhecimento do 

que é compostagem, isso precisa ser trabalhado com todos os integrantes da escola. 

 

Gráfico 11 - Conhecimento dos entrevistados sobre compostagem. 

 

Segundo o Gráfico 12, Setenta por cento dos entrevistados afirmaram que a 

compostagem não é realizada na escola, vinte e três por cento não souberam informar e 

apenas sete por cento alegaram a realização da mesma pela escola. No momento da visita 

da equipe do projeto na escola, observou-se que já existem iniciativas da comunidade 

escolar para a realização dessa atividade.  

 

Gráfico 12 - Realização da compostagem na escola. 

 
4. CONCLUSÕES 

A comunidade escolar trabalha a educação ambiental e procura realizar projetos 

voltados a essa temática, demonstrando, inclusive interesse em realizar práticas como: 

coleta seletiva de resíduos e compostagem. O corpo docente escolar procura sempre 

conscientizar os alunos, para a importância da preservação ambiental. Porém, uma parcela 

significativa de entrevistados não souberam como essas práticas funcionam e também não 

sabiam para onde são destinados seus resíduos, portanto essas temáticas precisam ser 

melhor enfatizadas. 
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RESUMO 

 
Os impactos causados na floresta Amazônica estão sendo cada vez mais focados mundialmente. 

São muitas as atividades responsáveis pelo grande desmatamento da região. A extração de bauxita 

acarreta altos riscos à floresta amazônica e à população. Como principal localidade estudada teve-

se o município de Barcarena, porém com enfoque na comunidade de Vila dos Cabanos. O 

beneficiamento da Bauxita provoca diretamente impacto ambiental e riscos à saúde pública e a 

maior causadora direta desses fatores é a chamada “lama vermelha”  resíduo insolúvel descartado 

nas etapas de espessamento e filtragem, que é composta por óxidos insolúveis de ferro.Os 

principais risco encontrados representa uma situação de impacto ao ecossistemas  é a saúde, 

durante o acidente ambiental todas as comunidades que usam as águas do rio Murucupi para 

consumo ou contato primário ficaram prejudicadas sem que fossem realizadas medidas 

emergenciais 

 

Palavras-chave: Beneficiamento da Bauxita. Lama vermelha. Impacto ao ecossistema. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os impactos causados na floresta Amazônica estão sendo cada vez mais focados 

mundialmente. Atualmente, diversas pesquisas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo 

de analisar estes impactos que a ação humana vem causando no funcionamento e na 

biodiversidade dessas florestas. São muitas as atividades responsáveis pelo grande 

desmatamento da região, como: a ampliação de pecuária extensiva, a acelerada exploração 

madeireira, a crescente agricultura intensiva de monocultura, e até mesmo a abertura de 

estradas pioneiras e o beneficiamento da bauxita. 

A bauxita constitui a matéria prima essencial para a cadeia de produtos da indústria 

do alumínio, o estado do Pará produz 85%, da bauxita  produzida  no Brasil.  No entanto, 

está incluída nos resíduos perigosos, onde pode apresentar riscos à saúde pública e ao meio 

ambiente, por causa de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade e patogenicidade. 

A bauxita extraída é a chamada Cristalizada, e para chegar à camada onde é 

encontrada, as empresas têm que suprimir centenas de hectares de floresta, depois remover 

toneladas de estéril (camada não enriquecida de minérios), para chegar à camada da 

bauxita cristalizada. Depois tem que haver a redução granulométrica do minério, seguido 

do processo de lavagem, onde haverá um consumo enorme de água, e após a lavagem, 

haverá o rejeito, que nada mais é que água com minérios não enriquecidos. 

Sabendo então, que a extração de Bauxita acarreta altos riscos à floresta amazônica 

e à população, tem-se a preocupação de melhor esclarecer todos os tópicos que precisam 

ser levados em consideração sobre este tema, o presente estudo refere-se ao impacto 

ambiental gerando pelo vazamento de efluentes, no rio Mucurupi, onde a população da 

região Vila dos Cabanos sofreu com a contaminação por conta do deságue da  lama 

vermelha, e  para que seja possível descobrir ou identificar maneiras de amenizar este 

impacto. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica, onde se buscou conceitos 

e/ou ideias concisas de autores especializados no tema abordado. 

Como principal localidade estudada teve-se o município de Barcarena, porém com 

enfoque na comunidade de Vila dos Cabanos. 
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Profissionais envolvidos com o setor de produção nas empresas de Vila dos 

Cabanos e moradores da própria comunidade são os principais participantes deste estudo. 

Livros, sites, periódicos, revistas, encartes e entrevistas foram às maneiras utilizadas para a 

coleta de dados - além de aplicação de questionários com moradores da comunidade, com 

a finalidade de tornar o artigo o mais real e claro possível. 

A partir dos dados coletados, é possível conhecer os impactos causados pelo 

processo de produção da Alumina e o grau de conhecimento dos afetados por esta 

produção. 

Diante do que foi exposto, houve a aplicação de questionários na população 

residente às proximidades da fábrica de alumina para saber o grau de conhecimento da 

mesma com relação aos riscos que estão expostos. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O beneficiamento da Bauxita provoca diretamente impacto ambiental e riscos à 

saúde pública e a maior causadora direta desses fatores é a chamada “lama vermelha” - 

resíduo insolúvel descartado nas etapas de espessamento e filtragem, que é composta por 

óxidos insolúveis de ferro, quartzo, aluminossilicatos de sódio, carbonatos e aluminatos de 

cálcio e dióxido de titânio (geralmente presente em traços). Esta “lama vermelha” sofre 

uma lavagem através de um processo de sedimentação com fluxo de água em 

contracorrente e posterior deságue (SILVA et al., 2007).  

A má disposição ou alocação da lama vermelha pode ocasionar diversos problemas, 

como: a contaminação da água de superfície e subterrânea por NaOH, ferro, alumínio ou 

outro agente químico; o contato direto com animais, plantas e seres humanos; o vento pode 

carrear pó dos depósitos de lama vermelha seca, formando nuvens de poeira alcalina; 

impacto visual sobre uma extensa área (SILVA et al., 2007). 

Durante muito tempo esta “lama vermelha” era considerada inaproveitável para a 

indústria, e por isso era despejada nos corpos receptores, como qualquer outro resíduo; mas 

hoje se vê que os custos e as implicações ambientais envolvidas obrigam a indústria a 

procurarem a sustentabilidade para reduzirem os impactos ambientais e, 

consequentemente, reduzir o volume deste resíduo para a disposição final (SILVA et al., 

2007). Desta maneira, com o passar do tempo criou-se uma forma de armazenar este 

grande volume de “lama” resultante do processo Bayer: a Bacia de Rejeitos. Conforme a 

Figura 1 
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Figura 1 - Bacia de Rejeitos. 

Fonte: Google Imagens (2013). 

 

No entanto a população da região Vila dos Cabanos, sofreu com a contaminação do 

rio Mucurupi, através do deságue da  “lama vermelha”.  Partiu da comunidade que vive 

próximo ao rio, á denuncia do possível vazamento de produtos químicos, esse efluente 

alteraram a redução do oxigênio dissolvido na água, e como consequência ocasionou a 

mortandade dos peixes no rio e afetou outros corpos hídricos próximos ao local do 

vazamento. Além dos peixes e répteis, outros animais, inclusive animais terrestres, também 

sofreram com o aporte do material tóxico, devido a alteração  no pH do rio Murucupi. 
Percepção dos Risco
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Gráfico 1 -  Percepção dos Riscos                    

Fonte: Autores 

Esses dados demonstram que a percepção dos riscos gerados pelo processo, e o 

grau de  conhecimento da população, mesmo que alguns tenham um conhecimento básico, 
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sabem que correm risco de contaminação. O gráfico 1  demonstra a percepção dos risco 

para a saúde da população. Sendo que  86,67% da população tem conhecimento dos 

impactos gerados,e  sabem que há algum risco para a saúde, no entanto 96,67% sabem da 

má disposição da alocação da lama vermelha, um dos principais  atores responsável pelo 

risco a saúde dos mesmo.                                                                                                        

 

4. CONCLUSÕES  

Os principais riscos encontrados representa uma situação de impacto aos 

ecossistemas  e à saúde, durante o acidente ambiental todas as comunidades que usam as 

águas do rio Murucupi para consumo ou contato primário ficaram prejudicadas sem que 

fossem realizadas medidas emergenciais 

Por tudo isto, foi possível compreender o que o beneficiamento da bauxita, pode 

gerar  impactos ambientais de grande proporções então, todos os projetos deve ter um bom 

plano de gerenciamento de resíduos onde esse possa  propor melhorias que possibilitem a 

minimização destes impactos causados ao meio ambiente através desta extração. 
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RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil dos consumidores de produtos orgânicos 

comercializados na feira de produtos orgânicos nas Praças de Batista Campos e Brasil localizadas 

na cidade de Belém, no Estado do Pará. O levantamento dos dados foi realizado nas feiras de 

produtos orgânicos, no período de Setembro a Outubro de 2014. Foram realizadas entrevistas 

através de questionários com 80 consumidores de ambos os sexos. Os dados obtidos foram 

dispostos em planilhas eletrônicas para classificação, agrupamento e análise estatística. Observou-

se que, como de costume, as mulheres ainda são as que mais frequentam as feiras, sendo detectado 

nessa pesquisa um percentual de 72% de consumidores de produtos orgânicos pertencentes ao 

gênero feminino, e apenas 28% do gênero masculino. Percebeu-se que 35% dos entrevistados 

consomem produtos orgânicos tanto diariamente quanto semanalmente, enquanto que 30% 

consomem mensalmente. Foi relatado que 60% dos entrevistados consomem por serem alimentos 

saudáveis e 40% por ser saudável e preocupação com o meio ambiente. Em relação ao local de 

compras, 70% dos consumidores adquirem os produtos em feiras orgânicas e 30% em 

supermercados e feiras, quanto ao valor pago pelos produtos 40% consideram acessível o preço. A 

maioria dos consumidores 36,25 % preferem hortaliças. O presente trabalho permitiu avaliar a 

importância da cadeia produtiva de produtos orgânicos na qualidade de vida da população, sendo 

uma opção de consumo que vêm crescendo e ganhando destaque no mercado produtivo, 

principalmente por fornecer produtos de melhor qualidade bem como estes serem produzidos de 

forma consciente levando em consideração a preocupação ambiental, além de apresentarem preços 

acessíveis. 

 

Palavras-chave: Produtos orgânicos. Feiras. Entrevistados. 
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1. INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, têm-se observado que o número de pessoas obesas no país tem 

aumentado gradativamente, desenfreando a uma busca incessante por uma vida mais 

saudável gerando assim, uma mobilização intensa para que as pessoas atentem por uma 

alimentação mais saudável.  

Como alternativa para melhorar a qualidade de vida da população, o sistema de 

produção orgânico surgiu como alternativa ao sistema de produção convencional, que 

preconiza o uso intensivo de agrotóxicos e de adubos solúveis visando maximizar a 

produtividade e lucro, promovendo a contaminação ambiental e afetando a saúde de 

produtores e consumidores pela presença indesejável de resíduos químicos nos alimentos. 

A produção orgânica tem como objetivo principal a melhoria da qualidade de vida dos 

produtores e dos consumidores, visando à garantia da sustentabilidade econômica, social e 

ambiental da atividade agrícola (CUENCA et al., 2007).  

A comercialização do produto orgânico ainda é pequena, estes podem ser 

encontrados geralmente em feiras livres e supermercados, produzidos em sua maioria pelo 

sistema de agricultura familiar, o preço desses produtos pode ser considerado limitante, no 

entanto para muitos consumidores o valor é recompensado por múltiplos benefícios que 

este produto pode proporcionar. (BORGUINI e TORRES, 2006). 

Segundo Rucinski e Brandenburg (2002), o consumidor orgânico estabelece outros 

valores, outros referenciais para com o consumo, como também para seu estilo de vida, o 

que não quer dizer que ele negue a indústria cultural, mas coloca-se criticamente com 

relação a ela. 

É de suma importância a formação de uma base de dados sobre a situação da 

demanda e exigências do consumidor de produtos orgânicos no estado do Pará, para 

possíveis intervenções de pesquisa tecnológica visando garantir a auto sustentabilidade da 

atividade na Região. Este trabalho tem como objetivo avaliar o perfil dos consumidores de 

produtos orgânicos comercializados na feira de produtos orgânicos nas Praças de Batista 

Campos e Brasil localizadas na cidade de Belém, no Estado do Pará.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O levantamento dos dados foi realizado nas feiras de produtos orgânicos que se 

concentram na Praça Batista Campos e Praça Brasil, em Belém do Pará, no período de 
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Setembro a Outubro de 2014. Para o levantamento, foram realizadas entrevistas com os 

frequentadores dessas feiras e consumidores de produtos orgânicos por meio de 

questionários semiestruturados que abordaram os seguintes aspectos: gênero dos 

frequentadores e consumidores; frequência no consumo dos alimentos; motivos que os leva 

a consumir; local de compra; produtos mais consumidos e divulgação dos produtos 

orgânicos. Foram entrevistados no total 80 consumidores e frequentadores de ambos os 

sexos que consomem tais produtos. 

Os dados obtidos foram dispostos em planilhas eletrônicas para classificação, 

agrupamento e análise estatística. Dentro de cada agrupamento, os percentuais foram 

calculados em relação ao número de alternativas disponíveis a cada questão formulada ou 

ao número de entrevistados que optaram pela alternativa em foco. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando-se o Gráfico 1, verifica-se que, como de costume, as mulheres ainda 

são as que mais frequentam as feiras, sendo detectado nessa pesquisa um percentual de 

72% de consumidores de produtos orgânicos pertencentes ao gênero feminino, enquanto 

que apenas 28% eram do gênero masculino.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Percentual dos consumidores de gêneros feminino e masculino. 

Analisando o Gráfico 2, referente as frequências de consumo, percebeu-se que 35% 

dos entrevistados consomem produtos orgânicos tanto diariamente quanto semanalmente, 

enquanto que 30% consomem mensalmente. 
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Gráfico 2- Frequência de consumo dos produtos orgânicos. 

 

 Zamberlan et al. (2006), analisando o Comportamento do Consumidor de Produtos 

Orgânicos e seus Impactos nas Estratégias de Marketing relata que 77,30% dos 

respondentes consomem alimentos orgânicos frequentemente, sendo que 22,70% 

raramente o fazem. Tais dados levam a crer que os indivíduos que adotam a alimentação 

orgânica tendem a incorporar tais produtos com relativa intensidade em sua dieta. 

O Gráfico 3, expressa o motivo de consumo dos produtos orgânicos onde foi 

relatado que para a maioria, em torno de 60% dos entrevistados por serem alimentos 

saudáveis e 40% por ser saudável e preocupação com o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Motivo de consumo de produtos orgânicos. 
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Cuenca et al. (2007), analisando o perfil dos consumidores de produtos orgânicos 

no Rio Grande do Norte, constatou que 86,4% dos consumidores sentem-se influenciados 

para o consumo desses produtos por serem produtos de melhor qualidade; 22,7% 

considerando a segurança alimentar; 9,1% levando em consideração as dietas especiais; e 

4,5% as alergias e reações adversas a agrotóxicos. 

O Gráfico 4, expressa a relação ao local de compras, onde 70% dos consumidores 

entrevistados adquirem os produtos em feiras orgânicas e 30% em supermercados e feiras, 

fato este condicionado pela grande disponibilidade e diversidade de produtos oferecidos 

nas feiras e estas ocorrerem semanalmente nas praças.  

Ao analisar o Comportamento do Consumidor de Produtos Orgânicos e seus 

Impactos nas Estratégias de Marketing, Zamberlan et al. (2006), observou que a maioria 

dos consumidores respondentes faz suas compras de produtos orgânicos em feiras (47,2%) 

ou diretamente do produtor (25,0%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4- Local de compra dos consumidores em relação aos produtos orgânicos. 

 

O gráfico 5, diz respeito ao valor pago pelos produtos, 40% dos entrevistados 

consideram acessível o preço destes produtos.  
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Gráfico 5- Avaliação dos consumidores em relação ao preço dos produtos orgânicos. 

 

No Gráfico 6, constam os produtos orgânicos mais consumidos pelos entrevistados, 

indicando que as hortaliças são as que lideram o ranking com 36,25% de preferência dos 

consumidores, seguido do consumo de produtos variados com 28,75%, pessoas que 

consomem hortaliças e frutas totalizam 20%, consumidores que optam só por frutas 

somam 11,25% e por ultimo pessoas que consomem apenas grãos equivalem a 3,75% .  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6- Principais produtos orgânicos consumidos. 

 

Com relação à divulgação dos produtos orgânicos todos os entrevistados 

reportaram que a mesma não é realizada de maneira efetiva, pois uma maioria ainda não 

tem conscientização dos benefícios dos produtos orgânicos. Os consumidores afirmaram 
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também que as feiras deveriam ser mais divulgadas em veículos de comunicação, pois o 

público das feiras ainda fica restrito apenas às pessoas das redondezas onde as mesmas são 

realizadas, ou seja, pessoas de fora desconhecem a venda de produtos orgânicos nesses 

locais.  

  

4. CONCLUSÕES 

O presente trabalho permitiu avaliar a importância da cadeia produtiva de produtos 

orgânicos na qualidade de vida da população, sendo uma opção de consumo que vêm 

crescendo e ganhando destaque no mercado produtivo, principalmente por fornecer 

produtos de melhor qualidade bem como estes serem produzidos de forma consciente 

levando em consideração a preocupação ambiental, além de apresentarem preços 

acessíveis. De todos os produtos ofertados, as hortaliças merecem destaque dentro dessa 

cadeia produtiva por apresentar maior índice de consumo. 

Portanto, o mercado de produtos orgânicos mostra-se promissor dentro da cadeia 

produtiva de alimentos, sendo necessários mais incentivos e investimentos nesse ramo para 

que os produtos possam ser ofertados em maior quantidade e diversidade, além de serem 

disponibilizados em mais feiras e supermercados.   
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RESUMO  

O impacto ambiental causado por vazamento de petróleo e derivados tem sido uma ameaça 

permanente a integridade dos ecossistemas costeiros. O monitoramento e elaboração de planos de 

contingência, a partir do conhecimento das características ambientais, são fundamentais para evitar 

maiores impactos aos ecossistemas e às atividades socioeconômicas desenvolvidas em ambientes 

eventualmente atingidos. Nesse contexto, o trabalho foi realizado nas praias do Caripi 

(Barcarena/PA) e Grande (Ilha de Outeiro/Belém/PA), sob influência fluvial e estuarina, 

respectivamente, e localizadas próximas aos principais portos administrados pela Companhia 

Docas do Pará. O objetivo do estudo foi avaliar a permeabilidade superficial dos sedimentos 

praiais, através de ensaios in situ com água, gasolina e óleo diesel, a partir de um permeâmetro em 

duas porções do prisma praial, para definição do coeficiente de permeabilidade. Além disso, foram 

feitas análises de amostras de sedimentos e viscosidade dos fluidos para verificar a influencia de 

fatores secundários na permeabilidade da matriz sedimentar. Os dados obtidos nos ensaios sugerem 

que a permeabilidade das praias estudadas não apresenta um padrão uniforme, sendo o a 

granulometria, textura e umidade contida no sedimento os fatores preponderantes nos resultados de 

coeficiente de permeabilidade. Apesar de apresentar granulometria menor, a Praia Grande 

apresentou maior permeabilidade, com matriz sedimentar composta predominantemente de grãos 

mais arredondados que facilitam a infiltração dos fluidos, demandando ação de resposta mais 

rápida em relação à praia do Caripi. 

 

Palavras-chave: Praias amazônicas. Permeabilidade do sedimento. Derrames de combustíveis. 
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1. INTRODUÇÃO  

A introdução de derivados de petróleo no meio aquático, em regiões costeiras, é 

uma das principais preocupações dos órgãos responsáveis pela gestão ambiental, dado o 

alto teor de contaminação e elevado tempo de permanência destes no ambiente (ALEIXO 

et al., 2007). Segundo Ziolli (2002) a poluição por petróleo e derivados em regiões 

costeiras é oriunda principalmente de navios, através de efluentes da lavagem dos tanques 

petroleiros, praças de máquinas, operações nos terminais portuários, despejo por refinarias 

e industrias, e eventuais acidentes. 

Na tentativa de conter possíveis contaminações a eventuais derrames, o Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), em 2000, definiu as especificações e normas técnicas para 

elaboração de cartas de sensibilidade ambiental para derramamentos de óleo (Cartas SAO), 

na zona costeira e marinha, atribuindo índices de sensibilidade ao litoral com base no 

conhecimento das características geomorfológicas, tipo de substrato, declividade e o grau 

de exposição da linha de costa à energia de ondas e marés. O objetivo seria identificar 

ambientes mais sensíveis ao derrame de óleo e derivados, permitindo, assim, o 

desenvolvimento de um plano de contingência adequado para cada ambiente. 

Devido localizarem-se em áreas de influência direta de instalações portuárias e de 

frequente trafego de embarcações, dos mais variados portes e calados, algumas praias 

paraenses são potencialmente submetidas à ameaças de contaminação por derivados de 

hidrocarbonetos, como é o caso das praias dos distritos de Icoaraci, Outeiro, Cotijuba e 

Mosqueiro, no Município de Belém, e as praias de Vila do Conde, Itupanema, Caripi e 

Sirituba, no Município de Barcarena. Outras praias localizadas na região fisiográfica do 

Salgado Paraense, dentro em breve, passarão a apresentar maior vulnerabilidade dada a 

liberação de blocos de exploração petrolífera na bacia Pará-Maranhão, onde inclusive já foi 

detectada a presença de óleo de baixa densidade, a uma distância de aproximadamente 

250km da costa do Pará. 

No caso das praias de Belém, com a grande movimentação de embarcações a 

probabilidade de acidentes e vazamento de graneis líquidos é potencializada, 

principalmente na margem direita da Baía do Guajará, onde as atividades portuárias são 

mais concentradas, destacando-se, neste particular, o Terminal Portuário de Miramar, 

específico para transporte, armazenamento e distribuição de inflamáveis. 
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Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo avaliar a permeabilidade do 

substrato e diferenças no comportamento da percolação de derivados de hidrocarboneto na 

matriz sedimentar dos sistemas praias com diferentes características hidrodinâmicas 

(influência fluvial e estuarina), sobretudo naquelas localizadas na zona de influência de 

atividades portuárias em Belém e Barcarena. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Os sistemas praiais envolvidos no estudo estão compreendidos entre os paralelos 1º 

12’ e 1º 17’S, e meridianos 48º25’ e 48º29’ W GR (Figura 1), inseridos na mesorregião 

Metropolitana de Belém.  As praias do Caripi e Grande pertencem aos municípios de 

Barcarena e Belém, respectivamente, e são consideradas por El-Robrini et al. (2001) como 

pertencentes ao setor Continental Estuarino da Zona Costeira Paraense.  

 

Figura 1 - Mapa de localização das praias Grande (Belém) e Caripi (Barcarena). 

O clima do litoral nordeste paraense é caracterizado como quente e úmido, Af pela 

classificação de KOPPEN (MARTINS, 2010). A região Continental Estuarina é descrita 

por Pinheiro (1987) como não apresentando uma estação seca definida, apenas 
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observando-se os períodos “chuvoso” e “menos chuvoso”, sem inverno e baixas amplitudes 

térmicas que influenciam diretamente a vazão dos rios da região e, consequentemente, 

modificam as características físico-químicas das águas estuarinas. 

Essas características são determinantes aos sistemas praiais da região, pois recebem 

influencia direta das atividades exercidas às proximidades, como o fluxo de embarcações 

no rio Pará, Baía do Guajará e Baía do Marajó, principais sistemas hídricos onde se 

localizam as praias Grande e Caripi.  

A metodologia está baseada na combinação de levantamento de dados 

bibliográficos pretéritos (secundários), trabalhos de campo (ensaios de permeabilidade com 

água e derivados de hidrocarbonetos – óleo diesel e gasolina; coleta de sedimentos), 

análises laboratoriais (análises granulométricas) e integração dos dados. 

Através do levantamento de dados pretéritos disponibilizados pela Companhia 

Docas do Pará (CDP) foram escolhidos os períodos de maior movimentação portuária, 

correspondente ao segundo semestre de 2013, período mais chuvoso e de maior risco a 

possíveis acidentes. 

O levantamento da permeabilidade foi realizado a partir a técnica manual com 

permeâmetro de PVC, segundo o método descrito por Caputo (1980), conhecido como 

ensaio de tubo aberto por infiltração (Figura 2). A metodologia consistiu em enterrar o 

permeâmetro no sedimento dos setores de supramaré e intermaré, a profundidade de 5 cm, 

preenchê-lo com fluido até o topo do tubo e cronometrar a partir do ponto zero o tempo 

que a coluna de fluido levava para percorrer o intervalo de 10 cm. O processo foi repetido 

por cinco (05) vezes para verificar a saturação e a validação dos dados pela média dos 

tempos obtidos.  
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Figura 2 - Esquema ilustrativo do permeâmetro e sua utilização na etapa de campo. 

Como fluido de percolação foram usados água das praias, gasolina e óleo diesel.  

Foi realizados um ensaio para cada fluido nas duas zonas, totalizando doze (12) ensaios 

divididos entre as duas praias. Além disso, foram escavadas trincheiras de 0.5 m x 0.5 m, 

para avaliar o comportamento lateral e vertical do bulbo formado pelos fluidos de 

percolação utilizados, quando da realização dos ensaios e coleta dos sedimentos dos 

primeiros 10 cm, as porções de areia utilizada no experimento foram descartadas no lixo 

ou incineradas. 

Com os dados de variação do tempo obtidos nos ensaios em campo foram 

calculados os coeficientes de permeabilidade para cada fluido, a partir da equação 

desenvolvida por CAPUTO (1980) com base na equação experimental de Darcy  K= 

(r/4hm).(dh/dt), onde r é raio do tubo PVC (cm); hm a média da altura da coluna d´água no 

nível inicial e final (cm); dh a distância do tubo percorrida pelo fluido (cm) e dt - intervalo 

de tempo (segundos). 

Além disso, foram feitas análises de viscosidade dos combustíveis no Laboratório 

de Pesquisa e Análise de Combustíveis da Universidade Federal do Pará (LAPAC/UFPA), 

análises granulométricas, morfoscopia dos grãos, teor de umidade realizado nos 

laboratórios de mineralogia  e sedimentologia da UFPA e laboratório de solos do MPEG. 

Os dados foram processados com o auxilio do software Grapher 8, Sysgran e Microsoft 

Office Excel. 

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A partir da sistematização (Quadro 1) dos dados foi possível observar o 

comportamento dos diferentes fluidos e sua interação com os aspectos hidrodinâmicos do 

ambiente.  

Quadro 1- Comparação dos dados obtidos no estudo das Praias Grande e Caripi. 
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Nas praias Grande e do Caripi a permeabilidade natural (ensaio com água), foi 

elevada na zona intertidal, onde a granulometria descreveu a predominância de areia 

média. Dessa forma, a capilaridade da matriz sedimentar é mais elevada nesta porção do 

perfil em relação a zona supramaré que possui predominantemente areia fina, menor teor 

de umidade e permeabilidade menor. 

A diferença dos coeficientes de permeabilidades nos ensaios de água entre as duas 

praias foi condicionado pelo grau de arredondamento observado nas amostras coletadas em 

cada praia. Na Praia Grande, a maior porcentagem de grão sub-arredondados e 

arredondados garantiram que o tempo de infiltração da água fosse menor, dada a menor 

área de contato entre os grãos e, consequentemente, o estabelecimento maior de poros na 

matriz sedimentar. Sendo assim, a permeabilidade foi mais elevada.  

A praia do Caripi, sob influência fluvial, apresentou sedimentos com grau de 

arredondamento que variou de subangulosos a subarredondados, característica esta que 

torna o arranjo descontínuo de acomodação dos grãos, permitindo que haja ocupação dos 

interstícios por sedimentos de granulometria menor. 

Nos ensaios com gasolina, a permeabilidade foi maior na zona supramaré. A 

umidade elevada da zona intermaré fez com que a gasolina, tivesse maior tempo de 

percolação sedimento. Tal fato foi nitidamente observado nos ensaios com os dois tipos de 

combustíveis na zona intermaré da Praia Grande, onde o percentual de umidade chegou a 

16,58% e os fluidos, apesar de menor tempo de infiltração, ao invés de percolarem a matriz 

sedimentar de forma vertical sofreram um espalhamento horizontal, formados nas camadas 

superiores do pacote sedimentar, indicando menor infiltração do combustível no 

sedimento. 
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O comportamento do óleo diesel foi determinado tanto pela granulometria dos 

sedimentos quanto pela viscosidade do combustível. Na Praia Grande o coeficiente de 

permeabilidade para zona supramaré foi maior em relação zona intermaré, que é resultante 

da quantidade de umidade nesta última. Em contrapartida, a Praia do Caripi em que o teor 

de umidade foi baixo em ambas as zonas, a permeabilidade foi maior na zona intermaré 

onde a granulometria dos sedimentos é mais grossa (areia média). 

Faz-se importante atentar que o grau de seleção foi determinado como muito bem 

selecionado para as duas praias. Sendo assim, a diferença nas viscosidades dos fluidos 

utilizados foi o principal fator de influência sobre o coeficiente de permeabilidade. Assim, 

em condições de menor umidade e viscosidade maior da gasolina a permeabilidade se 

apresentou maior no sedimento, seguido da água e óleo diesel. 

A partir das características descritas as praias Grande e do Caripi assumem Índice 

de Sensibilidade do Litoral de valor 3, relativo a praias dissipativas com granulometria 

média a fina, e nível de vulnerabilidade baixo segundo o índice estabelecido pela National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) .  

Considerando as condições de sazonalidade da região costeira amazônica, seria 

necessário o mínimo de um ensaio para cada estação, no caso da região norte, período 

chuvoso e menos chuvoso.  

 

4. CONCLUSÕES  

Nas duas praias analisadas a permeabilidade não apresentou um perfil uniforme 

para cada zona, sendo constatada a relação tamanho, seleção dos grãos e viscosidade dos 

fluidos como fatores preponderantes no tempo de percolação dos fluidos na matriz 

sedimentar. O coeficiente de permeabilidade também se mostrou bastante relacionado ao 

tamanho médio do grão. De uma forma geral, como já esperado, a permeabilidade do óleo 

foi menor e mais lenta do que a da gasolina e da água.  

A diferença encontrada entre os coeficientes de permeabilidade pode ilustrar dois 

aspectos fundamentais: as características texturais (granulometria, seleção e morfoscopia) 

dos sedimentos que constituem as praias e o perfil morfológico do ambiente, haja vista, a 

praia Grande apresenta características dissipativas e o Caripi um estágio que varia de 

dissipativo a reflexivo. Isso se confirmou, no levantamento da variação sedimentológica 

em estudos anteriores onde foi possível verificar que a diferença na composição sedimentar 
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das praias quanto a granulometria pouco sofre variação em relação a sazonalidade, sendo 

apenas verificado a diferença na morfologia. 

No que diz respeito a vulnerabilidade das praias estudadas em relação a 

permeabilidade, a Praia Grande apresenta-se como a mais vulnerável do que a Praia do 

Caripi. No que pese a relação direta entre a permeabilidade, infiltração e a média da 

distribuição granulométrica e grau de seleção dos sedimentos praiais, outros parâmetros 

como a declividade, percentual de umidade dos sedimentos e grau de arredondamento dos 

grãos constituintes foram os fatores que mais influenciaram no estabelecimento dos 

diferentes valores de coeficiente de permeabilidade, no comportamento de percolação dos 

fluidos na matriz sedimentar e, consequentemente, no grau de vulnerabilidade das praias 

estudadas a acidentes com derrames de óleo. 
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RESUMO 
 

Muito se questiona a atuação dos serviços públicos de saúde no Brasil. O fato da pouca atenção que 

a atenção básica vem recebendo, instiga a produção de novas metodologias de gestão com o 

envolvimento de questões territoriais que por sua vez tramitam sob a orbita da Geografia da Saúde. 

Vertente geográfica que estuda as relações entre o homem e as doenças, uma forma de 

compreender a patologia à luz dos conhecimentos geográficos. A proposta do estudo foi a de 

analisar as Unidades Básicas de Saúde da Família (menor território da saúde), mais precisamente a 

UBSF nº10 situada no bairro Amazonino Mendes na zona norte de Manaus. Através da análise da 

situação de saúde de suas sete microáreas, verificando os três principais casos de doença através do 

Sistema de Integração de Atenção Básica (SIAB) que se encontra inserido no DATASUS. A 

pesquisa de campo foi realizada com intuito de se encontrar um local estratégico, de grande 

circulação de pessoas desse bairro. Posteriormente após a identificação, serão discutidos em um 

plano de ação futuro aonde serão implantadas políticas de prevenção e promoção da saúde 

especificas, para cada um desses microsetores observados nessa unidade territorial de saúde. 

Propondo uma nova metodologia de gestão para as unidades de atendimento básico. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentro do contexto da Geografia da Saúde, que para muitos estudiosos, caracteriza-

se como uma ciência nova, no entanto não se devem esquecer os estudos desenvolvidos 

pela Geografia Médica, ou mesmo a Medicina Geográfica, desenvolvida em séculos 

passados, se propõe uma nova metodologia de gestão no que diz respeito aos serviços de 

atenção básica, materializados pelas Unidades Básicas de Saúde da Família (UBSF), a de 

se levar em consideração as dinâmicas socioeconômicas e do meio físico, e principalmente 

as peculiaridades de cada microárea de atuação das UBSF’s para se elaborar um plano de 

ação para se aplicar políticas de prevenção e promoção da saúde de forma relevante. De 

acordo com Perehouskei e Benaduce (2007, p.35) a Geografia da Saúde nada mais é do 

que um amadurecimento das discussões e estudos desenvolvidos naquela época, hoje muito 

mais direcionados, planejados e com o objetivo de desenvolver ações de prevenção, ou 

seja, propor trabalhos dentro da perspectiva da medicina preventiva. 

No Brasil, os estudos em Geografia Médica normalmente consideravam aspectos 

socioculturais e econômicos, principalmente ligados à polarização e ocupação do território, 

baixos níveis de vida da população e aspectos ligados à mobilidade, que se inserem nas 

pesquisas, como fatores que contribuem para a ocorrência, ou mesmo o agravamento de 

doenças (PEREHOUSKEI e BENADUCE, 2007, p. 36). 

Lacaz apud Costa (2005, p. 81) conceitua Geografia médica como a disciplina que 

estuda a geografia das doenças, isto é, a patologia à luz dos conhecimentos geográficos.  

Sorre apud Costa (2005, p.81) considera a geografia médica como uma disciplina quando a 

discute como parte da geografia humana. Observa que há uma relação entre as doenças e as 

características geográficas, físicas e biológicas do lugar, onde se manifestam, mostrando-

nos aí o objeto de estudo da geografia médica. 

Neste estudo foi feito uma análise temporal da ocorrência de casos de doenças em 

cada microárea da unidade básica de saúde do bairro Amazonino Mendes (UBSF Nº10) 

situada na zona norte de Manaus-AM, e conhecer os fatores que estejam contribuindo para 

a presença das mesmas. Partindo dessa concepção ampla do processo saúde-doença e seus 

determinantes, que se possa realizar campanhas de promoção da saúde em lugares 

estratégicos que atinja um número considerável de moradores daquele local, com o 

objetivo de modificar as condições de vida e de saúde da população. 
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A problemática da saúde tem progressivamente se tornado objeto de preocupação 

em nível nacional e internacional. Nesse sentido, a promoção da saúde vem sendo 

considerada e divulgada como uma das principais formas de enfrentamento e de reversão 

do quadro, ao lado de outras medidas. 

O território é a categoria geográfica de análise a ser usada, pois a interação com os 

processos sociais e ambientais dentro de uma perspectiva pode direcionar caminhos para 

análise dos fenômenos que se objetiva pesquisar. Segundo Unglert (1999) apud Monken et 

al (2008, p.37), a base territorial é dos princípios organizativo-assistenciais mais 

importantes da saúde. Ela considera que o estabelecimento dessa base territorial é um 

passo básico para a caracterização da população e de seus problemas de saúde. 

A categoria de análise geográfica de espaço deve entrar para mostrar os processos 

importantes que ocorrem como a produção do espaço pela sociedade moderna, a relação 

sociedade/natureza, que de acordo com Navarro et al (2002, p.42): 

O determinante maior do processo de organização do espaço é a necessidade 

econômica que vai reorganizar o espaço conforme as necessidades das atividades 

que devem se desenrolar, seja, a agricultura, a exploração mineral, o transporte 

de mercadorias, a produção de energia, a fabricação de produtos ou a construção 

de cidades, dentre outras. Seja qual for a atividade determinará sobre o espaço 

um grau maior ou menor de organização. Este sistema de relações pode ou não 

ser propício à ocorrência de determinadas doenças; em sendo existem graus de 

adequação. Haverá espaços que são mais ou menos, propícios à ocorrência de 

diferentes doenças. 

 

O conhecimento dos determinantes do processo saúde-doença é fundamental para 

orientar o desenvolvimento de medidas preventivas – quer de caráter individual, quer 

coletivo – voltadas para a manutenção ou a recuperação do equilíbrio orgânico (SENAC 

DN, 2012, p.27). 

As doenças surgem, atingem um máximo e desaparecem, conforme o momento 

histórico em que se encontra (SILVA, 1986 apud NAVARRO, 2002, p.43). Uma doença 

pode se disseminar em diferentes momentos históricos em diferentes espaços geográficos. 

Os diferentes espaços são criados através das relações sociais, que caracterizam a sua 

organização e é modificado através do tempo. 

A análise geográfica possibilita a construção do entendimento das relações do 

homem com o ambiente, portanto a análise do espaço e do território é entendido como 

produto das relações sociais construídas a partir da dinâmica de seus habitantes que lhe 

fornecem conteúdo e forma. 
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No Brasil urbano cerca de 20 milhões de pessoas não tem acesso a água tratada, 75 

milhões não dispõem de serviços de esgoto e 60 milhões não são atendidos por coleta de 

lixo (NAVARRO et al, 2002, p.43). As condições de saneamento, aglomeração e 

circulação de pessoas favorecem a transmissão de parasitos, hepatites, diarreias 

infecciosas, infecções respiratórias agudas, tuberculose, hanseníase e doenças sexualmente 

transmissíveis. Endemias cujas presenças estavam localizadas em áreas rurais, como a 

malária, leishmanioses, esquistossomos e filariose adaptaram-se a certas condições de 

transmissão em focos urbanos. 

1.2 Justificativa 

É importante o reconhecimento dos territórios e seus contextos de uso, uma vez que 

estes materializam diferentemente as interações humanas, os problemas da saúde e as 

ações sustentadas na intersetorialidade (MONKEN e BARCELLOS, 2005, p. 900). De 

acordo com Barcelos (2009, p.31), o território é na maior parte das vezes utilizado como 

estratégia para a coleta e a organização de dados sobre ambiente e saúde, mas deve-se ter 

claro que os processos sociais e ambientais ultrapassam esses limites. 

Conforme Ribeiro (2005, p.278) o ambiente urbano propicia o surgimento e o 

agravamento de várias patologias, muitas delas ligadas ao modo de vida urbana, outras ao 

ambiente urbano bastante alterado pelo homem, seus processos produtivos e pela 

circulação de pessoas e mercadorias. 

A cidade é imaginada como um espaço que envolve relações complexas entre a 

atividade humana e o meio ambiente (NUNES, 2000 apud RIBEIRO, 2005, p.279). 

  O reconhecimento desse território é um passo básico para a caracterização da 

população e seus problemas de saúde. Além disso, permite o desenvolvimento de um 

vínculo entre os serviços de saúde e a população, mediante práticas de saúde orientadas por 

categorias de análises de cunho geográfico. O território, em si mesmo, não constitui uma 

categoria de análise, mas o território utilizado (SANTOS; SILVEIRA, 2001). 

A partir desse ponto de vista, quando quisermos definir qualquer recorte territorial, 

devemos levar em conta a interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que 

inclui a natureza, e o seu uso, que incluí a ação humana, isto é o trabalho e a política. 

1.3 Conceito de Promoção da Saúde 

Desde 1980, o Ministério da Saúde do Canadá e o Escritório da OMS na Europa 

passaram a desenvolver uma produtiva recuperação no desenvolvimento de conceitos e 
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práticas em promoção da saúde, que culminou com a I Conferência Internacional sobre 

Promoção da Saúde, realizada em novembro de 1986, Ottawa/Canadá, sob os auspícios da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), da Canadian Public Health Association (CPHA) e 

do Ministério da Saúde e do Bem-estar do Canadá. 

O conceito moderno de promoção da saúde, assim como sua prática, surgiu e se 

desenvolveu com mais firmeza nos últimos 20 anos, nos países em desenvolvimento, 

particularmente no Canadá, nos Estados Unidos e nos países da Europa Ocidental. Três 

importantes conferências internacionais sobre o tema, realizadas entre 1986 e 1991, em 

Ottawa (1986), Adelaide (1988) e Sundsval (1991), estabeleceram as bases conceituais e 

políticas contemporâneas da promoção da saúde. 

A Carta de Ottawa define promoção da saúde como “o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo” (BRASIL, 2002: 19), inserindo-se dessa forma, no 

grupo de conceitos mais amplos, reforçando a responsabilidade e os direitos dos indivíduos 

e da comunidade pela sua própria saúde. 

Para Gutierrez (1996, 117): 

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

institucional, governamental ou da cidadania, orientados a propiciar o 

melhoramento de condições de bem-estar e acesso a bens e serviços sociais, que 

favoreçam o desenvolvimento de conhecimentos, atitudes e comportamentos 

favoráveis ao cuidado da saúde e o desenvolvimento de estratégias que permitam 

a população um maior controle sobre sua saúde e suas condições de vida, a nível 

individual e coletivo. 
 

O conceito de promoção da Saúde que reforça a importância da ação política, as 

condições ambientais e as mudanças nos estilos de vida, tornaram-se referência para o 

movimento da “nova saúde pública”. 

Sigerist (1956) foi um dos primeiros autores a fazer referência ao termo promoção 

da saúde quando definiu as quatro tarefas essenciais da medicina: a promoção da saúde, a 

prevenção das doenças, a recuperação dos enfermos e a reabilitação. Ele afirmou que “a 

saúde se promove proporcionando condições de vida decentes, boas condições de trabalho, 

educação, cultura física e formas de lazer e descanso” (1956:19), para o que pediu o 

esforço coordenado de políticos, setores sindicais e empresariais, educadores e médicos. 

1.4 Objetivos Gerais 
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Adotar políticas de prevenção e promoção da saúde específicas para cada uma das 

microáreas da UBSF Nº10. 

1.5 Objetivos Específicos  

-Coletar dados secundários na UBSF Nº10 referentes ao número de pessoas atendidas em 

cada microárea e suas respectivas patologias. 

-Expor aos Agentes de Saúde os principais casos de doenças das suas microáreas e 

desenvolver junto à eles medidas de prevenção e promoção da saúde. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1Área de Estudo 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

Para o desenvolvimento deste estudo foram utilizados procedimentos 

metodológicos de pesquisa documental a partir de fontes primárias e secundárias; coleta de 

dados quantitativos e qualitativos; pesquisa de campo. 

Levantamento bibliográfico de fontes primárias (dados em geral como aspectos 

clínicos, diagnósticos e tratamento) e de fontes secundárias (textos técnicos, livros, jornais, 

revistas, dissertações e teses sobre a doença, e tema em estudo em biblioteca, órgãos 

públicos e privados.Consultas a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS); Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMSA); Distrito de Saúde Norte (DISA/NORTE); Unidade Básica 

de Saúde do bairro Amazonino Mendes (UBSF Nº10).Trabalho de gabinete consistindo na 

fundamentação teoria e sistematização dos dados obtidos em campo. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram colhidos dados junto ao DATASUS, especificamente no sistema integrado 

de atenção básica (SIAB) sobre o registro de doença das microáreas da UBSF nº10. Além 

dessas informações foram coletados também o número de famílias cadastradas, o 

quantitativo de crianças de 7 a 14 anos matriculadas na escola, dos alfabetizados de 15 

anos em diante, pessoas cobertas com plano de saúde, o número de famílias cadastradas no 

Bolsa Família e as famílias inscritas no CAD-ÚNICO. 

Uma peculiaridade observada nesses sete microsetores foi o número excessivo de 

Instituições religiosas (igrejas), com uma média de pelo menos duas por área. No 

levantamento dos dados foi destacado os três principais casos doença além do número de 

gestantes em cada uma dessas subdivisões da unidade básica. Como podem ser 

representados nas tabelas e nos gráficos abaixo. 

 

Tabela 1- Informações coletadas no sistema de informação de atenção básica. 

Fonte DATASUS 

 

Tabela 2- Principais casos de doenças das microáreas da UBSF nº10 registradas até o período de 

Maio de 2014. 

Fonte SIAB-DATASUS. 
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A tabela acima expõe a situação de doença de cada uma das microáreas e 

quantidade de gestantes. As doenças foram representadas por siglas tais como: ALC- 

Alcoolismo, CHA- Doença de Chagas, DIA- Diabetes, DEF- Deficiência Física, DIA-

Diabetes, DME Distúrbio Mental, EPI- Epilepsia, H A- hipertensão Arterial, MAL- 

Malária, TB- Tuberculose, GES- Gestante. E de acordo com os dados, a Hipertensão 

Arterial é a principal doença de todos microsetores. Em seis das sete microáreas a segunda 

principal doença foi a Diabetes. Exceto a microárea 01 aonde o Alcoolismo foi o segundo 

maior. Em terceiro nas microáreas 3, 6 e 7 foi o Alcoolismo, nas 2, 4 e 5 foram registrados 

Deficientes Físicos e na microárea 01 foi a Diabetes o terceiro maior caso de doença. E 

uma média de 5,14 gestantes por microsetor. Representados nos gráficos abaixo. 

Gráfico 1 – Gráficos das principais doenças, de cada uma das microáreas da UBSF Nº10. 

Fonte Siab-DataSus. 

 

4. CONCLUSÕES 

Os dados coletados no SIAB-DATASUS nos deram uma dimensão de como está 

atualmente a situação de saúde do perímetro de atuação da UBSF nº10.  A pesquisa de 

campo nos trouxe informações relevantes, entre elas a principal foi o número significativo 

de igrejas na área. Esta particularidade observada na área em estudo implica num 

contributo, pois poderá servir de agente multiplicador a viabilizar o uso de políticas 

educacionais em saúde, cujo o objetivo é sensibilizar e capacitar a população da área 

circunscrita como estabelecimentos para que se aplique a promoção da saúde. 
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RESUMO 

 
Objeto deste artigo foi desenvolver um projeto ação de ensino para educação ambiental para as 

alunos com deficiências e/ou com necessidades educativas e de aprendizagem, na unidade técnica 

especializada Profa. Marli Almeida Fontenelle de Castro, localizada no município de Santo 

Antônio do Tauá – PA, sobre a importância do rio em seu contexto social e ambiental. Os objetivos 

foram de apresentar aos professores e pais sobre este trabalho de educação ambiental; orientar os 

familiares dos alunos a uma conscientização perante a importância da preservação dos rios em 

geral. Confirmar o valor e consciência de uma ação ambiental a comunidade escolar, e da 

importância destes rios do município, como gerador de dividendos. A metodologia fora feita em 

entrevistas com os professores da unidade, sobre a temática já exposta. Justifica-se isto porque os 

docentes eram os inteirados a respeito das características de aprendizagem dos alunos, e que 

podiam junto a nós elaborar uma forma de apresentação de forma harmônica e didática às 

necessidades dos alunos. A metodologia aplicada estava atrelada em dois momentos interligados, o 

primeiro deste corresponde a um desenho lúdico-explicativo intencional, já no segundo todas as 

crianças foram para a área externa da escola, e através de uma dinâmica visual e demonstrar a elas 

como é importante a não poluição dos rios e da importância destes como lazer. Concluiu-se que foi 

possível desenvolver um projeto ação de ensino viável para educação ambiental, sobre a 

importância do rio em seu contexto social e ambiental a cidade, como gerador de dividendos. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Docentes. Discentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o município de Santo 

Antônio do Tauá teve sua colonização no início no século XIX, quando os adeptos do 

movimento da Cabanagem instalaram-se nas matas do atual município de Vigia. O 

município recebeu a denominação de Santo Antônio do Tauá, em homenagem ao 

Padroeiro da Cidade e, também, ao rio Tauá que banha grande parte do seu território 

(IBGE, 2010). Portanto, numa perspectiva da educação inclusiva possibilitar-se-á aos 

alunos uma visão crítica desse contexto ambiental, pois atualmente o processo de 

urbanização não planejado pelos órgãos competentes, vem trazendo sérias consequências 

ao meio ambiente (CARLOS, 2005).  

Como preconizam Rodrigue et al. (2004), o município apresenta em sua 

configuração hidrográfica diversos rios, igarapés que pouco são explorados nas escolas. 

Neste sentido, este projeto torna-se de uma importância na medida em que ele vai permitir 

que os educandos da unidade técnica especializada, possam conhecer melhor o espaço em 

que vivem apresentando a importância da educação ambiental para os alunos com 

deficiência, ao tratar da importância dos rios no contexto social e ambiental dentro da 

comunidade. A unidade técnica especializada Profa. Marli Almeida Fontenelle de Castro, 

em Santo Antônio do Tauá – PA, está inserida no âmbito de educação para portadores de 

deficiências. Neste contexto, verificou-se que esta unidade de ensino foi inaugurada em 

1992 e desde então vem ajudando a socializar e integrar as crianças portadoras de 

deficiências, para que haja uma melhor aprendizagem e inserção na sociedade.  

Atualmente estão frequentando aproximadamente 110 alunos nos dois períodos 

diurnos, com faixa etária diferencias e diferentes níveis de deficiências. Que precisam 

conhecer melhor a realidade em que vivem, por exemplo, a importância dos rios para a 

comunidade, de como utilizá-lo e preservá-lo. Essa atitude deve ser praticada no sentido de 

se despertar uma educação ambiental acerca da importância dos rios que fazem parte da 

configuração territorial do município do Tauá. Neste sentido, torna-se de suma relevância 

aplicar um projeto-ação tendo como tema a questão ambiental de modo para que os 

educandos possam contribuir e despertar o interesse dos alunos e familiares.  

Com isso, o ensino da geografia deve ser aplicado para que haja uma melhor 

compreensão acerca das categorias e conceitos geográficos, como por exemplo, o território 

e espaço como afirma Santos (1996) e como a comunidade do município do Santo Antônio 
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do Tauá se relaciona com isso, para uma melhor utilização do espaço natural como os rios, 

com o intuito da não agressão dos mesmos, permitindo assim que a comunidade desfrute 

de uma forma consciente trazendo os recursos e benefícios para a população que se 

localiza e faz parte deste contexto ambiental. 

Conforme Magalhães (2006), a educação ambiental, assunto hoje tão divulgado em 

escala mundial, é também de extrema importância para o ensino de alunos com 

deficiências e/ou com necessidades educativas e de aprendizagem, porque permite a elas 

compreenderem melhor o mundo em que estão inseridos, dentro de suas limitações. Neste 

sentido, fica a missão de prepará-los, sobre este assunto tão importante da sociedade 

contemporânea por meio de um projeto-ação relacionado à questão ambiental, nos 

possibilitando a compreender melhor como os alunos se relacionam com esta temática 

além de seus familiares. Assim, o objetivo geral e desenvolver um projeto ação de ensino 

viável para educação ambiental para as alunos com deficiências e/ou com necessidades 

educativas e de aprendizagem, na unidade técnica especializada Profa. Marli Almeida 

Fontenelle de Castro, que se localiza na Rua Major Cornélio, nº 409, bairro Centro, no 

município de Santo Antônio do Tauá – PA, sobre a importância do rio em seu contexto 

social e ambiental. 

Os objetivos específicos são de apresentar aos professores e pais sobre este projeto-

ação sobre a educação ambiental, como de orientar os familiares dos alunos com 

deficiências e/ou com necessidades educativas e de aprendizagem a uma conscientização 

perante a importância da preservação dos igarapés e córregos da cidade do Santo Antônio 

do Tauá. E demonstrar a importância de uma ação ambiental na comunidade escolar, da 

importância destes rios do município do qual eles vivem para a consciência acerca da 

preservação dos rios, igarapés da local, como gerador de dividendos. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O método de análise para a posterior implantação deste projeto foi baseado em 

entrevistas com os professores da unidade, sobre a temática da importância do rio em seu 

contexto social e ambiental. Observou-se que os docentes da unidade eram os inteirados a 

respeito das características de aprendizagem dos alunos e que podiam junto conosco 

elaborar uma forma de apresentação do nosso projeto para com os discentes, de forma 

harmônica e didática e atender as necessidades dos alunos de forma geral. 
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Foram feitas três visitas a unidade técnica educacional. Na primeira delas 

conhecemos as instalações físicas, e organização da gestão administrativa.  

Na segunda visita tivemos conversa com os professores do turno da tarde e estes 

falaram como era o cuidado em se lidar com as crianças com deficiências e/ou com 

necessidades educativas e de aprendizagem e de como poderíamos discorrer da 

metodologia a ser empregada com os alunos, sendo que para alguns discentes o seu estado 

cognitivo é muito limitado, o que poderia trazer resultados não esperados, mas que de 

forma geral a ideia de apresentar um trabalho desta alçada seria muito louvável, porque, 

segundo os docentes, constituiria uma forma deles saírem da aprendizagem corriqueira e se 

distraírem aprendendo e brincando.  

O terceiro encontro foi com alguns professores do turno da manhã que falaram 

sobre a experiência de estarem ali com os discentes, e que o relacionamento destes 

profissionais é de cunho afetivo, assim estes preferiam lidar com estes alunos a com os do 

ensino regular que são ditos sem necessidades especiais ou físicas. Foram acertados com 

professores alguns ajustes na estrutura de apresentação do projeto, ficando a 

responsabilidade junto com o apoio do corpo técnico e profissional da unidade técnica, a 

realização do projeto no dia 13 de Dezembro de 2013, em uma sexta-feira, por ser um dia 

em que a unidade oferece dinâmicas como bazar para arrecadação de dinheiro para compra 

de alimentos e materiais para próprio prédio, e em outras sextas-feiras no dia da higiene 

para com os discentes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A dinâmica de apresentação de trabalho foi desenvolvida com o apoio dos 

professores da instituição, e foi realizada no dia 13/12/2013, em um único momento, pela 

manhã das 7:30 às 11:30, e consistiu na temática poluição dos rios na perspectiva da 

educação inclusiva em Santo Antônio do Tauá – PA. E estava atrelada a dois momentos 

interligados levando em consideração com o auxílio de uma interprete de libras para os 

discentes com deficiência auditiva poderem entender o que se passou, o primeiro deste 

correspondeu a um desenho lúdico-explicativo intencional chamado “Um plano para salvar 

o planeta”, da Turma da Mônica de aproximadamente 25 minutos, em que os personagens 

de Maurício de Souza, desenvolvem a temática da não poluição dos rios e como saída a 

união de todos para a limpeza do meio ambiente em que vivemos, sendo este momento 
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apresentado na sala audiovisual com a utilização de Datashow e áudio e com uma breve 

explicação do que significava aquele momento para os discentes. 

Em seguida, os participantes deste trabalho fizeram uma dinâmica com todas as 

crianças da sala, na área externa da escola, para demonstrar a elas como é importante a não 

poluição dos rios e da importância destes como lazer para eles na cidade e seus familiares. 

Foram utilizados panos azuis referentes à água limpa e marrom para a água poluída (o 

material utilizado foi o TNT). Referente aos igarapés como fonte de vida, utilizaram-se 

peixes de papel para representar a vida existente nos rios e diversos tipos de lixo como 

casca de banana, garrafa pets, papel picotado como representação da poluição do igarapé. 

E para finalizar a representação, os alunos foram incitados a remover o lixo do rio e 

assim “despolui-lo”, e foram proferidas palavras de incentivo às crianças e adultos para a 

preservação dos rios no município de Santo Antônio do Tauá – PA. A participação de 

todos nesta dinâmica foi de extrema importância sendo cada um dentro de sua 

especificidade e dos familiares foi de muita relevância para o alcance do entendimento do 

projeto. Ao final da apresentação foi ofertada uma merenda a todos que estiverem no local 

e foram distribuídos brindes aos docentes e discentes como forma de agradecimento para 

com o aprendizado ofertado para nós. E todos os materiais e recursos ofertados ficaram no 

instituto para uso dos alunos e professores. 

 

4. CONCLUSÕES  

Sendo assim, o objetivo geral que foi de desenvolver um projeto ação de ensino 

viável para educação ambiental para os alunos com deficiências e/ou com necessidades 

educativas e de aprendizagem, sobre a importância do rio em seu contexto social e 

ambiental, foi alcançado e os objetivos específicos de apresentar aos professores e pais 

sobre este projeto-ação; e de orientar os familiares dos alunos a uma conscientização 

perante a importância da preservação dos igarapés e córregos da cidade do Santo Antônio 

do Tauá também foram alcançados. Além de demonstrar à importância de uma ação 

ambiental a comunidade escolar, destes rios para a consciência acerca da preservação, 

como gerador de dividendos a todos.  

Acredita-se que este projeto veio colaborar em uma perspectiva educacional voltada 

para a sensibilização ambiental local abordando a questão da importância dos igarapés 

deste município. A avaliação dos discentes elaboradores deste projeto foi de desmistificar 

que o fato de crianças com necessidades educacionais não poderiam levar adiante uma vida 
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ambientalmente correta para o bem comum de sua família e sua cidade dentro de suas 

especificidades. Aos futuros docentes fica a direção de que a educação é capaz de libertar 

pessoas de seus pensamentos outrora ultrapassados. E fica a certeza que este projeto irá 

adiante nesta pelos professores como uma forma a mais de ensino para todos. 
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RESUMO 

 
A Amazônia brasileira abriga grande quantidade de agricultores familiares que fazem do uso da 

terra sua fonte de subsistência. Uma forma sustentável de manejar os recursos naturais garantido a 

justiça social e a viabilidade econômica é a implantação de Sistema Agroflorestal – SAF. Esse 

modelo visa a diversificação do ecossistema por meio da associação de silvicultura com cultivos 

agrícolas e ou animais, na mesma área, de maneira simultânea ou em uma sequência temporal 

(Montagnini, 1992). Há vários tipos de SAF, entre eles os quintais agroflorestais, como os 

encontrados nas pequenas propriedades de agricultores. Segundo Montagnini et al. (1992), os SAF 

adaptam-se muito bem ao esquema de produção da agricultura familiar, por potencializarem o uso 

da mão-de-obra disponível na propriedade. Considerando tal contexto, o presente trabalho 

objetivou identificar, por meio de pesquisa de campo, as principais espécies implantadas nos 

quintais agroflorestais da comunidade Expedito Ribeiro em Santa Bárbara do Pará – PA, bem como 

descrever as características mais relevantes dessas plantas. Os dados foram obtidos da análise de 

quatro parcelas amostrais de 15x15 metros, selecionadas de forma aleatória. As espécies 

identificadas foram contabilizadas e organizadas em software Excel com seus nomes científicos, 

respectivas famílias e breve descrição. Os cultivos mais numerosos foram o açaí, a banana e o 

cupuaçu, respectivamente. Algumas espécies foram encontradas em pequena quantidade, dentre 

elas destacou-se as lenhosas Acapú, Jatobá e o Freijó. Em contrapartida, a metade das plantas 

pesquisadas apareceram apenas uma vez, representadas, quase que integralmente por frutíferas. 

Constatou-se que nas áreas amostradas havia apenas espécies frutíferas e florestais, muitas delas 

nativas da Amazônia. Prevaleceram as frutíferas tanto em quantidade quanto em variedade de 

espécies, coadunando com a natureza da grande maioria dos SAF’s de subsistência de agricultores 

familiares da região. 

 

Palavras-chave: Quintais agroflorestais. Sistemas Agroflorestais. Agricultura familiar na 

Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na busca por melhores formas de manejo, que gere retorno econômico ao produtor 

enquanto promove a conservação do ambiente, o Sistema Agroflorestal tem ganhado 

espaço no Bioma Amazônia, principalmente em pequenas comunidades rurais. 

O termo Sistema Agroflorestal (SAF) corresponde a uma forma de uso da terra e 

manejo dos recursos naturais, nos quais espécies lenhosas são utilizadas em associação 

com cultivos agrícolas ou animais, na mesma área, de maneira simultânea ou em uma 

sequência temporal (MONTAGNINI, 1992). A integração entre espécies arbóreas e 

culturas agrícolas não visa somente à produção, mas também à melhoria da qualidade 

ambiental do ecossistema.  

As interações ecológicas e econômicas são estabelecidas de forma harmônica uma 

vez que a presença de árvores favorece a ciclagem de nutrientes, confere proteção ao solo 

contra erosão e melhora o microclima local e insumos ao produtor rural. Outra grande 

vantagem dos SAFs é a maior diversidade de produção e a alternância de fontes de renda 

ao longo do ano, resultando em maior produtividade e demanda de trabalho constante 

(SOUZA et al., 2010; VALLADARES-PÁDUA et al.,1997). 

Os sistemas agroflorestais, apesar de serem uma alternativa de sistema de produção 

que integra as vertentes econômica, social e ambiental de forma a contribuir para o 

desenvolvimento sustentável, não são adotados em larga escala no Brasil. Em geral, são 

praticados pelos pequenos produtores em áreas marginais da propriedade ou em terrenos já 

degradados (FERNANDES; BONETTI FILHO; SILVA, 1994).  

Segundo Santos (2000) há vários tipos de SAF, entre eles os quintais agroflorestais, 

como os encontrados nas pequenas propriedades de agricultores. Os SAF adaptam-se 

muito bem ao esquema de produção da agricultura familiar, por potencializarem o uso da 

mão-de-obra disponível na propriedade (MONTAGNINI et al.,1992). 

Diante do exposto, tem-se que o objetivo deste trabalho é identificar, a partir de 

levantamento em campo, as espécies agrícolas e florestais mais utilizadas em quintais 

agroflorestais da comunidade Expedito Ribeiro em Santa Bárbara do Pará, PA. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo está localizada no município de Santa Bárbara do Pará, 

pertencente à região nordeste do estado do Pará, fazendo parte da mesorregião 

metropolitana de Belém, Localiza-se a uma latitude 01º13’25” sul e a uma longitude 
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48º17'40” oeste, limita-se ao norte com o município de Santo Antônio do Pará, ao leste 

com Santa Isabel do Pará, ao sul com Benevides e ao oeste com Marituba e Belém (distrito 

de Mosqueiro). Possui cerca de 278 hectares de extensão territorial (Figura 1). 

Figura 1 – Localização do município de Santa Bárbara do Pará. 

O estudo foi realizado em quatro parcelas amostrais selecionadas de forma 

aleatória, do universo de 53 parcelas de quintas agroflorestais no Assentamento Expedito 

Ribeiro, em Santa Bárbara do Pará. Optou-se por parcelas quadradas de dimensões iguais 

de 15x15 metros.  

Foram utilizadas planilhas de campo para coletar dados relativos às espécies 

lenhosas e não lenhosas no interior dos quintais demarcados. Mediu-se a circunferência da 

altura do peito (CAP) com fita métrica, considerando apenas as espécies com estipes ou 

fustes iguais ou maiores que 10 cm. Foi contabilizado, no caso de bifurcação ou perfilhos 

apenas o tronco de maior circunferência nos resultados da planilha. 

Identificou-se posteriormente à pesquisa de campo, o nome científico e a família 

das espécies estudadas a partir do nome popular da planta com base nas informações da 

Lista das Espécies da Flora do Brasil (Programa REFLORA/CNPq) e, subsidiariamente, 
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informações de publicações de artigos científicos. As espécies foram listadas em ordem 

alfabética e contabilizadas como um todo, sem associa-las às parcelas as quais estavam 

inseridas.  

Utilizou-se o software Excel para análise dos dados e obtenção de resultados. 

Descreveram-se as características mais relevantes das espécies listadas, mencionado 

principalmente a origem da planta; o grau de adaptabilidade ao ecossistema e a 

importância econômica para agricultores rurais da região. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As espécies mais numerosas nos quintais agroflorestais foram o açaí, banana e 

cupuaçu, respectivamente. Algumas espécies foram encontradas em pequena quantidade, 

dentre elas destacou-se as lenhosas Acapú, Jatobá e o Freijó. Em contrapartida, a metade 

das espécies pesquisadas apareceram apenas uma vez, representadas, quase que 

integralmente por frutíferas (Tabela 1). 

Tabela 1- Ocorrência de espécies das parcelas amostradas em quintal agroflorestal na comunidade 

Expedito Ribeiro de Santa Bárbara do Pará, em 2014. 

Nome Vulgar Nome Científico Família Ocorrência 

Abacate Persea americana  Mill. Lauracea 1 

Açaí Euterpe oleracea Mart. Arecaceae 24 

Acapú Vouacapoua americana Aubl Fabaceae 7 

Banana Musa paradisiaca L. Musaceae 23 

Cajú Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 1 

Cupuaçu 
Theobroma grandiflorum (willd. Ex. 

Spreng.) K. Schum. 
Malvaceae 14 

Freijó Cordia alliodora  Huber Boraginaceae 3 

Fruta-pão 
Artocarpus altilis (Parkinson) 

Fosberg 
Moráceas 2 

Graviola Annona muricata L. Annonaceae 1 

Ingá Inga sp Fabaceae 1 

Jambo 
 

Syzygium aqueum (Burm. F.) Alston 
Myrtaceae 1 

Jatobá Hymenaea courbaril L. Fabaceae 4 

Laranja Citrus sinensis (L.) Osbeck Rutaceae 1 

Limão Citrus aurantifolia Swingle Rutaceae 1 

Manga Mangifera indica L Anacardiaceae 2 

Mata-matá Eschweilera sp Lecythidaceae 1 
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Pupunha Bactris gasipaes Kunth Arecaceae 1 

Rambutan Nephelium lappaceum L  Sapindaceae 2 

Taperebá Spondias mombis L Anacardiáceas 2 

 

 
Quadro 1 –Descrição de características das espécies presentes em parcelas amostradas em quintal 

agroflorestal na comunidade Expedito Ribeiro de Santa Bárbara do Pará, em 2014. 

NOME 

VULGAR 
ESPÉCIE FAMÍLIA DESCRIÇÃO 

Abacate 
Persea americana 

Mill. 
Lauracea 

Frutífera originária do México a Centro América, 

adapta-se bem ao clima subtropical. Possui fruto 

com potencial econômico para fins alimentício e 

indústria cosmética. A folha é utilizada para fins 

medicinais. (CORREIA, 2000). 

Açaí 
Euterpe oleracea  

Mart. 
Arecaceae 

Na Amazônia, é promissor nos SAF. Adapta-se aos 

solos degradados e produz em torno de quatro anos. 

Quando consorciado com companheiras apresenta 

notável produtividade. Cultivado adequadamente 

em uso extensivo é uma excelente alterativa de 

renda para o produtor rural. 

Acapú 
Vouacapoua 

americana Aubl 
Fabaceae  

Espécie florestal nativa da Amazônia brasileira, 

abundante no Pará. É classificada comercialmente 

como madeira nobre e alvo de grande exploração. 

Banana Musa paradisiaca L. Musaceae 

Planta herbácea originária do extremo oriente.  Seu 

fruto, rico em potássio, é um dos mais consumidos 

em escala mundial, sendo o Brasil um dos grandes 

produtores. A planta é usada como fonte de fibra 

para tecidos de alta qualidade. 

Cajú 
 Anacardium 

occidentale L. 

Anacardiacea

e  

Árvore frutífera originária do Brasil cultivada 

principalmente na região nordeste. O fruto e 

castanha são comercializados no mercado nacional 

e externo (SILVA et al, 2000)  

Cupuaçu 

Theobroma 

grandiflorum (willd. 

Ex. Spreng.) K. 

Schum 

Malvaceae 

Planta nativa da Amazônia oriental brasileira, 

encontra-se em estado silvestre, em terra firme ou 

várzea. É uma cultura com alto potencial 

econômico. Comercializa-se principalmente a polpa 

do fruto e a semente.  

Freijó 
Cordia alliodora  

Huber 
Boraginaceae 

 Bastante utilizado em SAF na Amazônia. Espécie 

lenhosa com ótima taxa de sobrevivência e 

crescimento em diâmetro e altura apesar de 

apresentar problemas de ramificação; contribui para 

evitar o esgotamento da fertilidade do solo. 

Fruta-pão 
Artocarpus altilis 

(Parkinson) Fosberg 
Moraceas 

Originária do Sudeste da Ásia é uma árvore tropical 

que se adapta muito bem ao clima da Amazônia. O 

fruto é utilizado na dieta humana e animal. 

Graviola Annona muricata L. Annonaceae 

Árvore frutífera de pequeno porte que é encontrada 

em quase todas as florestas tropicais. Possui fruto 

utilizado pela indústria alimentícia principalmente 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arecaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Musaceae
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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na forma de polpa congelada para confecção de 

sucos e doces. 

Ingá  Inga sp Fabaceae  

Recomendado para SAF para fins de recuperação 

de áreas degradadas. Espécie lenhosa de rápido 

crescimento ótima taxa de sobrevivência; Contribui 

com o fornecimento de cobertura morta e adubação 

do solo (N, P, K, Ca, Mg). 

Jambo 
Syzygium aqueum 

(Burm. F.) Alston 
Myrtaceae 

Espécie exótica, originária da Ásia, adapta-se a 

climas quentes.O fruto é consumido in natura, como 

doces ou aguardente. O jambeiro é normalmente 

utilizado como ornamental ou como quebra vento. 

Jatobá 
Hymenaea courbaril 

L. 
Fabaceae  

Espécie florestal imponente distribuída pela 

América do Sul e Central e abundante na Amazônia 

brasileira. É uma planta mutifuncional: utiliza-se os 

frutos, a casca, a seiva, a resina e as folhas. A 

madeira tem excelente aceitação no mercado e 

muito utilizada na construção civil. (GONZAGA, 

2006) 

Laranja 
Citrus sinensis (L.) 

Osbeck 
Rutaceae 

Planta cítrica de porte médio. Flores aromáticas e 

atrativas para abelhas. O fruto é apreciado e 

consumido mundialmente. A resistência ao frio 

varia de acordo com a variedade. 

Limão 
Citrus aurantifolia 

Swingle 
Rutaceae 

Árvore de pequeno porte originária do sudeste 

Asiático. Apresenta diversas variedades cultivadas 

e propriedades medicinais. As partes utilizadas são 

frutos e folhas. 

Manga Mangifera indica L Anacardiaceae 

Espécie nativa da Ásia, adaptada ao Bioma 

Amazônia. É pouco exigente em termos de solo, 

mas requerer boa drenagem e profundidade. 

Recomenda-se implementar em SAF para utilização 

de sombra, lenha, madeira e alimento. Os frutos, 

fonte de caroteno e vitamina A. 

Mata-

matá 
Eschweilera sp Lecythidaceae 

Espécie florestal também conhecida popularmente 

como marão-vermelho, matamatá-branco.  Suas 

sementes oleaginosas são muito procuradas por 

animais silvestres. 

Pupunha 
Bactris gasipaes 

Kunth 
Arecaceae 

Espécie nativa da Amazônia normalmente 

implantada para diversificar e incrementar a 

produção e o rendimento em SAF. Tolera solos 

degradados e armazena carbono; apresenta ótimo 

desenvolvimento em consórcios com diversas 

espécies florestais e agrícolas; é fonte de renda 

alternativa de produtores rurais da região. 

Rambutan 
Nephelium 

lappaceum L 
Sapindaceae 

Árvore de médio porte abundante no Sudeste 

Asiático. Possui fruto comestível com semente 

tóxica, pelo que nunca deve ser consumida com a 

sua polpa.  

Taperebá Spondias mombis L 
Anacardiacea

e 

Árvore frutífera encontrada principalmente nos 

Estados do Norte e Nordeste. Seu fruto é conhecido 

por vários nomes e é utilizado na indústria 

alimentícia. A madeira é usada em marcenarias e a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudeste_Asi%C3%A1tico
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casca, os ramos, as folhas e as flores possuem 

propriedades medicinais. É cultivada normalmente 

em quintais e a exploração é extrativa. 

 

Vários autores (HOMMA et al., 1994; ALMEIDA et al., 2002; BRILHANTE et al., 

2004; COSTA, 2006), encontraram que os SAF de agricultores familiares da Amazônia são 

compostos, em geral, por espécies frutíferas, o que coaduna com o resultado obtido na 

presente pesquisa. Isso se deve principalmente a funcionalidade do sistema, que 

geralmente é para subsistência das famílias, ou seja, para consumo.  

 O açaizeiro foi a espécie mais utilizada nos quintais agroflorestais na comunidade 

estudada. É uma planta abundante no bioma Amazônia, principalmente nos Estado do 

Pará, Amazonas, Amapá e Maranhão (SILVA, 2008). Originário de áreas alagadas, sua 

produção na Amazônia era obtida somente pelo extrativismo realizado por comunidades 

nativas do entorno. (HOMMA et al., 2006; CONFORTO & CONTIN, 2009). Com a 

crescente importância e valorização do seu fruto, o açaizeiro começou a ser introduzido em 

terra firme adaptando-se inclusive em quintais agroflorestais. Pela sua natureza é 

aconselhável o uso de irrigação para garantir maior produtividade, principalmente em 

locais onde a estiagem é prolongada, (SOUZA et al., 2003) o que não é realizado por essa 

comunidade. 

O açaí adapta-se aos SAF, em decorrência de possuírem copa aberta, talo ereto, 

fácil propagação, auto-poda e serem de uso múltiplo (COSTA, 2006). Segundo Brilhante et 

al. (2004), essa palmeira, dentre outras espécies, é implantada frequentemente em 

agrofloresta na Amazônia devido ao mercado propício para comercialização. Vende-se o 

palmito, as sementes beneficiadas e os frutos para o mercado local, assim como a polpa 

congelada para mercado nacional e externo.   

Outro fator que assegura a presença maciça dessa palmeira nos quintais é a 

influência social e cultural local, pois segundo Menezes et al. (2008) o açaí, símbolo do 

estado do Pará, faz parte da dieta das famílias paraenses, que são as maiores produtoras e 

consumidoras do alimento. A comunidade estudada utiliza os frutos do açaí para o 

consumo familiar e, quando conveniente financeiramente, vende o excedente para os 

vizinhos 

A bananeira foi a segunda espécie mais utilizada nestes quintais. Planta tipicamente 

tropical, exige calor e umidade para garantir boa produtividade. A bananeira gera diversos 

benefícios, quando implantada em agrofloresta, como a produção anual de frutos e o 
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depósito de nutrientes ao solo após a colheita, principalmente de nitrogênio, potássio, 

fósforo, cálcio, magnésio e sódio (EMBRAPA, 2003).  

Outra vantagem da introdução da bananeira é o sombreamento de espécies 

companheiras, dispostas em consórcios, que necessitam dessa condição para se 

desenvolver em estágios iniciais de crescimento. Conforme EMBRAPA (2002) em um 

sistema agroflorestal o açaí, o cupuaçu e a bananeira podem ser plantados nas entrelinhas 

florestais, sendo que o cupuaçu deverá ser introduzido no segundo ano de plantio, quando 

as bananeiras estiverem proporcionadas o sombreamento suficiente. 

O terceiro cultivo mais relevante foi da frutífera Theobroma grandiflorum, 

conhecida popularmente como cupuaçu. É uma planta lenhosa silvestre nativa da 

Amazônia oriental brasileira, oriunda de terra firme ou de várzea e tem como principal 

produto seus frutos e sementes (RIBEIRO, 1992).  

Assim como em Santa Bárbara do Pará, o cupuaçu foi cultivado quantitativamente 

em outros municípios do Pará, destacando-se nos sistemas agroflorestais de Tomé-açu. 

Optou-se em ambas localidades, pelo consórcio com açaí, caju e pupunha (VIEIRA et al., 

2007). Também é indicado, segundo Ribeiro (1992) o consórcio do cupuaçu com as 

espécies madeireiras como a seringueira e a castanha-do-brasil. 

Das quatro espécies florestais, a que aparece com mais frequência é o Acapú, 

árvore nativa da Amazônia potencialmente utilizada pelo setor florestal. Resistente ao 

apodrecimento, possui alta durabilidade e por suas características nobres é recomendada na 

fabricação de mobiliário de qualidade, ebanesteria e artigos decorativos (GONZAGA, 

2006). 

A inclusão de espécies florestais tem grande importância na composição e dinâmica 

dos quintais agroflorestais e em muito contribui para a conservação dos recursos naturais e 

a melhoria da qualidade de vida. (ALMEIDA et al., 2004). Observa-se a diversificação da 

produção, a criação de um ambiente propício ao desenvolvimento de multiextratos, a 

agregação de valor ecológico ao habitat, assim como potencial valor econômico 

resguardado a partir da garantia da “floresta em pé”. 

 

4. CONCLUSÕES 

Na comunidade estudada há diversas culturas de frutíferas e madeireiras 

implantadas nos quintais agroflorestais. Prevaleceram as frutíferas tanto em quantidade 

quanto em variedade de espécies, coadunando com a natureza e organização da grande 
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maioria dos SAFs de subsistência de agricultores familiares da Amazônia. Dentre as 

espécies escolhidas muitas delas são nativas da Amazônia originária de terra firme ou de 

várzea. Estas, assim como as espécies exóticas adaptaram-se em terra firme dos quintais 

agroflorestais (terra firme) de Santa Bárbara do Pará. A escolha das espécies frutíferas 

aproxima-se bastante das implantadas nos SAFs tradicionais de Tomé-açu apesar da 

diferença da dimensão, propósito e organização espacial quanto ao desenho do sistema 

agroflorestal (BARROS, 2009). 
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RESUMO 

 
A dinâmica de uso e ocupação do litoral amazônico é tradicionalmente caracterizada pela ocupação 

tradicional, porém desde a década de 1970, principalmente com o fluxo migratório provocado pelo 

governo federal oriundo da região Nordeste, este fluxo populacional passou a ocupar áreas de 

preservação permanente, como beiras de rio, mangue e encostas. Neste contexto o referido trabalho 

tem como objetivo analisar a dinâmica de marés que incide sobre a área da vila de Perimirim, 

localizada no município de Augusto Correa – Pará, que vem promovendo a reestruturação física e 

organizacional da comunidade, tendo como pontos relevantes, a ação prejudicial que isso causa 

sobre a população, como deslocamentos, déficit econômico e perda de território. Para o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizado o levantamento bibliográfico e a pesquisa de campo, na 

qual se utilizou técnicas da observação direta, entrevistas, confecção de produto cartográfico, a fim 

de, proporcionarem o entendimento da problemática em questão. Em geral, temos o ecossistema 

agindo de forma natural, implicando diretamente no desenvolvimento da comunidade, fazendo-se 

necessária atuação de medidas públicas de preservação e reabilitação. Foi possível contatar que a 

ausência de planejamento da ocupação humana, ocasionou a situação vivenciada pela comunidade, 

uma vez que, a dinâmica das marés é um processo natural, refletindo a ausência de gestão 

ambiental e de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Dinâmica costeira. Ocupação humana. Planejamento ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO 

As regiões costeiras são áreas transicionais submetidas à interação de processos 

continentais, marinhos e atmosféricos extremamente dinâmicos, responsáveis pelo 

estabelecimento de ecossistemas diversificados e com limitações que devem ser 

respeitadas, sob pena de colocar em risco os recursos naturais ali existentes (PROST, 

2001). 

Atualmente as zonas costeiras representam um dos ecossistemas mais ricos e 

produtivos da natureza, entretanto a exploração e a degradação dos recursos naturais 

existentes juntamente com crescimento populacional desordenado têm resultado sérios 

impactos ambientais. As Zonas Costeiras e as Praias Oceânicas merecem uma atenção 

especial em temas relativos à Gestão Ambiental, uma vez que constituem um espaço 

altamente ocupado, utilizado e modificado pelo homem. As praias e os estuários foram os 

primeiros ambientes a serem ocupados com o crescimento demográfico mundial (SOUZA, 

2001). 

Estimativas atuais da UNESCO revelam que cerca de 65% da população mundial 

habita a menos de 60 km do mar, com previsão de aumento desse percentual para os 

próximos 25 anos. Apesar de ocupar uma pequena porção na superfície terrestre são 

ambientes altamente produtivos, com elevado valor econômico e ecológico, onde diversas 

comunidades humanas se beneficiam dos recursos naturais e da ocupação do território 

(SOUZA, 2001).  

A Zona Costeira abriga um mosaico de ecossistemas de alta relevância ambiental, 

cuja diversidade é marcada pela transição de ambientes terrestres e marinhos, com 

interações que lhe conferem um caráter de fragilidade e que requerem, por isso, atenção 

especial do poder público, conforme demonstra sua inserção na Constituição brasileira 

como área de patrimônio nacional (PNGC II). 

A maior parte da população mundial vive em Zonas Costeiras, e há uma tendência 

permanente ao aumento da concentração demográfica nessas regiões (PNGC II). Nessa 

perspectiva essa pesquisa tem como intuito analisar os impactos causados pela dinâmica da 

zona costeira sobre os moradores da vila de Perimirim, Augusto Corrêa-Pa. A vila fica 

localizada a direita do Rio Urumajó, o qual banha o município de Augusto Corrêa, na 

Micro-Região Bragantina, com uma área de 3.000 km² (IBGE 2000), possui 
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aproximadamente 800 habitantes. Tendo como via de acesso a estrada do Macaco, sendo 

distante 09 km da sede do Município.  

O litoral Nordeste Paraense caracteriza-se como uma região de macromarés 

semidiurnas, com amplitudes variando sazonalmente, entre quatro e seis metros de altura. 

(PROST, 2001). A população local tem como principal atividade econômica a pesca 

artesanal, seguida da captura do caranguejo Ucides cordatus.  

O litoral amazônico merece uma atenção especial, quanto aos tipos de uso e 

ocupação territorial, sendo uma região bastante peculiar, localizado em um dos maiores e 

mais bem preservados sistemas deposicionais costeiros tropicais contínuo (SOUZA, 2002) 

e ao mesmo tempo em que recebe a descarga do Rio Amazonas (DANTAS, 2009). Por 

outro lado, é o único local dominado por processos costeiros de macromarés (região onde 

ocorrem as maiores marés em relação aos demais estados brasileiros, variando de 5 a 6m) 

do país. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A fundamentação teórica foi desenvolvida a partir da consulta a artigos científicos e 

livros que abordam de maneira direta e indireta o assunto trabalhado. Também foi aplicado 

questionário com a população que reside próximo a área modificada pelo recuo litorâneo, a 

fim de obter informações sobre as características sociais da vila de Perimirim, Augusto 

Corrêa-Pa. 

Este estudo está fundamentado na consulta e interpretação à bibliografia disponível, 

visitas a campo, e interpretação dos questionários aplicados. Ele pode ser dividido em três 

partes: a primeira, que envolve o levantamento bibliográfico acerca dos artigos referentes à 

vila de Perimirim, impactos ambientais, dinâmica costeira; a segunda parte se refere ao 

levantamento de Campo, onde foram coletados os dados, com utilização de mapas e GPS; 

e a terceira parte que se baseia no pós-campo com a sistematização dos dados para o 

entendimento do problema. 

Mediante a todas as informações coletadas foi possível realizar a etapa de 

conclusão da metodologia proposta como a execução do pós-campo, que permitiu a 

realização da tabulação e interpretação dos dados. Neste momento foram executadas as 

análises dos dados, elaboração dos mapas e os principais impactos, pressões e, por 

conseguinte, as respostas possíveis a tais questionamentos.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vila de Perimirim foi instalada no dia 28 de junho de 1974, a partir do decreto 

municipal de nº 009/74, com o intuito de alojar os moradores, pois estavam sofrendo com a 

intensa erosão que incidia sobre a vila de Coroa Comprida a qual residiam anteriormente. 

De acordo com Christofoletti (1980) as ondas, marés e correntes constituem as principais 

forças atuantes na morfogênese litorânea. 

 
Mapa 01 – Localização da Comunidade 

 

Observa-se na área em estudo alterações na beira-mar devido as fortes ondas e 

marés altas ocorrentes entre os meses de fevereiro a abril, tendo maior incidência no mês 

de março, causando erosão e a quedas de barreiras, obrigando os moradores que residem 

próximos a praia a se deslocarem para outros lugares e consequentemente diminuindo o 

território da vila. 

O recuo litorâneo da Vila de Perimirim é um problema que vem afetando a 

população local, causando prejuízos de ordem social e econômica (Figura 1 e 2). Os 

impactos resultantes da dinâmica costeira evidencia a necessidade da criação de estratégias 
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e gestão adequadas à ocupação do espaço, com o intuito de assegurar a permanência da 

população presente na região costeira do município de Augusto Corrêa-Pa.  

     
 

Figura 1 e 2 - Impactos caudados pela dinâmica costeira na vila de Perimirim, Augusto Corrêa-PA. 

Fonte: José Gabriel. 

 

Atualmente residem aproximadamente 108 pessoas no entorno da costa da vila, 

essas pessoas residem em média, 21,6 anos próximo à beira-mar e o problema mais 

enfrentado por essa população é a migração, pois com o avanço da maré elas precisam se 

deslocar para áreas mais distantes. 

 
Figura 3- Residências sujeitas a desmoronamento por conta da dinâmica de marés. 

Fonte: José Gabriel. 
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Figura 4 - Medida de contenção do avanço de marés, a qual já está vulnerável, podendo ser 

observado que por trás da barreira, a maré já está avançando sobre o território da vila. 

Fonte: José Gabriel.  

 

A respeito da erosão marinha ocorrente na vila, o poder público municipal tem 

projetos de ampliação da orla com o objetivo de conter a dinâmica de marés, porém essas 

ações ainda não foram aplicadas. Contrariando a legislação vigente, de acordo com o Plano 

Nacional de Gerenciamento Costeiro que tem como finalidade: a preservação, conservação 

e controle de áreas que sejam representativas dos ecossistemas da Zona Costeira, com 

recuperação e reabilitação das áreas degradadas ou descaracterizadas. 

 

4. CONCLUSÕES 

A região do Perimirim está dentro de áreas costeiras brasileiras que precisam de 

monitoramento e projetos de manutenção, preservação e conservação, no entanto o poder 

público ainda não se manifestou, visto que, não há projetos de estudos para criação de 

medidas que viabilizem ação imediata de contenção do avanço de marés. 

Dentre os problemas que são causados pela dinâmica de marés, destaca-se a 

diminuição do território da vila e consequentemente afetando à população que reside mais 

próximo do litoral, precisando recuar constantemente, afetando economicamente já que, 

precisarão comprar um novo terreno e matérias de construção para uma nova moradia em 

uma área distante do litoral. 

 
REFERÊNCIAS 

FERREIRA, R. S.; OLIVEIRA, E.; PEREIRA, L. C. C. Caracterização da pesca 

artesanal na Vila de Perimirim, Augusto Corrêa, Pará, Brasil. Disponível em: < 

http://www.seb-ecologia.org.br/viiceb/resumos/523a.pdf>. Acesso: em 24 maio 2014. 

CHRISTOFOLETTI, A. Geomorfologia. São Paulo: Edgard Blucher, 1980. Parecer 

técnico de problemas ambientais em vila. Disponível em:<      

http://www.ebah.com.br/content/ABAAAex3sAE/parecer-tecnico-problemas-ambientais-  

vila>. Acesso em 24 maio 2014. 

DANTAS, E. W. C. Maritimidade nos trópicos: por uma geografia do litoral. 

Fortaleza: Edições UFC,2009. 

PLANO NACIONAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO (PNGC II). Disponível em: < 

http://www.mma.gov.br/estruturas/orla/_arquivos/pngc2.pdf>. Acesso em 20 maio 

2014. 

PROST, M.T. R. C.; MENDES, A. C.(org.). Ecossistemas Costeiros: impactos e gestão 

ambiental. Belém: Museu Paraense Goeldi, 2001. 216p. 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

321 

 

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

SOUZA FILHO, P. W. M. Impactos Naturais e Antrópicos na Planície Costeira de 

Bragança. IN: Ecossistemas Costeiros: Impacto e Gestão Ambiental. Ed. Belém. 

MPEG, p. 113-125, 2001. 

SOUZA FILHO, P.W.M; PARADELLA, W.R. Recognition of the main geobotanical 

features along the Bragança mangrove coast. (Brasilian Amazon Region)from Landsat 

TM and Radsat-1 data. Wetlands Ecology and Management. V. 10. P. 123-132. 2002.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

322 

 

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

PROJETO CHOVE CHUVA: UTILIZAÇÃO DA ÁGUA DA 

CHUVA PARA O CONSUMO DOMÉSTICO 

 
Mateus Mamede Mousinho1 

 
1 Graduando em Engenharia de Produção. CESUPA. E-mail: 

mateus.mousinho@hotmail.com 

 

 

RESUMO 

 
De acordo com a Agência Nacional das Águas em 2011, cerca de 60% dos municípios paraenses 

são desprovidos de água tratada e a deficiência nos serviços de abastecimento torna-se um sério 

problema social relacionado à sobrevivência de seus usuários, principalmente por meio da 

ocorrência de doenças de origem hídrica. As comunidades ribeirinhas do Bom Jardim e Tracuateua 

localiza-se em uma área de mata de igapó, distante do município a que pertence Barcarena no Pará, 

o que dificulta o atendimento das necessidades da comunidade, como infraestrutura e saúde. As 

comunidades encontram-se organizadas em forma de associação e cooperativa, totalizando 

aproximadamente 40 famílias, que não dispõem de qualquer infraestrutura de saneamento básico. A 

água utilizada para consumo próprio e preparação alimentos é suprida de formas inadequadas, onde 

muitos moradores extraem de poços de comunidades vizinhas e com qualidade duvidosa, recebem 

água potável em um recipiente de 20 litros, o qual é abastecido uma vez por semana, ou até mesmo 

consomem diretamente do leito do rio, gerando riscos de ocorrência de doenças transmitidas pela 

água. Segundo Gnadlinger (2000), no México, os Aztecas e Mayas, já faziam uso, desde o século 

X, de tecnologias alternativas de aproveitamento da água da chuva no cultivo de alimentos. O 

projeto “Chove Chuva” desenvolvido pelos alunos do Núcleo Integrado de Empreendedores 

Juniores do CESUPA e Rotaract Cesupa, que atua junto aos associados e cooperados das 

comunidades, busca implementar um sistema de aproveitamento de água da chuva, o projeto visa 

melhorar a qualidade de vida de famílias ribeirinhas implantando sistemas de coleta e tratamento de 

água da chuva a fim de viabilizar o acesso à água potável. 

 

Palavras-chave: Gestão de projeto. Aproveitamento da água chuva. Amazônia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A superfície do nosso planeta é composta por 70% de água. O ciclo natural, que 

começa com sua evaporação, formando as nuvens que depois vão retornar para a terra 

através das chuvas. Porém, de toda água existente no planeta, 97,5% estão nos oceanos e 

dos 2,5% restantes, 1,5% estão nos pólos (geleiras e icebergs), ficando apenas 1% 

disponível para nosso consumo, sendo que a maior parte esta em leitos subterrâneos, 

atmosfera, plantas e animais. Atualmente usamos para nosso consumo as águas de 

nascentes, lagos, rios e extrações de leitos subterrâneos, os aquíferos. Com a poluição cada 

vez maior do ar, da terra, das nascentes, dos lagos, dos rios e dos oceanos, essas águas 

estão ficando contaminadas, exigindo uma enorme preocupação para sua preservação.  

Uma solução viável ao meio ambiente e de baixo custo para as famílias tornou-se o 

aproveitamento da água da chuva em regiões de difícil acesso à água potável. O Brasil é 

um país rico na sua disponibilidade hídrica, diversidades de fauna e flora e suas riquezas 

minerais. Na Região Norte do país encontra-se uma das mais extensas florestas do mundo, 

a Floresta Amazônica, que é conhecida pela grande variedade de espécies tropicais, alto 

índice pluviométrico e por uma população tradicional muito peculiar da região, as 

comunidades ribeirinhas, que vivem às margens do rio em áreas normalmente consideradas 

de várzea (periodicamente alagadas).  

Essa população ribeirinha tem suas residências construídas acima do solo, 

comumente chamada de palafita, essas casas evitam que em períodos de cheia dos rios as 

águas adentrem as casas. É importante ressaltar que essas famílias enfrentam inúmeros 

problemas muitas vezes por se encontrarem distante dos perímetros urbanos, entre eles a 

ausência de direitos básicos: água potável, saneamento e educação. 

O projeto surgiu principalmente da necessidade das comunidades em melhorar de 

vida, e ganhou forças a partir criação da Cooperativa Pará da Ilha. Com essa implantação 

eles eliminaram o comércio de frutos pelo atravessador e tiveram mais conhecimento das 

exigências do mercado. Essa mudança os fez perceber a importância da melhoria da 

infraestrutura em que residem, para a redução de contaminações do solo e da água. Por 

conta disso, então, foi feita uma parceria com acadêmicos do Centro Universitário do 

Estado do Pará (CESUPA), da Universidade Federal do Pará (UFPA) e da Universidade 

Federal Rural da Amazônia (UFRA), para o desenvolvimento do projeto Chove Chuva.  
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O projeto Chove Chuva visa à criação de um sistema de aproveitamento de água da 

chuva para fins potáveis nessas comunidades ribeirinhas e um sistema predial de esgoto 

sanitário, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida da população, evitando 

principalmente a poluição e contaminação da água e do solo da região. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O sistema de captação de água da chuva consiste no abastecimento de água potável 

por meio do armazenamento da água da chuva, através de calhas e tubos instalados nas 

casas. Para a remoção dos primeiros milímetros de chuva, é realizado um procedimento 

simples de limpeza, por meio de um reservatório de eliminação das impurezas da primeira 

chuva. Esse procedimento é também denominado como RAL (Reservatórios de 

autolimpeza da água da chuva), onde a água da chuva cai no telhado e escorre pela calha e 

em seguida, a água é canalizada para as tubulações de descarte, e permite, posteriormente, 

a passagem da água mais limpa até o reservatório elevado e daí para o filtro. 

Para fins potáveis da água da chuva, antes de chegar ao seu destino final, a água da 

chuva passará por um filtro, denominado lento, feito de seixo e carvão ativado que 

consegue filtrar 17 litros d’água por. Os reservatórios para onde a água de chuva ficará 

armazenada será armazenado em estruturas suspensas escoando por uma torneira no 

próprio reservatório e seguirá uma tubulação pela parede a qual leva a água do sistema 

para a cozinha da residência, a torneira fica a 1,5 metros do solo, facilitando a vida do 

usuário com relação ao acesso à água. Esse filtro está associado ao desenvolvimento prévio 

de uma colônia de bactérias nele mesmo, são necessários, aproximadamente, 45 dias após a 

instalação do sistema para que a água esteja própria ao consumo. 

Após passar por um processo de filtração, a água da chuva a ser utilizada para fins 

potáveis deverá passar por uma etapa de desinfecção, podendo ser realizada de forma 

simples através da fervura ou na utilização de hipoclorito de sódio pelos próprios usuários 

antes do consumo da água. 

Visando a sua manutenção e a garantia da qualidade da água, irão ser tomados 

alguns cuidados com relação ao reservatório de armazenamento, conforme descrito abaixo: 

I. O reservatório deve ser dotado de uma abertura, também chamada de visita, para 

inspeção e limpeza; 
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II. A água deve entrar no reservatório de forma que não provoque turbulência para não 

suspender o lodo depositado no fundo do reservatório; 

III. O reservatório deve ser limpo uma vez por ano para a retirada do lodo depositado 

no fundo do mesmo; 

IV. Deve-se evitar a entrada de luz no reservatório para evitar a proliferação de algas; 

 

Fonte: Gonçalves (2012). 

 

 

Fonte: Gonçalves (2012). 

 

Após a instalação nas residências ribeirinhas, serão coletadas amostras da água da 

chuva em vários pontos do sistema para verificação da qualidade da água para consumo. 

Os testes serão analisados pelos laboratórios especializados por voluntários. 

Em paralelo as atividades de análises laboratoriais, os membros do projeto 

capacitarão as famílias sobre o funcionamento do sistema e sobre a limpeza dos 
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reservatórios. Serão realizadas atividades e oficinas de educação ambiental que 

demonstrem a importância do uso sustentável da água e os cuidados que devemos ter com 

ela no cotidiano. 

Apesar do aproveitamento de água pluvial para a transformação em água potável 

não ser um processo descoberto recentemente, o mesmo quando associado a técnicas atuais 

eles ajudam a disseminar a água potável em regiões do mundo de forma eficiente. 

A aplicação da mesma metodologia do sistema de captação de água da chuva, já foi 

aplicada pela Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA com êxito na comunidade 

ribeirinhas da Ilha da Onças, com condições econômicas e ambientais semelhantes às 

comunidades beneficiadas pelo projeto.  

Com relação a organização das atividades a serem executadas, usa-se a Estrutura Analítica 

do Projeto (EAP), com a função de quebrá-lo em partes menores deixando-o manejável e 

de fácil controle. Segundo (GUIMARÃES et al., 2011), a declaração do escopo é a base 

para o planejamento, principalmente no que diz respeito a definição das atividades, uma 

vez que é o documento que descreve o objetivo do projeto. A Estrutura Analítica do 

Projeto (EAP) é a descrição dos itens que compõe o escopo, e no presente estudo, é a 

forma de organização mais simples e pratica a ser usada de acordo com a figura 1 abaixo: 

 

 

Figura 1- Estrutura Analítica do Projeto (EAP) do projeto Chove Chuva. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com relação ao tratamento da água realizado pelos moradores ribeirinhos, 

aproximadamente 42% (n=162) utilizam a cloração como procedimento como método de 

purificação de água para torná-la apto ao consumo humano como água potável, além disso, 

19% (n=72) da população recorrem à filtragem que passa por um dispositivo filtrante para 

melhorar sua qualidade. Contudo, encanamentos enferrujados e caixas d’água sem higiene 

podem comprometer a qualidade da água antes de ela chegar à torneira ou ao filtro da casa. 

Outro ponto importante na pesquisa foi à fervura com 6% (n=25) suficiente para inactivar 

ou matar a maior parte dos micro-organismos que nela possam existir. Este tipo de 

tratamento não elimina o vírus da hepatite A que só é destruído a mais de 120 graus 

Celsius. Entretanto, 33% (n=127) não utiliza nenhum tipo de hábito de tratamento para o 

consumo da água. O Gráfico 1 apresenta os resultados do tratamento da água. 

 

Gráfico 1 – Tratamento da água para o consumo humano. 

A falta de água canalizada nas moradias dos ribeirinhos possibilita em buscar 

outros meios para as necessidades básicas, como os poços e nascentes próximos à moradia 

são os principais recursos da coleta da água para o consumo humano, com 72% (n=274) na 

pesquisa. Além do mais, 24% (n=94) utilizam o rio como fonte de aproveitamento para 

diversas utilidades. O Gráfico 2 apresenta os resultados da coleta da água para o consumo 

humano. 
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Gráfico 2 – Coleta da água para o consumo humano. 

Nessa situação decorrente dos ribeirinhos são os destinos dos resíduos sólidos que 

são realizados de maneira inadequada, a construção das fossas ou por ser uma única 

maneira dos moradores, com 47% (n=176) da população, despeja suas fezes/urina a céu 

aberto e próprio aos rios, além disso, aproximadamente 51% (n=188) construíram as 

fossas, entretanto, algumas apresentam irregularidades em relação a distância dos rios da 

região. O Gráfico 3 apresenta os resultados do destino dos resíduos sólidos dos moradores. 

 

Gráfico 3 – Destino dos resíduos sólidos dos moradores. 

 

O projeto visa melhorar a qualidade de vida de famílias ribeirinhas da comunidade 

do Bom Jardim e Tracuateua implantando sistemas de coleta e tratamento de água da 

chuva a fim de viabilizar o acesso à água potável. 

 

4. CONCLUSÕES 
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A implantação do projeto Chove Chuva proporcionará as famílias da região 

melhorias na qualidade de vida, principalmente no quesito saúde. A comunidade terá 

acesso à água potável para consumo e sistema de coleta e tratamento de seus efluentes; 

esgoto doméstico. 

A capacitação e conscientização da comunidade, com relação aos usos da água, 

serão fundamentais para valorização da terra, da região em que estão inseridos, e 

consequentemente a relação homem-natureza se dará de forma harmônica, trazendo a 

percepção do quão importante é a água para o equilíbrio da vida humana e da biota 

regional.  

Além de trazer melhorias na saúde da comunidade, o projeto trará relativa e 

sensível evolução no que diz respeito ao saneamento e economia da mesma. Isso porque a 

população estará finalmente sendo atendida, de maneira que mesmo após o fim do projeto, 

eles possam dar continuidade ao trabalho realizado.  

Acredita-se que o processo de educação ambiental será passado para as próximas 

gerações da comunidade por meio dos ensinamentos e experiências adquiridas por cada 

morador, afetando de forma positiva o estilo de vida e a produtividade da sociedade 

ribeirinha. 
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RESUMO  
 

A problemática dos resíduos sólidos afeta hoje o mundo. Com isso, o objeto de estudo deste 

trabalho é o Complexo do Ver-o-Peso, localizado em Belém do Pará. Este local possui uma grande 

contribuição para o turismo e economia de Belém, devido ser considerado a maior feira livre da 

América Latina causa preocupação com relação a geração e destinação dos resíduos sólidos 

presentes no local. Por ser considerado patrimônio Histórico e Cultural da cidade, tombado pelo 

IPHAN, deve ser de interesse da Prefeitura de Belém, conhecer o nível em que se encontra a 

problemática desses resíduos e os seus impactos nos outros sistemas que compõem o ambiente da 

Feira. Surge então a iniciativa de analisar a situação da feira em relação a esses resíduos e 

identificar os seus impactos. O objetivo deste trabalho foi analisar a deposição e impactos dos 

resíduos sólidos orgânicos da Feira do Ver-o-Peso, a fim de auxiliar no planejamento e gestão 

ambiental da feira, ressaltando a necessidade de um plano de gerenciamento desses resíduos para 

que haja uma diminuição desses impactos e melhoria das condições ambientais e sanitárias do 

local. Dessa forma, utilizou-se o método de levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. 

Portanto, a má gestão dos resíduos na feira do Ver-o-Peso, nota-se que, além da falta de 

investimentos do Governo em um sistema de gestão ambiental para esses resíduos, um importante 

agravante desses problemas é a falta de educação e consciência ambiental da parte principalmente 

dos feirantes, pois estes são personagens importantes na dinâmica diária da feira, bem como 

responsáveis por parte da manutenção e conservação do local.  

 
Palavras-chave: Resíduos Orgânicos. Gestão Ambiental. Complexo do Ver-o-Peso. 
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1. INTRODUÇÃO  

De acordo com a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

10004 (2004), os resíduos são restos das atividades humanas, considerados pelos geradores 

como inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo apresentar-se no estado sólido, 

semissólido ou líquido, desde que não seja passível de tratamento convencional.  

Segundo a lei 12305/10 (Política Nacional de Resíduos Sólidos), os resíduos 

sólidos são classificados em: resíduos domiciliares, de limpeza urbana, de 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, industriais, de serviços da saúde, da 

construção civil e de mineração. Além da classificação quanto à origem podem ser feitas 

separações entre os resíduos úmidos e secos, orgânicos e inorgânicos e perigosos e não 

perigosos. A partir destas definições, entende-se que resíduos sólidos orgânicos é todo 

resíduo de origem animal ou vegetal, ou seja, que recentemente fez parte de um ser vivo, 

como por exemplo: frutas, hortaliças, restos de pescados, folhas, sementes, cascas de ovos, 

restos de carnes, etc.  

Esse tipo de resíduo quando acumulado, pode tornar-se não atrativo e malcheiroso, 

devido à decomposição destes produtos. Se não houver o mínimo de cuidado com o 

armazenamento desses resíduos cria-se um ambiente propício ao desenvolvimento de 

microrganismos e ainda podendo ser agentes causadores de doenças. 

Em sua proposta a PNRS, criada pela lei nº 12305, de 2010 e regulamentada pelo 

Decreto nº 7404, de 2010, norteia os princípios básicos da minimização da geração, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos, seguindo esta ordem de 

prioridade. Prevê também a concessão de incentivos fiscais e financeiros às instituições 

que promovam a reutilização e a reciclagem de resíduos, além de dar prioridade ao 

recebimento de recursos federais aos municípios que aderirem ao Programa. A PNRS tem 

como principais objetivos: a organização dos catadores, visando sua emancipação 

econômica; a ampliação dos serviços, com inclusão social e sustentabilidade dos 

empreendimentos de limpeza urbana.  

Contudo, um dos caminhos para a solução dos problemas relacionados aos resíduos 

sólidos orgânicos é a gestão e o gerenciamento destes, que consiste em ações relacionadas 

ao controle da geração, armazenamento, coleta, transporte, processamento e disposição de 

resíduos sólidos de maneira que esteja de acordo com os melhores princípios de saúde 

pública, economia, engenharia, conservação dos recursos naturais, estética e outras 
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considerações ambientais e que, também, possa representar as atitudes e mudanças de 

hábitos das comunidades (BRAGA & DIAS, 2008). 

Com isso, a fim de analisar a situação dos resíduos sólidos orgânicos da feira do 

Ver-o-Peso, assim como os seus impactos no local, realizou-se uma pesquisa de forma 

observatória e descritiva, através de percepção do local, entrevistas com os feirantes e o 

registro fotográfico. Podendo observar, dentre os principais resultados, que há um grande 

desperdício de frutas, verduras e legumes, deposição inadequada de resíduos no entorno da 

feira e às margens da Baía do Guajará e que o principal agravante desses problemas é a 

falta de educação e consciência ambiental dos feirantes. 

 

1.1. Descrição do problema e sua área 

1.1.1. Descrição da área 

Localizado na Cidade Velha, às margens da baía do Guarajá, o Ver-o-Peso é a 

maior feira livre da América Latina. Inaugurada em 1625, era entreposto fiscal, onde se 

media o peso exato das mercadorias para se cobrar os impostos para a coroa portuguesa. 

Ao longo do tempo, o Ver-o-Peso sofreu várias modificações visando se adaptar às 

necessidades e gostos da Belle Époque. Foi nessa época que houve aterramento da Baía do 

Guajará, ampliação do Mercado de Carne, construção do porto e o Mercado de Ferro. 

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1997, o 

mercado faz parte de um complexo arquitetônico e paisagístico que compreende uma área 

de 35 mil metros quadrados, com uma série de construções históricas, dentre elas o 

Mercado de Ferro, o Mercado da Carne, a Praça do Relógio, a Doca, a Feira do Açaí, a 

Ladeira do Castelo e o Solar da Beira e a Praça do Pescador.  

O complexo do Ver-o-Peso, oferece aos seus clientes e visitantes o comércio, 

turismo e a prestação de serviços. E sendo organizada em setores, como mostra o mapa 1, 

onde se pode encontrar especiarias regionais, artesanatos e consumir alimentos.  
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Mapa 1 – Localização da Área de Estudo no estado do Pará – Mercado do Ver-o-Peso. 

 

1.1.2. Descrição do Problema 

A feira do Ver-o-Peso é um local de grande contribuição para o turismo e economia 

da cidade de Belém. Devido ser ponto de intenso fluxo de pessoas, é gerada diariamente 

uma grande quantidade de resíduos no local, que geram impactos ambientais. O órgão 

responsável pela coleta de lixo e limpeza da área é a Secretaria Municipal de Saneamento 

de Belém (SESAN/Belém). A coleta é feita diariamente, porém, sem qualquer tipo de 

separação entre orgânicos e recicláveis, e é encaminhada para o lixão a céu aberto que 

recebe todo o resíduo da cidade de Belém e Região Metropolitana, o lixão do Aurá. Há a 

disposição de containers ao longo da feira, onde os próprios feirantes depositam os 

resíduos de suas barracas, porém, são utilizados sem a separação dos resíduos e, 

principalmente no setor de legumes e verduras, os resíduos orgânicos são dispostos na orla 

da Baía do Guajará, nas calçadas, no chão ao lado dos containers e próximo ou em cima 

das bocas de lobo de drenagem. Essa deposição inadequada dos resíduos gera impactos 

negativos na feira como mau cheiro, devido a decomposição desse material; poluição 

visual e ambiental; foco para a proliferação de animais e insetos e principalmente 
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entupimentos das bocas de lobo do sistema de drenagem, que por sua vez já está bastante 

precária e ineficiente, causando alagamentos em vários pontos da feira. 

 

1.2.2. Justificativa da Atividade 

Devido ao problema causado pelos resíduos sólidos orgânicos depostos às margens 

da Baía do Guajará e ao redor das barracas da Feira do Ver-o-Peso, este importante ponto 

cultural e cartão postal da cidade de Belém encontra-se em situação de risco à qualidade 

ambiental. Por ser considerado patrimônio Histórico e Cultural da cidade, tombado pelo 

IPHAN, deve ser de interesse da Prefeitura de Belém, conhecer o nível em que se encontra 

a problemática desses resíduos e os seus impactos nos outros sistemas que compõem o 

ambiente da Feira. Surge então a iniciativa de analisar a situação da feira em relação a 

esses resíduos e identificar os seus impactos.  

 

1.2.3. Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi analisar a deposição e impactos dos resíduos sólidos 

orgânicos da Feira do Ver-o-Peso, a fim de auxiliar no planejamento e gestão ambiental da 

feira, ressaltando a necessidade de um plano de gerenciamento desses resíduos para que 

haja uma diminuição desses impactos e melhoria das condições ambientais e sanitárias do 

local.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para alcançar os objetivos propostos no estudo foram realizados os seguintes passos 

metodológicos: 

1.1 Levantamento Bibliográfico 

Fundamentação bibliográfica sobre a temática resíduo sólido orgânico, através de 

pesquisa em sites e artigos sobre o tema; estudo na consulta de documentos históricos 

sobre o Complexo do Ver-o-Peso, além de conceitos e determinações objetivas via 

literatura na área do conhecimento em estudo. 

1.2 Pesquisa de Campo 

Visita ao Complexo do Ver-o-Peso destacando a análise da deposição dos resíduos 

sólidos orgânicos da feira, principalmente no setor de legumes e verduras; comunicação 
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oral com os feirantes, em busca de informações quanto ao destino final dado aos resíduos, 

e registro fotográfico para ilustração das condições sanitárias do local. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O órgão responsável pela coleta dos resíduos da feira disponibiliza alguns 

containers de lixo no entorno do local, os quais são utilizados pelos feirantes, que 

depositam os resíduos de suas barracas; os garis, que colocam o lixo que é varrido do local 

e pelos visitantes da feira, que depositam resíduos como copos, sacos plásticos e 

embalagens, pois só existem lixeiras comuns na faixa externa da feira, próximo à via 

Boulevard Castilhos França. Esses containers recebem qualquer tipo de resíduo sólido e 

não há uma separação dos mesmos antes de serem conduzidos ao destino final, o lixão do 

Aurá.  

Em conversa com os feirantes, eles informam que não recebem qualquer tipo de 

orientação da SESAN para que façam a separação do lixo ou depositem em local 

específico. Além disso, reclamam que não adianta somente uma ou poucas pessoas 

tomarem a iniciativa para que essa separação dos resíduos seja feita, pois todos os 

trabalhadores deveriam ser orientados e motivados a colaborar com a atividade, o que não 

acontece, e faz com que o sistema continue precário. 

Além do mau uso dos containers, há também o problema com os resíduos que são 

depositados no chão (Figura 01 e 02), sem qualquer preocupação com o entupimento das 

bocas de lobo e os pontos de escoamento das águas pluviais, que escorrem pela lona que 

cobre toda a feira. Próximo a esses pontos de escoamento de águas pluviais, é comum 

perceber que há depósito de lixo, principalmente no setor da praça de alimentação e nos 

setores de frutas, verduras e legumes. Os resíduos identificados são principalmente: copos 

plásticos, embalagens plásticas, garrafas de vidro, frutas, verduras e legumes, cascas e 

folhas. É possível perceber também, que muitos desses pontos estão com a grade de 

proteção quebrada (Figura 03), o que facilita a entrada de resíduos e gera um grande 

impacto no sistema de drenagem, causando entupimentos na rede, o que gera alagamento 

principalmente no setor de verduras, que situa-se visivelmente em cota mais baixa que o 

terreno da via Boulevard Castilhos França. 
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Figura 01 – Setor de verduras e legumes, resíduos sólidos orgânicos perto da Baia do Guajará. 

 
Figura 02 – Resíduos sólidos perto da boca de lobo. 

 

2 1 
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Figura 03 – Na imagem 3, a grade original no sistema de drenagem e na imagem 4, com a grade de 

proteção quebrada e improvisada. 

 

A má gestão dos resíduos sólidos no Ver-o-Peso causa impactos na área da feira e 

também na Baía do Guajará. No setor de verduras e legumes é possível perceber 

amontoados de resíduos orgânicos descartados na orla da Baía (Figura 04), os quais muitas 

vezes são lançados para dentro d’água devido a ‘facilidade’, para o descarte, segundo 

alguns feirantes, contribuindo assim com a poluição do corpo hídrico.  

 
Figura 04 – Setor de verduras e legumes com amontoados de resíduos sólidos orgânicos. 

 

Devido ao grande número de pessoas que transitam diariamente pela Feira do Ver-

o-Peso, e todas as atividades que são realizadas no local, há uma produção elevada de 

resíduos, principalmente os sólidos orgânicos. Como não existe um programa para 

gerenciamento dos mesmos e nem a contribuição da maioria dos feirantes com a atividade 

5 6 

3 4 
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de separação e depósito em local adequado, a feira sofre com os impactos decorrentes 

desse problema, tais como: mal cheiro, poluição visual e ambiental, proliferação de vetores 

como ratos, baratas, moscas e outros insetos, e entupimento de pontos da rede de 

drenagem, a qual está bem antiga e não consegue escoar toda a água pluvial que escorre 

pela feira, principalmente em dias de maré alta, já que o local está situado às margens da 

Baía, causando assim alagamentos na área. Esses alagamentos tornam-se perigosos às 

pessoas que frequentam a feira, pois a água pode estar contaminada com o chorume 

decorrente desses resíduos orgânicos ou por excretas de vetores, contribuindo com a 

proliferação de doenças de veiculação hídrica. 

 

4. CONCLUSÕES  

Após análise dos problemas aqui tratados, percebe-se que de todos os problemas 

causados pela má gestão dos resíduos na feira do Ver-o-Peso, nota-se que, além da falta de 

investimentos do Governo em um sistema de gestão ambiental para esses resíduos, um 

importante agravante desses problemas é a falta de educação e consciência ambiental da 

parte principalmente dos feirantes, pois estes são personagens importantes na dinâmica 

diária da feira, bem como responsáveis por parte da manutenção e conservação do local.  

Com isso, este trabalho sugere que, haja: 

 Separação dos resíduos sólidos, conduzindo os materiais recicláveis para 

reciclagem, os orgânicos ‘aproveitáveis’ sendo doados a grupos ou instituições de 

filantropia, como as que fazem sopas aos moradores de rua; e os orgânicos ‘não 

aproveitáveis’ sendo conduzidos à compostagem, podendo ser empregado um sistema de 

logística revessa, onde poderia ser doado para ser adubo na cultura dos fornecedores que 

abastecem a feira; 

 Melhoraria na disposição dos containers e lixeiras. Podendo disponibilizar 

lixeiras que possa se separar o lixo; 

 Incentivo e inclusão de cooperativas de catadores para a coleta dos materiais 

recicláveis podendo até haver o rodízio dessas cooperativas.  

Com isso, os órgãos responsáveis podem tomar uma postura a respeito desses 

problemas e desenvolver projetos de gestão ambiental, estruturados de acordo com a 

PNRS, e colocando em prática a educação ambiental e sanitária com os feirantes, para que 
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haja uma recuperação da área, trazendo assim melhores condições ambientais a esse 

importante ponto turístico da cidade. 
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RESUMO 

Todos os anos durante a Semana do Meio Ambiente as escolas são mobilizadas para visitar 

ambientes fora da sala de aula com a finalidade de conhecer a problemática sobre o meio ambiente 

e despertar nos estudantes e docentes a sensibilidade pela natureza. A pesquisa teve como objetivos 

identificar qual é a motivação das escolas para visitar cada um destes espaços durante a semana do 

meio ambiente, assim como identificar o tipo de publico escolar que o visita. O trabalho foi 

realizado em três locais da cidade de Manaus: Bosque da Ciência do INPA, Parque Municipal do 

Mindu e Jardim Botânico de Manaus Adolpho Ducke. Foram entrevistados 36 professores e 3 

administradores dos espaços visitados. Esses espaços vem cada ano sendo visitado pelas escolas 

durante a Semana do Meio Ambiente para desenvolver atividades relacionadas à temática 

ambiental. O uso desses espaços torna as aulas mais atrativas, sendo a Semana do Meio Ambiente a 

principal motivação das visitas aos Espaços Não Formais. 

 

Palavras-chaves: Educação Ambiental. Espaços Não Formais. Amazônia. Manaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

341 

 

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

1. INTRODUÇÃO  

No contexto histórico atual, a educação ambiental tem grande relevância na 

mudança de atitude do homem com a natureza. A Educação Ambiental é um dos eixos 

fundamentais para impulsionar o processo de prevenção da deterioração ambiental, 

fazendo que o aluno torne-se um cidadão critico, que na sua formação seja capaz de 

responder aos problemas econômicos, sociais e ambientais e torne-se consciente e tenha 

conhecimento sobre problemas ambientais, locais, nacionais e planetários. A Educação 

Ambiental na escola deve propor atividades tanto em seu próprio ambiente como fora da 

sala de aula, para levar aos alunos a reflexão e concretização de atividades que os 

coloquem em contato com sua própria realidade. 

A Educação Não Formal pode ser complementação da Educação Formal, onde o 

professor pode desenvolver sua prática educativa em Espaços Não Formais, sendo este um 

recurso didático motivador e interessante tanto para o professor como para aluno. Os 

Espaços Não Formais têm sido uma ferramenta importante, no processo de conscientização 

e sensibilização dos alunos, sobre o cuidado com a natureza. Considerando o leque de 

possibilidades que os Espaços Não Formais propiciam, não pode-se negar á escola a 

utilização desses espaços como um importante recurso (ROCHA, 2008, p.38).  

Os Espaços Não Formais educativos são concebidos como todos aqueles espaços 

onde possa ocorrer uma prática educativa. Segundo Jacobucci (2008, p.57), existem dois 

tipos de Espaços Não Formais: os institucionalizados, que dispõem de planejamento, de 

estrutura física e monitores qualificados para a prática educativa, e os não 

institucionalizados que não dispõem de uma estrutura direcionada para a prática educativa, 

contudo bem planejado e utilizado poderão tornar-se espaços educativos de construção 

científica. 

Os Espaços Não Formais institucionalizados vêm a cada ano sendo visitado pelas 

escolas durante a Semana do Meio Ambiente. Nesse sentido esta pesquisa teve como 

objetivos: 1) identificar qual é a motivação das escolas para visitar cada um destes espaços 

durante esta semana; 2) identificar o tipo de publico escolar que visita esses espaços. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Este estudo foi realizado de maio a julho de 2013, em três Espaços Não Formais 

institucionalizados da cidade de Manaus, Amazonas: Bosque da Ciência do INPA, Parque 
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Municipal do Mindu e Jardim Botânico de Manaus Adolpho Ducke. Foi realizada pesquisa 

bibliográfica e pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas. Foram entrevistados 

36 professores e 3 administradores dos espaços visitados. Para identificar o público que 

visita os Espaços Não Formais foram analisados ofícios, agendas, quadro de agendamento 

e presença das escolas nos espaços pesquisados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados apresentados nesta seção forma obtidos, após análise das observações 

e entrevistas com professores e administradores desses espaços.  

3.1 Motivação das escolas para visitar esses espaços 

Em relação ao questionamento aos professores, se todos os anos a escola realiza 

visita durante esta semana a um espaço fora da escola? A maioria dos entrevistados (75%) 

responderam que sim, e 25% afirmaram que não, que essa era a primeira vez, que 

realizavam atividades fora do ambiente escolar durante a Semana do Meio Ambiente. Aos 

que responderam sim, foi realizado um segundo questionamento, qual foi o espaço visitado 

no ano passado? 37% dos professores responderam que visitaram o Bosque da Ciência, 

29,6% o Zoológico do CICS, 18,5% o Parque Municipal do Mindu, 11,2% o Jardim 

Botânico Adolpho Ducke, e 3,7% o Parque Cidade da Criança. Para os professores que 

responderam não, passamos para uma segunda questão: você já conhecia este espaço? Dos 

entrevistados, 80,5% afirmaram que conheciam e 19,5% dos professores não conheciam o 

espaço visitado.  

Conhecer o espaço a ser visitado faz parte do planejamento da visita, pois é 

necessário conhecer o local a ser visitado para começar a planejar as atividades (ROCHA; 

FACHÍN-TERÁN, 2010). Entre os professores que responderam que já conheciam o 

espaço visitado, observamos que alguns não estavam conseguindo se localizar dentro do 

espaço, mostrando a falta de planejamento da escola e dos professores, pois deveriam ter 

procurado a administração do espaço e verificar a programação e se haviam guias, antes de 

visitarem o local. Rocha e Fachín-Terán (2010) enfatizam que o sucesso da visita a um 

espaço não formal, está ligado ao planejamento e assim diminuir dificuldades e evitar 

imprevistos. Conhecendo o espaço a ser visitado o professor pode criar um roteiro para 

seus alunos e fazer a melhor trajetória durante a caminhada, e numa emergência sinalizar a 

saída mais próxima.  
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Na terceira pergunta da entrevista, buscou-se identificar a motivação para 

escolheram o espaço visitado, perguntamos aos professores: O que motivou a escolha para 

a visita deste espaço? Dos entrevistados, 30% afirmaram que a motivação foi a Semana do 

Meio Ambiente, 16,7% respondeu que já conheciam o local, 8,3% que foi iniciativa do 

Pedagogo ou professor, 8,3% pela localização do espaço, 8,3% pela estrutura do local, 

8,3% pelo contato com a natureza, 5,6% que o planejamento anual já previa a visita, 5,6% 

aula passeio, 5,6% relacionar teoria e pratica, e 2,8% pela programação do espaço. 

A maioria dos professores respondeu que a principal motivação foi a semana do 

meio ambiente, sendo considerado um período de aproximar os alunos da natureza, 

conscientizar sobre o cuidado que devemos ter com meio ambiente. O papel do professor é 

importante nesse processo, pois a Educação Ambiental na escola deve ocorrer de maneira 

interdisciplinar e isto demanda uma formação adequada e o aperfeiçoamento do 

profissional docente. Do total de 36 professores entrevistados, apenas 25% dos professores 

realizaram atividades nesses espaços com seus alunos. Para Rocha e Fachín-Terán (2010), 

os Espaços Não Formais não estão sendo totalmente explorados. Como podemos perceber 

a maioria dos professores não estão utilizando os espaços visitados para realização de 

atividades no local, desperdiçando excelente oportunidade para uma aprendizagem 

significativa para o aluno, já que as atividades desenvolvidas pela administração e pelas 

escolas foram voltadas para conscientização e sensibilização dos visitantes. 

3.2 O publico escolar que visita esses espaços durante a Semana do Meio Ambiente, 

Bosque da Ciência 

Segundo a administração do Bosque da Ciência, mais de 3.000 mil visitantes 

visitaram o bosque durante a Semana do Meio Ambiente. Além das escolas particulares, 

públicas municipais e estaduais, frequentaram também universitários, pesquisadores, 

turistas locais, nacionais e internacionais de diversas faixas etárias. Como tivemos a 

permissão para verificar os ofícios e agenda da Semana do Meio Ambiente, foram 

verificados que a maioria dos visitantes era principalmente de instituições de ensino, 

escolas públicas e privadas, sendo um diferencial a participação das escolas da zona rural. 

Parque Municipal do Mindu 

Estiveram presentes estudantes de creches, escolas municipais, mestres e doutores 

da Universidade Federal do Amazonas, grupos de pesquisadores da Colômbia, turistas 

locais, nacionais e internacionais de diversas faixas etárias. Segundo o quadro de 
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atividades ao qual tivemos acesso com permissão da administração, o público escolar 

durante a Semana do Meio Ambiente foi de aproximadamente mil pessoas. 

Jardim Botânico de Manaus Adolfo Ducke 

Segundo a administração do espaço, aproximadamente 500 visitantes passaram 

pelo Jardim Botânico, entre turistas locais, nacionais e internacionais, alunos das escolas 

particulares, públicas do Ensino Fundamental, Universidades e grupos de escoteiros.  

Durante a Semana do Meio Ambiente, 74 turmas visitaram os três Espaços Não Formais 

pesquisados (Tabela 1). 

Tabela 1: Turmas por séries (N=74) que visitaram os três espaços pesquisados. 

Séries Bosque da Ciência do 

INPA 

Parque Municipal do 

Mindú 

Jardim Botânico de 

Manaus Adolpho 

Ducke 

Creche 0 1 0 

Educação Infantil 24 0 0 

Ensino Fundamental 16 17 12 

Ensino Médio 0 0 0 

Ensino Superior 2 1 1 

Total 42 19 13 

 

Vale ressaltar que das 45 turmas de Ensino Fundamental 86,6% são de 1º ao 5º ano; 

13,3% são de 6º ao 9º ano. Não houve a presença de turmas do ensino médio. Dos 

professores 61,1 % (N=36) possuíam licenciatura plena em Pedagogia, sendo a maioria da 

rede municipal e estadual de ensino.  

O Bosque da Ciência foi o local mais procurado pelas escolas durante a Semana do 

Meio Ambiente, recebendo a visita de 42 turmas. Segundo Rocha (2008), durante a 

Semana do Meio Ambiente, aumenta o número de solicitações de visita a estes espaços, 

sendo o Bosque da Ciência um dos espaços, mas visitados. Segundo o administrador do 

Bosque, para evitar uma sobrecarga de visita ao espaço é necessário fazer uma agenda 

ambiental e desenvolver atividades seriais durante o ano todo.  

O Bosque da Ciência possibilita diversas atividades para varias faixas etárias, onde 

professor conhecendo o espaço pode fazer trilhas com seus alunos sem auxilio de guias. 

No Parque Municipal do Mindu e Jardim Botânico de Manaus, as escolas que as visitaram 

contaram com guias, esses espaços possuem varias trilhas, algumas não adequadas para 

certas faixas etárias.  

 

4. CONCLUSÕES 
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Torna-se evidente a necessidade de sensibilizar e conscientizar a população escolar, 

pois na nossa cidade há cada vez menos áreas verdes. Sendo a natureza algo que está 

deixando de fazer parte da vida nossas crianças, então as escolas aproveitam a Semana do 

Meio Ambiente, como motivação para realizar visitas aos diversos Espaços Não Formais 

presentes na cidade Manaus, com a finalidade de que os alunos conheçam esses espaços e 

tenham contato com a natureza.  

Os diversos Espaços Não Formais institucionalizados de Manaus recebem um 

público muito diverso, que vai desde crianças até pessoas da terceira idade, das mais 

diversas nacionalidades. Também recebem estudantes desde a Educação Infantil até os 

Pós-Graduados. Na Semana do Meio Ambiente a maior parte de estudantes que 

frequentam estes espaços é do Ensino Fundamental.  

As aulas fora do espaço formal precisam de planejamento não só voltado para a 

organização da visita, também é necessário um planejamento pedagógico, para que os 

professores possam aproveitar o potencial dos Espaços Não Formais, não deixando que a 

visita, siga sem um propósito, e que realmente ocorra uma aprendizagem significativa. 

Ressaltamos que as atividades de Educação Ambiental nós Espaços Não Formais, devem 

ocorrer durante todo ano letivo e no planejamento anual já deve contemplar visitas em 

outros momentos, evitando concentrá-las somente nas datas comemorativas como a 

Semana do Meio Ambiente. 

A visita aos Espaços Não Formais institucionalizados da cidade de Manaus é 

excelente oportunidade de uma religação do homem com a natureza, pois desperta a 

sensibilidade dos visitantes em relação à temática do meio ambiente. Nestes espaços os 

alunos podem observar, ouvir e sentir os aromas da natureza, sair da sua rotina, entrar num 

espaço diferenciado, e refletir sobre a importância de preservar os recursos naturais e 

começar a pensar de uma maneira diferente. 
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RESUMO 

 
O presente artigo tem como objetivo mostrar alguns dos recursos pedagógicos utilizados pelos 

professores de Ciências Naturais da zona urbana, da rede pública do município de Igarapé-Miri; 

enfatizando sobre a frequência de seu uso nas aulas; de que maneira os docentes estão 

familiarizados e capacitados com os recursos; quais dificuldades eles encontram ao utilizá-lo e 

quais recursos são mais eficazes para se trabalhar os conteúdos de ciências. Assim como traçar o 

perfil acadêmico e profissional dos professores. Para chegar a tais finalidades foi realizada uma 

pesquisa de campo que teve como coleta de dados dois questionários: um direcionado ao professor 

e o outro ao aluno. Foram aplicados a uma amostra de 9 professores de Ciências Naturais e a 33 

alunos do 7º e 8º ano do ensino fundamental. Constatou-se que os professores utilizam bastante os 

recursos pedagógicos tradicionais em sala de aula, como os textos de apoio (xerox), as atividades 

extraclasses e aulas expositivas. Enquanto que os recursos não utilizados foram os digitais como 

software educativo, Laboratório e programa de rádio e tv.  Vários são os fatores que implicam no 

uso dos recursos com maior ou menor frequência pelos docentes, a disponibilidade e a 

possibilidade de aplicação são alguns dos motivos. Também verificou a importância da utilização 

de recursos pedagógicos com abordagens mais práticas no processo ensino-aprendizagem do aluno. 

 

Palavras-chave: Recursos pedagógicos. Professor de Ciências Naturais. Ensino-aprendizagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Recursos pedagógicos são ferramentas de trabalho indispensáveis para o professor 

conduzir sua aula de maneira mais dinâmica e explicativa. Para Souza (2007), Recurso 

pedagógico é todo material utilizado como auxílio no ensino-aprendizagem do conteúdo 

proposto para ser aplicado, pelo professor, a seus alunos. Fernandes (1998) salienta que 

tratasse de estratégias utilizadas pelos educadores para facilitar a aprendizagem dos alunos 

– técnicas de ensino. 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) é responsável pela 

manutenção e desenvolvimento do ensino básico público do país, alguns dos recursos 

pedagógicos ditos aqui como “concretos”, são financiados por esse fundo e repassados as 

escolas. A Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no artigo 70 da LDB, enumera as 

ações consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino, a parte que se 

refere aos recursos destaca a ocorrência na aquisição de mobiliário e equipamento voltados 

para o atendimento exclusivo das necessidades do sistema da educação básica pública 

(carteiras e cadeiras, mesas, armários, mimeógrafos, Datashow, computadores, televisores, 

antenas, etc.). 

Os recursos que mais se destacam nas aulas de Ciências são: observação, 

investigação e solução de problemas, seminários, experimentação, debates (discussões), 

atividades lúdicas, saídas a campo, utilização de laboratório, utilização de modelos 

concretos/3D, recursos computacionais, cada qual trazendo suas especificidades de uso 

(GIL-PÉREZ, 2001; PRAIA, 2002; CARVALHO, 2003; KRASILCHIK, 2004; SOUZA 

2007). 

Segundo Morett e Souza (2010), a utilização de recursos como experimento e slides 

com material de baixo custo nas aulas de ciências é fundamental para auxiliar o professor 

na sua prática docente e proporciona ao aluno uma aprendizagem significativa fazendo 

com que o mesmo relacione com seu cotidiano o que foi aprendido. 

Ao escolher um determinado recurso pedagógico do qual venha obter resultados 

significativos para o aluno, o professor precisa primeiramente verificar alguns aspectos 

necessários, tais como saber quais conteúdos requer mais o uso dos recursos, traçar os 

objetivos, selecionar as séries que serão trabalhadas e principalmente o tempo disponível 

para serem aplicados.   
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De acordo com Krasilchik (2004), pode-se agrupar os recursos pedagógicos de 

acordo com as finalidades pretendidas pelo docente, como: falar (aulas expositiva, 

discussões, debates), fazer (simulações, aulas práticas, jogos, projetos) e mostrar 

(demonstrações, filmes, DvD, etc.).  

Na hipótese de haver dúvida entre os conceitos de recurso e modalidades, 

Krasilchik (2004) amplia a denominação dos “recursos” para “modalidades didáticas”, 

considerando-as como modos, maneiras de se ministrar uma aula. Sendo assim conceitos 

similares responsáveis por uma mesma abordagem no ensino seja em qual for à disciplina.  

Com o intuito de realizar uma análise a respeito da utilização dos recursos 

pedagógicos pelos professores de Ciências Naturais da zona urbana do município de 

Igarapé-Miri, investigando como os docentes trabalham atualmente com os recursos, tendo 

em vista o surgimento de novas perspectivas educacionais, objetivou-se realizar essa 

pesquisa que cujo foco foi de mostrar qual é a frequência do uso dos recursos pedagógicos 

pelos docentes, se estão capacitados para utilizá-los, se há dificuldades e por quais recursos 

os discentes assimilam melhor os conteúdos de ciências.   

  

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa quantitativa e qualitativa foram às escolhidas e aplicadas na coleta de 

dados por meio da aplicação de dois questionários ambos com questões de caráter 

subjetivo e objetivo, direcionados tanto para professores quanto para os alunos do 

município de Igarapé-Miri/PA. 

2.1. Público Alvo 

Foram entrevistados 9 professores que ministram a disciplina ciências para 7ª e 8ª 

ano, todos da zona urbana. Houve a participação de 33 alunos, sendo que 24 estudam no 7ª 

ano do turno da manhã e 9 no 8ª ano do turno da tarde.  

2.2. Questionário submetido ao professor 

O questionário foi dividido primeiramente por perguntas referentes a formação e 

atuação profissional do professor como tempo de atuação no magistério, atuação em escola 

pública ou particular, a sua faixa etária (se possui entre 25 a 35 anos ou acima disso), carga 

horária de trabalho e o número de turmas.  

A segunda parte foi referente a sua prática docente estruturado em questões 

referentes a frequência em que o professor utiliza os recursos pedagógicos em sala de aula, 
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dificuldades encontradas. Para quantificar as respostas em relação ao uso dos recursos 

pedagógicos foram definidas as opções: bastante (referindo ao uso dos recursos em todas 

as aulas); pouco (em algumas aulas por semana); raramente (em algumas aulas por mês) ou 

nunca (nunca utilizou na aula).  

2.3. Questionário submetido ao aluno 

Solicitou dados como a série, turma, turno, idade e sexo. E foi composta de apenas 

duas questões; a primeira que intencionou saber, dentre número de recursos destacados no 

questionário, quais aqueles que o aluno considera mais e menos eficazes  para o 

aprendizado dos conteúdos de ciências.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em relação à formação acadêmica dos professores entrevistados constatou-se que 

77,8% afirmaram que concluíram o curso de graduação em Ciências Naturais, enquanto 

que 22,2% ainda estão cursando. Verificou-se também que apenas 33,3% dos professores 

tem pós-graduação na área de atuação. 

Sobre o tempo que os professores atuam no magistério, 55,5% responderam que já 

fazem mais de 10 anos e 44,4% responderam atuarem menos que isso. Outro 

questionamento foi se eles lecionam somente em escola pública ou particular, 100% 

responderam lecionarem somente em escola pública.  

Por fim, questionou-se a respeito da carga horária cumprida, dos turnos trabalhados 

e do quantitativo de turmas que são responsáveis. Respondendo ao primeiro 

questionamento, 88,9% professores disseram possuírem carga horária abaixo de 200 horas 

semanais e 22,2% acima dela. Em relação ao segundo questionamento 44,4% responderam 

que trabalham somente pela manhã e tarde, 44,4% responderam nos três turnos e 11,1% no 

turno da manhã e noite. Em relação ao número de turmas trabalhadas 77,8% dos 

entrevistados lecionam acima de 10 turmas, enquanto que 22,2% trabalham com menos de 

duas turmas. No entanto o número de turma trabalhada pode alcançar 24.    

Em relação à frequência em que os recursos pedagógicos são utilizados pelos 

professores (Tabela 1), verificou-se que o recurso mais utilizado foram texto de apoio, 

atividade extra classe e aula expositivas todos com 80 % de utilização, enquanto que o 

nunca utilizado foram excursões com 80%, seguido dos software educativo, Laboratório-

incluindo em sala e Programa de rádio, TV, cinema todos com 70%.  
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Tabela 1- Frequência do uso dos recursos pedagógicos pelos professores de Ciências Naturais (%). 

  

Bastante 

 

Pouco 

 

Raramente 

 

Nunca 

Livro didático 70 30 - - 

Texto de apoio       80 10 10 - 

Datashow/slide 10 80 - 10 

DVD/Vídeos - 40 40 20 

Digitais: software educativo - 20 10 70 

Internet - 30 10 60 

Fotografia  10 20 40 30 

Modelos: maquetes, esqueleto 70 - 30 - 

Biblioteca  - 60 40 - 

Atividade Extraclasse 80 20 - - 

Aulas de Campo - 30 10 60 

Notícias de Jornais/revista 50 30 10 10 

Eventos: feira de ciências  - 80 20 - 

Laboratório-incluindo em sala - 20 10 70 

Jogos e Concursos  10 20 10 60 

Apresentação de Alunos 10 50 30 10 

Estudo de Caso 10 10 30 50 

Aula expositiva  80 20 - - 

Discussões  70 20 10 - 

Demonstrações  60 20 10 10 

Aulas práticas 10 70 20 - 

Excursões  - 20 - 80 

Programa de rádio, TV, cinema - 20 10 70 

 

O texto de apoio é um recurso bastante utilizado entre os professores, não só os de 

ciências naturais, mas os de outras disciplinas, devido incentivar a leitura, a imaginação e a 

reflexão do aluno diante de um tema proposto. É um recurso que também requer menos 

tempo de planejamento para a sua aplicação o que ajuda naqueles momentos em que o 

professor se encontra muito atarefado com a turma.  

Sobre o resultado da atividade extraclasse acreditamos que a escolha do recurso se 

deve a uma reflexão estrutural do que o aluno observa, assim como faz ele interagir com o 

meio fora da sala de aula, fica mais prazeroso de aprender os conteúdos. Mas é bom atentar 

se a real aprendizagem está acontecendo, porque muitas vezes pode se tornar apenas uma 

atividade de passeio ou diversão por parte do aluno, se não adequadamente planejada pelo 

professor. 

Em elação a aula expositiva, entende-se que:  

tal uso se justifica na medida em que auxilia na transmissão de idéias pelo 

professor com ênfase nos aspectos importantes da disciplina, assim como ajuda 
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introduzir um novo assunto, síntese de um tópico, comunicação de experiências 

pessoais do docente (FRACALANZA,  1986, p.35).  

 

Vale ressaltar que esse tipo de modalidade apresenta algumas limitações pertinentes 

que devem ser consideradas, como enfatiza Weissmann (1998) que diz haver um ponto 

negativo nas aulas expositivas “por promoverem a passividade dos estudantes, em virtude 

de alguns inconvenientes como a pequena retenção de informações pelo decréscimo de 

atenção dos ouvintes na aula”.  

Para os recursos nunca utilizados verificou-se que a não utilização pode ser devido 

a alguns motivos que vão desse a falta destes recursos nos estabelecimentos de ensino, a 

falta de planejamento pelo professor ou por se encontrar incompletos.        

Em relação às respostas dos professores sobre seu conhecimento, uso e capacitação 

a respeito dos recursos pedagógicos (Tabela 2). Verifica-se que 100% dos professores 

entrevistados sentem falta de cursos de atualização sobre o tema no município, no entanto 

100% responderam que sabem onde buscar tais orientações. Verificou-se que 90% dos 

professores participam de formação continuada, porém as mesmas não abordam o uso de 

recursos pedagógicos. 

Percebe-se que 80% dos professores não se sentem preparados para utilização de 

recursos tecnológicos como por exemplo software educativos, Datashow e etc, apesar de 

100% reconhecerem a importância da ferramenta na melhoria do aprendizado dos alunos, 

apenas 40 % retira conteúdo da internet em sua aulas. 

Quanto foi perguntado ao professor se reconhece sites que possam ajudá-lo em sua 

pratica pedagógica, 80% reconhecem a existência do portal do professor, site do Ministério 

da educação que disponibiliza ao professor uma grande quantidade de softwares que 

podem auxiliar em sala de aula, entre outros, no entanto acredita-se que seja pela ausência 

de orientação direcionada ao uso de recursos pedagógicos que os professores do município 

não utiliza esses recursos bem como outros. 

Tabela 2- Questionamento realizado sobre ao uso dos recursos pedagógicos aos professores de 

Ciências Naturais no município de Igarapé-Miri. 

  

Sim 

 

Não 

a) Sente falta de cursos ou atualização profissional 

que tratem sobre os recursos pedagógicos? 

 

100 

 

0 

b) Sabe onde buscar orientação para atualização 

sobre os recursos pedagógicos? 

 

100 

 

0 

c) Sempre que possível você participa de cursos de   
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formação continuada para professores de 

Ciências ou áreas a fins? 

90 10 

d) Você encontra limitações no uso dos recursos 

tecnológicos como o computador, softwares 

educativos, Data-show e outros? 

 

80 

 

20 

e)  Ao utilizar os recursos tecnológicos em sua aula, 

você percebe resultados significativos no 

aprendizado do aluno? 

 

100 

 

0 

f) Você utiliza os conteúdos de ciências retirados da 

internet para planejar suas aulas? 

 

40 

 

60 

g)  Você conhece o portal do professor ou outros 

portais educativos como fonte de recursos 

pedagógicos para utilizar em suas aulas? 

 

80 

 

20 

h) Você conhece outras fontes de informação e 

divulgação de recursos pedagógicos para serem 

aplicados em sala de aula? Cite! 

80 

Mapas 

conceituais 

 

30 

Fonte: autores (2014) 

Quando se perguntou aos professores sobre as dificuldades para a utilização dos 

recursos pedagógicos (Tabela 3), 100% respondeu que as maiores dificuldades são 

devidas: a falta de incentivo profissional, recursos incompletos e dificuldade de obtenção 

dos recursos. Em segundo lugar com 90% foram: excesso de carga horária e número 

excessivo de alunos.  

 

Tabela 3- Resultados em relação às dificuldades encontradas nas utilizações dos recursos 

pedagógicos (%) professores de Ciências Naturais no município de Igarapé-Miri. 

  

Sim 

 

Não 

a) Pelo número excessivo de alunos em sala de 

aula 

 

90 

 

10 

b) Pela falta de preparação/habilidades em 

utilizar os recursos: 

 

50 

 

50 

c) Pelas condições socioeconômicas do ambiente 

escolar (da escola, dos alunos, da comunidade, 

etc.): 

 

80 

 

20 

d) Pelo excesso de carga horária que 

impossibilita o planejamento das atividades: 

 

90 

 

10 

e) Na falta de incentivo profissional/motivação 

(salário, por exemplo):  

 

100 

 

0 

f) Pelos recursos estarem incompletos ou 

apresentarem problemas: 

 

100 

 

0 

g) Pela dificuldade na obtenção dos recursos  

100 

 

0 

Fonte: autores (2014) 
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Dos recursos pedagógicos (Tabela 4) utilizados pelos professores de Igarapé-Miri 

em suas aulas, verificou-se que os alunos não adicionaram nenhum outro recurso dos que 

foram perguntados no questionário. Logo 90% dos alunos considerou serem a aula prática, 

a atividade extraclasse 80%, demonstrações 80% e o Datashow 70% os recursos mais 

eficazes para auxiliar no processo de aprendizagem dos conteúdos de Ciências Naturais, 

enquanto que o menos eficazes foram considerados a excursão com 95%, Digitais e 

laboratório com 90%, programa de rádio 85% e noticiais de jornais e livro didático com 

80%. Percebe-se assim que as atividades com abordagens mais práticas são mais 

significativas no processo de ensino-aprendizagem do aluno, devido ser bem dinâmicas e 

lúdicas de participar. 

Percebe-se também que alguns recursos como digitais, rádios, laboratórios, noticias 

de jornais foram considerados pelos alunos menos eficazes talvez pela pouca importância 

dada em sala de aula pelos professores, uma vez que esses recursos quando bem planejados 

e trabalhados tem efeito significativo para o aprendizado.  

Tabela 4 - Recursos pedagógicos utilizados pelos professores de Ciências Naturais que facilitam 

mais ou menos o aprendizado dos alunos de Igarapé Miri (%). 

  

Mais 

 

Menos 

1. Livro didático 20 80 

2. Texto de apoio       30 70 

3. Datashow/slide 70 30 

4. DVD/Vídeos 15 85 

5. Digitais: software educativo 10 90 

6. Internet 30 70 

7. Fotografia  15 85 

8. Modelos: maquetes, esqueleto 80 20 

9. Biblioteca  30 70 

10. Atividade Extraclasse 80 20 

11. Aulas de Campo 50,0 50,0 

12. Notícias de Jornais/revista 15 85 

13. Eventos: feira de ciências  60 40 

14. Laboratório-incluindo em sala 10 90 

15. Jogos e Concursos  20 80 

16. Apresentação de Alunos 50,0 50,0 

17. Estudo de Caso 15 85 

18. Aula expositiva  70 30 

19. Discussões  30 70 

20. Demonstrações  80 20 

21. Aulas práticas 90 10 

22. Excursões  5 95 

23. Programa de rádio, TV, cinema 15 85 

24. Outros recursos/modalidades, cite! 0 0 

Fonte: autores (2014) 
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Enfatiza-se a importância do uso dos recursos práticos, pois possuem funções 

primordiais segundo Hofstein apud Krasilchik (2004) entre o qual: 

a) Desperta e mantém o interesse dos estudantes; 

b) Envolve os estudantes em investigação cientificas; 

c) Faz compreender conceitos básicos; 

d) Faz desenvolver habilidades.  

Para superar o comodismo estabelecido no sistema educacional brasileiro, Souza 

(2007) afirma que: “O professor deve ter formação e competência para utilizar os recursos 

didáticos disponíveis e muita criatividade”. Para isso, afirma ainda o autor que:  

O uso de materiais didáticos no ensino escolar, deve ser sempre acompanhado de 

uma reflexão pedagógica quanto a sua verdadeira utilidade no processo de ensino 

e aprendizagem, para que se alcance o objetivo proposto. Não se pode perder em 

teorias, mas também não se deve utilizar qualquer recurso didático por si só sem 

objetivos claros. (SOUZA, 2007, p.111).   

 

4. CONCLUSÕES  

Várias são as opções existentes de recursos pedagógicos para o professor trabalhar 

o ensino de ciências, mais saber como e quando usá-los não é uma tarefa simples, é preciso 

primeiramente ter planejamento, ver as disponibilidades, as possibilidades de aplicação. E 

para ocorrer a aprendizagem significativa, é necessário que o professor esteja preparado, 

capacitado, ter criatividade para explorar os recursos que estão ao seu alcance, com o 

objetivo de aproveitar todos os benefícios que os mesmos possam proporcionar.   

Não se pode deixar de considerar a heterogeneidade da turma, tanto em nível 

cognitivo, em preferência de atividades ou em relação a outros aspectos. Às vezes, a 

aplicação de um determinado tipo de recurso didático atinge os objetivos educacionais 

propostos em uma dada situação e não em outra. Daí a necessidade do professor conhecer e 

trabalhar com uma variedade de propostas, para alcançar as mais diversas possibilidades e 

limitações de uma turma de um modo geral, e em particular, de uma Escola Pública. 

Percebe-se que a maioria dos professores decide por usar aqueles recursos ainda 

rotineiros e tradicionais, porém não menos relevante para o ensino-aprendizagem do aluno, 

o que ainda limita a utilização por outros recursos são uma série de fatores que vão desde a 

falta de atualização profissional, número de aluno em sala, incentivo na remuneração entre 

outros. 

Com tudo analisou-se também que os alunos precisam das aplicações de diferentes 

abordagens dos recursos pedagógicos nas aulas de ciências, em principal aqueles que 
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envolvem a dinâmica, o lúdico, para que seu aprendizado sobre os assuntos científicos 

sejam prazeroso e acima de tudo significativo. Dessa forma o professor pode verificar as 

possibilidades existentes de aplicação dos diferentes recursos, trabalhando sempre que 

possível com métodos práticos, acompanhado pelo teórico, os recursos alternativos 

(recicláveis) são opções bastante interessantes, que faz despertar a criatividade do aluno, 

além de serem materiais ecologicamente corretos.    
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RESUMO 

As demandas mundiais por um desenvolvimento mais sustentável em conjunto com leis ambientais 

cada vez mais rígidas, obrigaram as empresas a incorporar a sustentabilidade em seus 

empreendimentos. Este trabalho contextualizou a abordagem da economia verde e seus segmentos, 

com ênfase no potencial da indústria mínero-metalúrgica, um importante setor econômico do 

Estado do Pará, e também relevante na economia internacional pois oferece suporte para o 

crescimento de muitas indústrias mundiais. Nas últimas décadas o estado do Pará tem sido cenário 

de grandes projetos da indústria de base mineral, se apresentando atualmente em processo de 

expansão e com perspectivas de novos projetos nos próximos anos. Como metodologia de pesquisa 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica com características exploratória, pois utiliza várias experiências 

de práticas sustentáveis observadas pelas empresas do setor, para exemplificar as opções do setor 

mineral para contribuir no desenvolvimento da economia verde do Estado. Na análise e discussão 

dos resultados das empresas, foi considerada a rigidez localizacional da mineração que é uma 

característica importante desta atividade econômica, pois aumenta o risco de que suas ações 

possam afetar as comunidades locais por muitos anos. Desse modo, as práticas de sustentabilidade 

social e ambiental, bem como o planejamento para possíveis incertezas do futuro são essenciais 

para a implementação da abordagem da Economia Verde nas ações do setor, já que o mal uso do 

solo e a exploração podem ocasionar sérias consequências para as comunidades locais e para as 

gerações futuras, além de comprometer a viabilidade econômica do setor no futuro. 

 

Palavras-chave: Economia verde. Mineração. Ambientalismo empresarial.  
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1. INTRODUÇÃO  

As grandes transformações que passam o planeta nas recentes décadas têm 

questionado o modelo econômico tradicional, baseado em energias fósseis (não 

renováveis) e na exploração intensa de recursos para atendimento de uma população 

crescente, e cada vez mais industrializada. 

Neste contexto, surge o conceito de economia verde que propõe uma mudança na 

forma de encarar a relação entre o crescimento econômico e o desenvolvimento 

sustentável. A economia verde se refere a um conjunto de iniciativas governamentais e 

empresariais voltadas a reduzir a quantidade de água, de energia, de materiais e de 

poluição por cada unidade de produtos e de serviços em praticamente toda a economia 

global. É uma economia que resulta em melhoria do bem-estar da humanidade e igualdade 

social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente riscos ambientais e escassez 

ecológica.  

Os produtos de mineração em larga escala são voltados à exportação e a 

concorrência e as exigências do mercado internacional exigem modelos ambientais 

rigorosos, reduzindo assim a realização de atividades ambientais predatórias (SCAFF, 

2013). 

O Pará é um estado marcado por inúmeras pressões econômicas sobre os recursos 

naturais, e sobre o qual está uma das principais forçantes do avanço da fronteira agrícola 

que causa desmatamento e mudanças profundas nas estruturas das propriedades agrárias 

das comunidades tradicionais. Além disso, no estado estão localizados vários segmentos 

empresariais responsáveis por grandes impactos ao meio ambiente, a exemplo de empresas 

de mineração. 

Dessa forma, este estudo tem como objetivo analisar o panorama das indústrias 

minerais do Pará contextualizando a questão da economia verde e seus segmentos, com 

ênfase na parte industrial, ressaltando assim a abordagem da indústria mineral. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 A Economia verde 

A "iniciativa Economia Verde" foi lançada pelo Programa de Meio Ambiente das 

Nações Unidas (PNUMA – United Nations Environment Programme, Unep) bem em meio 

à eclosão da crise financeira no segundo semestre de 2008, com um forte apelo a um novo 
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paradigma para a retomada do crescimento da economia mundial: "Mobilizar e reorientar a 

economia global para investimentos em tecnologias limpas e infraestrutura 'natural', como 

as florestas e solos, é a melhor aposta para o crescimento efetivo, o combate às mudanças 

climáticas e a promoção de um boom de emprego no século 21" (ALMEIDA, 2012). Pode-

se definir economia verde como aquela que "resulta em melhoria do bem-estar humano e 

equidade social, ao mesmo tempo em que reduz significativamente os riscos ambientais e a 

escassez ecológica". Uma economia verde possui baixas emissões de carbono, eficiência 

no uso de recursos e inclusão social. (DINIZ & BERMANN, 2012).  

Conforme Cechin & Pacini (2012), para que a iniciativa da economia verde vá além 

da boa vontade, o impacto ambiental deve ser reduzido a uma taxa inferior à taxa de 

crescimento econômico, e isso requer mudanças rápidas e significativas na composição do 

PIB (aumento na participação de serviços) e na eficiência no uso dos recursos naturais. 

Tomemos a redução das emissões de CO2 como exemplo. É uma questão de aritmética 

simples que qualquer futura redução das emissões de CO2 pode ser alcançada por meio de 

uma variedade de combinações de mudanças no PIB e mudanças na intensidade. Quanto 

maior a taxa de crescimento do PIB, maior deve ser a redução da intensidade para atingir 

uma dada meta de redução no total de emissões. De fato, se a escala é aumentada com as 

mesmas tecnologias, mais recursos naturais serão necessários, mais descarte de resíduos e 

poluição será gerada, e mais terras serão ocupadas e transformadas proporcionalmente. Um 

ponto que deveria parecer óbvio é que para mitigar a mudança climática global, o que é 

relevante é a quantidade total de emissões na atmosfera, não necessariamente as emissões 

associadas a cada unidade de produção (intensidade). A intensidade de carbono das 

economias, ou seja, as emissões por dólar do PIB, não é um indicador adequado para 

analisar perfis e tendências de desenvolvimento e seus impactos sobre a mudança climática 

por ao menos três motivos ligados à composição e à tecnologia.  

Gallo et al. (2012) destacam a abordagem do relatório do PNUMA intitulado 

"Rumo a uma economia verde: caminhos para o desenvolvimento sustentável e a 

erradicação da pobreza" demonstra que a transição para uma economia verde de baixo 

carbono e alta eficiência de recursos seria possível se fossem investidos 2% do PIB global 

por ano em dez setores estratégicos, que seriam: construção civil; energia; pesca; 

silvicultura; indústria; turismo; transporte; resíduos e reciclagem; água e saneamento 

básico – sendo o maior investimento desse montante em energia, 30%, seguido de 16% em 
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transporte. No caso das indústrias minerais, os impactos ambientais podem ser divididos 

em quatro conjuntos: poluição do ar, sonora e da água e subsistência do terreno 

(MARCOVITCH, 2013).  

2.2 A atuação das Indústrias Mineradoras  

Segundo Silva & Medeiros (2014), a importância dos recursos minerais se deve ao 

fato deles serem estratégicos e conectarem a escala local à escala internacional, devido seu 

valor econômico significativo no mercado nacional e internacional como: ferro, manganês, 

ouro, níquel, cobre, entre outros, explorados ou a serem explorados. Nesse contexto, um 

dos complexos mais importantes é o minero-metalúrgico envolvendo as minas em Carajás. 

Investimentos em prospecção e a busca por minerais tornaram essa parte da Amazônia 

Brasileira uma área especial para o crescimento econômico do país, principalmente, a 

partir da década de 1980. A arrecadação de receita proveniente dos impostos coletados 

com a atividade minero-metalúrgica é uma importante fonte de obtenção de recursos por 

parte dos governos municipais para o investimento em políticas públicas.  

De acordo com estudos realizados, a atividade mineral, quer no Japão, no Peru, no 

Equador ou no Brasil, é responsável por uma grande parte do passivo ambiental mundial. 

No Brasil, a atividade mineral, em grande escala, especialmente nos estados do Pará e 

Minas Gerais é um dos mais importantes segmentos da economia, mas é, também, um dos 

principais responsáveis pela degradação do meio ambiente no que concerne à fauna, à 

flora, às águas dos rios, córregos e igarapés, além dos danos causados às populações locais. 

Esta afirmação se baseia em pesquisas que apontam a indústria de bens intermediários 

(minerais não metálicos, metalurgia, papel e celulose e química) como a mais poluente e a 

mais intensiva em recursos naturais quando comparada com a média das indústrias de 

transformação. Ao crescimento desta, ao longo dos anos 80 e 90, no Brasil, e sua expansão 

para a periferia brasileira estão relacionados os problemas ambientais graves (CABRAL, 

2013).   

Segundo informações da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), em 2015,  

quando a mina e a usina em Canaã dos Carajás estiverem no pico de sua produção — 90 

milhões de toneladas —, o Produto Interno Bruto (PIB) paraense será incrementado em 

14% e a balança comercial terá US$ 5 bilhões adicionais ao ano. O salto nas receitas da 

Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), os royalties da 

mineração, também ilustra o tamanho do empreendimento (LAVORATTI, 2014). 
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Afirma Congilio (2014) que as indústrias mineradoras e a siderurgia, compostas 

pela mineração, respondem na região por duas grandes frentes de atividades predadoras: as 

atividades industriais das siderúrgicas, alimentadas pelo ferro e pelo carvão extraídos na 

região levam, por um lado, à uma intensa atividade madeireira e devastação da floresta 

nativa. Por outro lado, a mineração de lavra tem poluído rios e nascentes e, ao mesmo 

tempo em que expulsa levas de camponeses, comunidades indígenas e ribeirinhas de suas 

terras, atrai trabalhadores desempregados de outras regiões, contribuindo para uma 

acelerada e caótica urbanização. 

2.3 A regulação ambiental e a indústria da mineração 

A mineração é uma atividade de longo prazo que oferece suporte ao crescimento 

econômico mundial, pois serve como matéria-prima para importantes segmentos que 

demandam commodities minerais: construção civil e a manufatura de bens de consumo. 

No caso da construção civil, o minério de ferro é o principal componente na produção do 

aço, produto que a construção civil é responsável por 50% do consumo global. O processo 

de produção da maioria dos bens de consumo, produtos que compramos e usamos todos os 

dias, necessita de minerais metálicos como cobre ou níquel. O níquel é essencial para 

produção de aço inoxidável, utilizado em eletrodomésticos. Já o cobre é utilizado na 

geração e transmissão de energia e quase todo tipo de equipamento eletrônico (VALE, 

2013b; SILVA, 2012; SIMINERAL,2013). 

 Praticamente todos os setores das ações das mineradoras estão submetidos a 

regulações ambientais, os quais podem aumentar os custos da empresa. A obtenção de 

licenças e realizações de estudos sobre os impactos ambientais tornam-se necessárias com 

a intenção de obter a aprovação dos projetos e permissão para que um empreendimento 

seja iniciado. Mudanças expressivas nos procedimentos existentes também estão 

submetidas a esses tipos de exigências. Obstáculos durante a aquisição dessas licenças 

podem gerar atrasos e aumentos nos gastos. As determinações ambientais também 

estabelecem regulamentos de controle nas ações das empresas relacionadas à pesquisa 

mineral, mineração, serviços ferroviários, distribuição e comercialização dos produtos. 

Ademais, algumas partes interessadas, como grupos comunitários, podem apresentar novas 

condutas socialmente responsáveis e ambientalmente sustentáveis, o que é capaz de 

provocar despesas consideráveis e redução na rentabilidade. Por fim, o não cumprimento 
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das imposições relacionadas a essas questões agem de forma negativa na condição 

financeira da empresa além de prejudicar a sua reputação (VALE, 2013a).  

 Atualmente, os stakeholders exigem condutas das organizações mais concretas e 

contínuas, que consigam serem medidas através de indicadores econômicos e 

socioambientais. Economicamente, as companhias necessitam produzir uma boa resposta 

ao investimento efetuado pelo capital privado. Socialmente, as mineradoras devem conter e 

reduzir impactos desfavoráveis reproduzidos na sociedade e intensificar impactos 

positivos. Por fim, em termos ambientais as empresas devem se encaminhar a eco 

eficiência de seus projetos e produtos (MARCOVITCH, 2013). 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS  

Trata-se de um estudo bibliográfico, devido ao levantamento em periódicos e 

informativos corporativos sobre o tema; e documental, por buscar nos relatórios 

institucionais e contábeis os dados para análise, tendo caráter exploratório, de acordo com 

Lakatos e Marconi (1993). 

Adicionalmente, este trabalho tem características de pesquisa pois investiga as 

empresas do setor mineral dentro do contexto do Desenvolvimento Sustentável e da 

Economia Verde. A escolha das empresas foi feita com base no posicionamento das 

mesmas no seu setor de atuação, especialmente aquelas que se destacam nas questões 

ambientais atuais. A disponibilidade de dados e a expressividade das empresas quanto às 

ações de sustentabilidade em suas operações, também foram elementos decisórios na 

escolha das empresas. A partir dessas fontes, chegou-se ao caso das empresas Vale, Alcoa 

e Hydro Alunorte, objetos do presente estudo. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Redução de impacto ambiental nas empresas mineradoras 

 Ao longo de muitos anos, o setor o setor minerador não reparou para os custos 

ambientais de suas atividades produtivas. Considerava-se que produzir de um modo 

ecologicamente mais correto seria mais difícil e prejudicial para a performance econômica 

das empresas.  

Desde 2005, a companhia Vale do Rio doce, tenta identificar chances para a 

diminuição da emissão de gases do efeito estufa. Por exemplo, no Estado do Pará, foi 
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estabelecido o projeto de redução de PFC (perfluocarbono) na Albrás, seu empreendimento 

produtor de alumínio. Outro exemplo, são as usinas de pelotização de minério de ferro, 

pois algumas já utilizam gás natural ao invés de óleo combustível. Do mesmo modo, uma 

parcela de suas locomotivas substituiu o diesel pelo biodiesel (MARCOVITCH, 2013).  

A Hydro Alunorte também merece destaque, visto que a empresa tem uma área 

especial voltada ao monitoramento e controle ambiental na refinaria. A companhia 

desenvolve monitoramento hídrico, pois a água usada é tratada e passa por um exigente 

sistema de avaliação antes de ser reenviada ao rio Pará. No caso dos resíduos gerados 

durante o processo de produção da alumina, o principal é o resíduo da bauxita, também 

conhecido como lama vermelha. Em geral, para uma tonelada de alumina produzida, é 

gerada a mesma quantidade desse resíduo sólido, o qual é destinado ao Depósito de 

Resíduo Sólido. Assim que o depósito estiver cheio, ele é coberto de terra e plantado com 

espécies vegetais locais. Por fim, as emissões atmosféricas das caldeiras e calcinadores 

necessitam de cuidados para que não gerem impactos socioambientais.  Com base em 

investimentos em tecnologias modernas as emissões de dióxido de carbono e dióxido de 

enxofre são diminuídas nos calcidores com precipitadores eletrostáticos e filtros de 

mangas, que possibilitam redução de 99% desta emissão (HYDRO ALUNORTE, 2011).  

Outra companhia de grande porte na atividade mineradora, a Alcoa, procura reduzir 

os danos ligados à indústria do alumínio. Em relação ao consumo de água, de modo geral, 

em 2013, a diminuição do consumo total é devido, em especial, a redução de 43% do 

consumo em Juruti, em virtude da melhoria na ação de reutilização das águas de lagoas 

para a lavagem da bauxita. Em 2013, utilizando o método de nucleação, a empresa 

reabilitou 41,7 ha, cerca de 37,84%, da área total perturbada. Desse modo, conseguiu evitar 

a erosão e aumentar a capacidade de umidade que será utilizada pelas plantas no período 

de seca (ALCOA, 2013). 

O aumento das exigências do mercado internacional e a disputa entre as empresas 

fizeram com que fosse necessária a adesão de princípios de gestão ambiental para a 

sobrevivência das mineradoras. À medida que a preservação do meio ambiente passou a 

ser um fator de diferenciação entre as empresas, as companhias também passaram a 

investir em projetos de caráter social. Programas como conservação de energia, de 

otimização de processos com a finalidade de minimizar os custos com insumos, melhor 

aproveitamento da água, dentre outros, tiveram influencia positiva no consumo mais 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

364 

 

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

inteligente dos recursos naturais. Entretanto, estudos mostram que as imposições da 

legislação ambiental ainda são a principal motivação do investimento ambiental 

(LUSTOSA, 2011).  

4.2 Condicionantes para o futuro da mineração 

O setor mineral no Estado Pará está em processo de ampliação em um cenário no 

qual há a perspectiva de grande crescimento nos próximos anos. O Pará é o segundo 

Estado minerador do Brasil. Nos próximos anos o Pará vai possuir a maior mina de ferro 

do planeta – S11D, que começará retirando 90 milhões de toneladas, além de 20 novos 

projetos de implantação e expansão, com investimentos em torno de R$ 68 bilhões até 

2017, com potencial para gerar 48 mil novos empregos (SEICOM, 2013; SIMINERAL, 

2013).  

A maestria de antever tendências e incertezas, com a intenção de organizar a 

sociedade para uma conjuntura futura, tem grande importância em uma estratégia de longo 

prazo. Compreender o passado, seu desenvolvimento e os acontecimentos atuais e, 

essencialmente, ser capaz de identificar onde está caminhando e quais objetivos quer 

alcançar em um contexto localizado nas próximas duas décadas é indispensável para a 

elaboração de um projeto de desenvolvimento do Estado, a partir de sua base mineral. Para 

combater elementos imprevisíveis é interessante organizar, sistematizar e delimitar as 

incertezas. Desse modo, situações promissoras que acorrerão no futuro da indústria mineral 

poderão ser intensificadas. Semelhantemente, situações adversas podem ser contornadas, 

caso exista o planejamento correto (SEICOM, 2013). 

 

5. CONCLUSÕES 

Através deste estudo foi possível observar que as empresas atuantes no setor 

mineral passaram a reconhecer a relevância dos temas relacionados à produção mais 

sustentável para a avaliação da performance empresarial inserida em um contexto de 

economia verde. A preservação dos ecossistemas das localidades onde as empresas 

mineradoras atuam é imprescindível para a realização das ações produtivas nas áreas de 

jazidas minerais, uma vez que, a má ocupação e exploração podem levar a graves 

consequências as futuras operações.  

Desenvolvimentos tecnológicos também têm efeito positivo sobre a indústria 

mineral, mas todo avanço deve ser acompanhado por tecnologias mais limpas. Esta questão 
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é singularmente válida para as grandes minas que a cada dia, com a inserção de novos 

aparatos tecnológicos, ampliam a escala de produção e, por consequência, reduzem sua 

vida útil. Dessa forma, existem inúmeras possibilidades para futuro da mineração dentro da 

Economia Verde, dependendo das combinações entre as condicionantes para o futuro. 

Assim, é fundamental estar preparado para possíveis incertezas que possam afetar as 

variáveis que possuem alto grau de influência para o setor. 

Desse modo, é necessário equilibrar de forma eficiente a dinâmica entre a 

viabilidade econômica, cuidado com o meio ambiente e com a sociedade, haja vista que, 

futuramente dificilmente persistirão bons negócios em localidades desestruturadas. Neste 

contexto, o gerenciamento do vinculo com os stakeholders obtêm contornos estratégicos, 

uma vez que, a longo prazo, gerará mais rentabilidade para o empreendimento e maior 

melhoria social, econômica e ambiental para a sociedade.  
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RESUMO 

 
O Herbário HF Profª Normélia Vasconcelos da Universidade Federal do Pará foi criado na década 

de 70, e inicialmente pertencia ao Departamento de Farmácia desta instituição, por este motivo foi 

adotado o acrônimo HF. Atualmente está vinculado ao Instituto de Ciências Biológicas, recebe 

apoio de instituições de amparo à pesquisa, para que seja executado o projeto “Frutos da 

Amazônia, resgate, revitalização e ampliação da carpoteca do herbário Profa. Normélia 

Vasconcelos – ICB/UFPA”, além da implantação de uma coleção de flores, em andamento. Em seu 

acervo estão presentes espécimes bastante antigas, alguns provenientes de intercâmbios com outros 

herbários, como o UCR Herbarium (da Universidade da Califórnia) e o MG (do Museu Paraense 

Emílio Goeldi). Considerando-se que há uma insuficiência na divulgação de dados de ocorrência e 

distribuição geográfica de Flacourtiaceae no Brasil, o presente estudo fez um levantamento dos 

representantes desta família presentes no herbário HF, visando analisar se estes são suficientes para 

documentar a flora paraense. Buscaram-se informações sobre sua origem, período em que foram 

coletados, coletor e espécie. Foram examinadas 33 exsicatas, distribuídas em 10 gêneros e 24 

espécies, 22 coletadas em municípios do estado do Pará, mostrando que o Herbário HF possui 

grande representatividade quanto à flora regional, abrigando espécimes não presentes em outros 

depositários. 

 

Palavras-chave: Herbário. Flacourtiaceae. Exsicata. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Informações Gerais sobre a Família objeto do estudo 

A família Flacourtiaceae é formada por 86 gêneros e pouco mais de 800 espécies 

distribuídas em todo o mundo, em regiões tropicais e subtropicais, com menor frequência 

em áreas de clima temperado. No Brasil, há aproximadamente 23 gêneros e mais de 100 

espécies catalogadas (OLIVEIRA & TORRES, 2009). 

Ainda existem muitas discordâncias em relação aos componentes desta família, 

uma vez que seus caracteres considerados apomórficos também estão presentes em outras 

famílias, principalmente Salicaceae. Alguns trabalhos até mesmo consideram 

Flacourtiaceae uma divisão, constituída pelas famílias Salicaceae e Achariaceae, de acordo 

com uma classificação feita por Lemke, 1988; Chase et al. 2002, (OLIVEIRA & TORRES, 

2009). 

Thadeo (2007), tendo como base a anatomia comparada das folhas, observou 

muitas semelhanças entre estas duas famílias, como os dentes salicóides e os tricomas 

multicelulares e ramificados. Informações estas que poderão subsidiar estudos de revisão 

taxonômica sobre Flaucortiaceae, atualmente escassos. 

Grande parte dos trabalhos em relação a Flacourtiaceae no país consistem na 

composição florística dos estados, algo que contribui para o conhecimento da diversidade 

de cada região, e das espécies endêmicas. Contudo, é necessária uma análise mais recente a 

nível nacional, como a que envolveu a Flora Brasiliensis, produzida entre os anos de 1840 

e 1906, autoria de von Martius, Eichler, Urban e colaboradores, a qual tratava sobre mais 

de 20.000 espécies brasileiras, em sua maioria angiospermas, (ARIANE & ROSELI, 2009; 

CRIA , 2005), neste sentido vem sendo desenvolvida uma iniciativa semelhante, a 

elaboração da Lista de espécies da Flora do Brasil com dados sobre nomenclatura e 

distribuição geográfica dos táxons, porém ainda não estão disponibilizadas informações 

acerca de Flacourtiaceae. 

Muitas espécies da família destacam-se por sua utilidade farmacológica, sobretudo 

às pertencentes ao gênero Casearia. Assim, estão sendo realizados muitos estudos acerca 

da presença de princípios ativos com efeitos positivos sobre células tumorais, por exemplo, 

em Casearia lasiophylla, Casearia arbórea, Prockia crucis e Xylosma pseudosaizmannii. 

Além de Casearia sylvestris (popularmente conhecida como cafezeiro-do-mato), com 

propriedades antiofídicas, Laetia procera, comprovadamente um leishimanicida, e Laetia 
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corymbulosa, potencial agente combatente do desenvolvimento da bactéria causadora da 

tuberculose (RAMIREZ, 2008). 

1.2 Coleções botânicas  

As coleções botânicas são locais onde estão depositados e documentados, 

acompanhados pelas devidas informações, representantes da flora de determinada área. Os 

herbários podem realizar coletas regionais ou não, permutar espécimes entre si e fornecer 

materiais para o subsídio de pesquisas, atuando também na qualificação de recursos 

humanos. 

A região norte do Brasil é uma das quais possui menor número de herbários e de 

material botânico depositado, entre exsicatas e coleções associadas, devido à escassez de 

recursos humanos especializados na área (BARBOSA, VIEIRA apud PEIXOTO, 2014). 

O presente estudo fez um levantamento dos representantes da família 

Flacourtiaceae depositados no Herbário HF, visando analisar se estes são suficientes para 

documentar a flora paraense. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Foi utilizado como objeto de pesquisa o acervo de exsicatas do herbário HF, Profª 

Normélia Vasconcelos da Universidade Federal do Pará, tendo sido colhidas informações 

acerca da espécie; procedência, acompanhada pelos dados de Latitude e Longitude, quando 

presentes; coletor; data da coleta e número com qual a exsicata foi registrada no herbário, 

visando-se avaliar se a flora brasileira está em boa representação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No herbário HF, a família Flacourtiaceae está representada por 33 exsicatas, 

distribuídas em 10 gêneros e 24 espécies diferentes, entre as quais grande parte é oriunda 

do Pará, tendo sido 22 coletadas em 6 municípios do estado, e outras 4 possuem 

informações de localização insuficientes (Quadro 1). Muitas das amostras são advindas de 

coletas antigas, e, portanto, não apresentam dados de Latitude e Longitude, relevantes para 

a caracterização da área de coleta. Dentre os principais, está o gênero Casearia (Figura 1), 

representado por 12 espécies. 

 
Quadro 1 – Informações presentes nas etiquetas de identificação das excicatas. 
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Núm. Registro: 2669 

Banara guianensis Aubl. 

Procedência: Brasil, Pará, 

Parque ambiental do Utinga. 

Lat: 1o25’42”S, 

Lon:48o26’33”W, alt: 12m. 

Coletor: Menezes Neto, 

M.A. MA-05-08 (100.044) 

Data da Coleta: 17/01/2001 

Núm. Registro: 2979. 

Banara guianensis Aubl. 

Procedência: Brasil, Pará, 

Parque ambiental do Utinga. 

Lat: 1o25’49”S, 

Long:48o26’35”W, alt:6m. 

Coletor: Cordeiro, M.R. 

MC-08-08 (100.343) 

Data da Coleta: 25/11/2001 

Núm. Registro: 2601 

Banara nítida Spr. 

Procedência: Picada da topografia 

no largo do muruci, à margem 

esquerda subindo o rio. 

Coletor: S.A. da M. Souza, O.C. 

do Nascimento, M.C. da Silva, 

Pedro. 

Data da Coleta: 20/10/1986. 

Núm. Registro: 3024 

Casearia arbórea (Rich.) 

Urb. 

Procedência: Brasil, Pará, 

Concórdia do Pará, Fazenda 

São Joao. Lat: 1o59’12”S, 

Long: 47o58’03”W. 

Coletor: Cordeiro, M.R. 

MC-12-07 (100.388) 

Data da Coleta: 16/12/2001 

Núm. Registro: 2831 

Casearia javitensis HBK 

Procedência: Brasil, Pará, 

Belém, Estação Rádio da 

Marinha em Belém. Lat: 

1o23’47”S, Long: 

48o26’01”W, alt: 22m. 

Coletor: Gurgel, E.S.C. SG-

11-02 (100.206) 

Data da Coleta:12/07/2001. 

 

Núm. Registro: 3475 

Casearia javitensis HBK 

Procedência: Pará, Santarém, 

estrada para Cachoeira do Palhão, 

km 70. 

Coletor: P. Cavalcante, M. Silva. 

Data da Coleta: 01/12/1966. 

 Núm. Registro: 1034 

Casearia javitensis H.B.K. 

Procedência: Ter. de 

Núm. Registro: 446 

Casearia javitensis H.B.K. 

Procedência: Bahia, 

Núm. Registro: 3006 

Casearia decandra Jacq. 

Procedência: Brasil, Pará, 
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Rondônia, margem do Rio 

Urupá. 

Coletor: M.R. Cordeiro. 

Data da Coleta: 08/08/1975. 

Rodovia Camacan-

Canavieira, 30 km de 

Canavieira. 

Coletor: R.P. Belém et M. 

Magalhães 

Data da coleta: 12/04/1965. 

Concórdia do Pará, Genipaú. Lat: 

1o59’37”S, Long: 47o57’97”W, alt: 

35m. 

Coletor: Cordeiro, M.R. MC-10-

14 (100.370) 

Data da coleta: 05/12/2001. 

 

Núm. Registro: 2719 

Casearia grandiflora Camb. 

Procedência: Brasil, Pará, 

Belém, Parque Ambiental do 

Utinga. Lat: 1o26’08”S, 

Long: 48o24’59”W, alt: 18 

m. 

Data da Coleta: 08/03/2001. 

Núm. Registro: 759 

Casearia petiolaris Poepp. 

Procedência: Rio Itacaiunas, 

afluente do Rio Tocantins 

Serra Buritirama (B 5); lat: 

5o30’S, Long: 50oW. 

Coletor: João Murça Pires, 

R.P. 

Data da Coleta: 20/03/1970. 

Núm. Registro: 3477 

Casearia pitumba Sleumer 

Procedência: Pará, parque 

nacional do Tapajós, Ilha Grande 

do Rio Tapajós. 

Coletor: M.G. Silva, C. Rosário. 

Data da Coleta: 28/11/1978. 

Núm. registro: 578 

Casearia spruceana Benth 

Procedência: Amazonas, 

Rio Negro, arredores de 

Manaus, igarapé Jaraqui. 

Coletor: M. Silva 

Data da Coleta: 23/04/1967. 

Núm. Registro: 506 

Casearia stipularis Vent. 

Procedência: Pará, 

Santarém, embocadura do rio 

Tapajós, junto da FAO. 

Coletor: P. Cavalcante 

Data da Coleta: 11/12/1966. 

Núm. Registro: 1603 

Casearia ulmifolia Vahl 

Procedência: Mato Grosso, 

Aripuana km238 da BR. 174 

Núcleo Juina, Área urbana. 

Coletor: M.G.Silva, A. Pinheiro. 

Data da Coleta: 16/01/79. 
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Núm. Registro: 1194 

Casearia sp. 

Procedência: Amazonas, 

Manaus, arredores do 

aeroporto Velho. 

Coletor: M.R. Cordeiro 

Data da Coleta: 02/12/1976. 

Núm. Registro: 1489 

Hasseltia floribunda H.B.K. 

Procedência: Pará, Almerim, 

Monte Dourado. Estrada do 

Sul de Pacanari. 

Coletor: M.R. Santos 

Data da Coleta: 13/12/1978. 

Núm. Registro: 1463 

Hasseltia floribunda H.B.K. 

Procedência: Pará, Almerim, 

Monte Dourado. Área Sul de 

Pacanari. 

Coletor: M.R. Santos 

Data da Coleta: 22/11/1978. 

Núm. Registro: 2866 

Homalium guianense (Aubl.) 

Oken 

Procedência: Brasil, Pará, 

Santa Isabel do Pará, Cacoal. 

Lat: 1o30’68”S, Long: 

48o10’85”W, alt: 6 m. 

Coletor: Cordeiro, M.R. 

MC-04-04 (100.241) 

Data da Coleta: 05/08/2001. 

Núm. Registro: 489 

Homalium densiflorum Benth 

Procedência: Pará, 

Santarém, Rio Curuá Uma, 

acima da cachoeira do 

Palhão. 

Coletor: P. Cavalcante, N. 

Silva. 

Data da Coleta: 08/12/1966. 

Núm. Registro: 2643 

Laetia procera Eichler 

Procedência: Brasil, Pará, Belem, 

Parque ambiental do Utinga. Lat: 

1o 25’49”S, Long: 48o 25’57”W, 

alt: 6 m.  

Coletor: Menezes Neto, M.A. 

MA-03-03. 

Data da Coleta: 21 dezembro 

2000. 

Núm. Registro: 1476 

Laetia procera (Poepp. et. 

Andl.) Eiichl. 

Procedência: Pará, Almerim, 

Monte Dourado. Estrada do 

Núm. Registro: 1820 

Laetia procera (Poepp. et. 

Andl.) Eiichl. 

Procedência: Sem 

informações. 

Núm. Registro: 1467 

Laetia corymbulosa Spruce 

Procedência: Pará, Almerim, 

Monte Dourado, Beiradão, Estrada 

da caixa d’água. 
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Perimetral. Coletor: M.R. 

Santos 

Data de Coleta: 24/11/1978 

Nome Vernacular: Pau-jacaré 

Coletor: Departamento de 

Química 

Data: 28/09/1979 

Coletor: M.R.Santos 

Data da Coleta: 23/11/1978 

 

Núm. registro: 478 

Lindackeria latifólia (Benth) 

Hook. 

Procedência: Pará, 

Santarém, km 70 da estrada 

para a cachoeira do Palhão 

no R. curuá una. 

Coletor: P. Cavalcante. 

Data da Coleta: 02/12/1966. 

Núm. Registro: 1532 

Lindackeria paraensis 

Kuhlm. 

Procedência: Pará, 

Santarém, Belterra, Porto 

Novo. 

Coletor: M. G. A. Lobo, R. 

Vilhena, B. G. S. Ribeiro. 

Data da Coleta: 02/12/78. 

Núm. Registro: 1250 

Lindaeckeria paraensis Kuhlm. 

Procedência: Belem, Embrapa, 

margem da estrada do 15. 

Coletor: N. A. Rosa. 

Data da Coleta: 07/04/1977. 

Núm. Registro: 2962 

Lindaeckeria paraensis 

Kuhlm. 

Procedência: Brasil, Pará, 

Concórdia do Para, Fazenda 

Cafarnaum. Lat: 2o 01’51”S, 

Long: 47o57`91”W, alt: 9 m. 

Coletor: Cordeiro, M.R. MC-

07-16 (100.326) 

Data da Coleta: 05/11/2001. 

Núm. Registro: 2605 

Lindackeria paludosa 

(Benth.) Gilg 

Procedência: Picada da 

Topografia no largo do 

muruci, à margem esquerda 

subindo o rio. 

Coletor: Mad. S. A. da M. 

Souza, O. C. do Nascimento, 

M.C. da Siva, Pedro. 

Núm. Registro: 526 

Lindackeria maynensis Poepp et 

Endl. 

Procedência: Amazonas, 

Solimões, R. Maracapuru, lago da 

margem direita. 

Coletor: P. Cavalcante, M. Silva. 

Data da Coleta: 27/03/1967. 
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Data da Coleta: 20/10/86. 

Núm. Registro: 1050 

Peridiscus lucidus Benth 

Procedência: Amazonas, 

alto Rio Negro, Cucuí, 

arredores. 

Coletor: P. Cavalcante. 

Data da Coleta: 06/05/1975. 

Núm. Registro: 1821 

Ryania augustifolia (Turcz) 

Moachino 

Nome Vernacular: Mata 

Calado 

Procedência: Sem 

informações. 

Coletor: Departamento de 

Química 

Data da Coleta: 28/09/1979 

Núm. Registro: 1553 

Ryania canescens Eichl. 

Procedência: Pará, Santarém, 

Belterra, porto Novo. Estrada para 

o acampamento, capoeira de terra 

firme. 

Coletor: M.G.A. Lobo, R.Vilhena, 

B.G.S. Ribeiro. 

Data de Coleta: 05/12/1978 

 

 

Ao comparar o acervo do Herbário HF, com outros os quais são divulgados, os 

pertencentes ao Herbário da Fundação Neotrópica do Brasil (com 24 exsicatas, um total de 

7 gêneros e 21 espécies diferentes) e o do Herbário do IBGE/DF, Universidade Federal de 

Brasília (UB), Jardim Botânico de Brasília e Jardim Botânico do Rio de Janeiro (RB) (com 

3 gêneros e 5 espécies diferentes, de acordo com Marquete, 2001), no que se refere a 

componentes da família Flacourtiaceae, observa-se que o primeiro possui uma coleção 

representativa, com um maior número exsicatas, de diferentes gêneros e espécies. 
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Figura 1 – Exsicata de Casearia arborea (Rich.) Urb. depositada no Herbário HF Profa. Normélia 

Vasconcelos. 

 

4. CONCLUSÕES 

Foi observada a presença de espécies de grande valor etnobotânico, usadas na 

medicina popular, em meio aos espécimes representantes da família Flacourtiaceae do 

Herbário HF é possível citar Laetia procera, Laetia corymbulosa e Casearia arborea. 

Indubitavelmente, o acervo analisado é bastante relevante, e tem uma boa 

representação quanto a espécies regionais, pela quantidade de espécimes coletados em 

municípios paraenses, o qual não possui semelhante em outros herbários. 
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Neste sentido, são necessárias novas coletas de material botânico, com identificação 

mais precisa da procedência deste, visando-se catalogar a grande biodiversidade presente 

na Amazônia brasileira, mais especificamente no estado do Pará. 

 

REFERÊNCIAS 

CENTRO DE REFERÊNCIA EM INFORMAÇÃO AMBIENTAL, CRIA. Flora 

Brasiliensis. Sistema hospedado no Internet Data Center da Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa, RNP. 2005. Disponível em: <http://florabrasiliensis.cria.org.br/index>. Acesso 

em: 02 de novembro de 2014.   

FUNDAÇÃO NEOTRÓPICA DO BRASIL. Amostras de Herbário da Neotrópica. The 

Field Museum. 1999-2014. Disponível em: 

<http://fm1.fieldmuseum.org/vrrc/?PHPSESSID=eb41406e239e7b807176373ff7&pag

e=results&rpno=1&family=FLACOURTIACEAE&country%5B%5D=BRASIL&ge

nus=&species=&intPerPage=25>. Acesso em: 03 de novembro de 2014. 

INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RIO DE JANEIRO. Lista de 

Espécies da Flora do Brasil. COPPETEC-UFRJ. 2013. Disponível em: 

<http://reflora.jbrj.gov.br/jabot/listaBrasil/PrincipalUC/PrincipalUC.do?lingua=pt>. 

Acesso em: 02 de novembro de 2014. 

MARQUETE, R. Reserva Ecológica do IBGE (Brasília - DF): Flacourtiaceae. Rodriguésia, 

Revista do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. 2001. Disponível em: 

<http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/Rodrig52_80/2-marq~1.pdf>.Acesso 

em: 02 de novembro de 2014. 

OLIVEIRA, A.S. & TORRES, R.B. AS ESPÉCIES DE FLACOURTIACEAE DO RIO 

GRANDE DO NORTE: CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA 

BIODIVERSIDADE BRASILEIRA. INSTITUTO AGRONÕMICO (IAC). 2009. 

Disponível em: 

<http://www.iac.sp.gov.br/areadoinstituto/pibic/anais/2009/artigos/re0900005.pdf>. 

Acesso em: 26 de setembro 2014. 

PEIXOTO, A.L. COLEÇÕES BOTÂNICAS: objetos e dados para a ciência. Museu de 

Astronomia e ciências afins. Disponível em: 

<http://www.mast.br/projetovalorizacao/textos/livro%20cultura%20material%20e%

20patrim%C3%B4nio%20de%20C&T/19%20COLE%C3%87%C3%95ES%20BO

T%C3%82NICAS_Ariane%20Luna.pdf>. Acesso em: 03 de novembro de 2014. 

RAMIREZ, R. R. A. Abordagem Fitoquímica de uma espécie da família Flacourteaceae – 

Casearia arborea (Rich.) Urb. Portal Domínio Público. 2008. Disponível em: 

<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/cp100741.pdf>. Acesso em: 02 de 

novembro de 2014. 

THADEO, M. Anatomia foliar de espécies de Flacourtiaceae (Sleumer, 1980). Sistema de 

publicação eletrônica de teses e dissertações da UFV. 2007. Disponível em: 

<http://www.tede.ufv.br/tedesimplificado/tde_arquivos/32/TDE-2007-06-

26T114323Z-576/Publico/02%20-%201%20artigo.pdf>. Acesso em: 26 de setembro de 

2014. 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

377 

 

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

REPRESENTANTES DA FAMÍLIA ORQUIDACEAE DO HERBARIO 

HF PROFa. NORMELIA VASCONCELOS – ICB/UFPA 

 
Lilian Costa da Silva¹; Karina de Nazaré Lima Alves²; Rafael Costa Paiva3; Rosildo Santos 

Paiva4 

 

1 Aluna de Bacharelado em Biologia do ICB-UFPA – lilian.silva.c@hotmail.com 

²Aluna do Curso de Ciências Naturais da UEPA – k.ari.na@hotmail.com   
3 Aluno de Agronomia da UFRA - rafaelcp007@yahoo.com.br 

4 Professor Dr. da Faculdade de Biologia do ICB-UFPA – rpaiva@ufpa.br 

 
 

RESUMO 

O Herbário HF Prof.ª Normélia Vasconcellos, implantado na década de 70, foi inicialmente 

constituído por duplicatas de exsicatas do antigo IAN (Instituto Agronômico do Norte) e MPEG 

(Museu Paraense Emílio Goeldi). Dentre as exsicatas presentes no acervo do herbário, constam 

exemplares coletados e identificados por botânicos como Adolpho Duck, João Murça Pires, George 

Alexander Black, Normélia Cláudia de Vasconcellos, Guido Ferreira João Pabtist, e outros 

renomados pesquisadores que contribuíram para estudos da Flora Amazônica. No acervo constam 

diversas famílias, dentre elas Orchidaceae, utilizada como objeto de estudo desta pesquisa. A 

família é amplamente diversificada, sobretudo na região equatorial, com grande diversidade de 

espécies na Colômbia, Equador, Brasil e Peru. O Brasil detém uma das maiores diversidades de 

orquídeas do continente americano e do mundo, com cerca de 2420 espécies das quais 1.620 são 

endêmicas deste país. São plantas herbáceas, perenes, terrícolas ou, mais comumente, epífitas. As 

pastas contendo as  exsicatas da família orchidaceae presentes no acervo do herbário HF Normélia 

Vasconcelos, foram separadas, analisadas e coletadas às informações das etiquetas e devolvidas ao 

acervo. Foram identificados onze gêneros de Orchidaceae, com destaque para Rodriguezia (com 2 

espécies). A maior quantidade de espécies do gênero Rodriguezia se comparado aos outros gêneros 

presentes no herbário, está relacionado a sua distribuição desde o México ao noroeste da argentina, 

com concentração no norte e noroeste da Amazônia e mata atlântica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Implantado na década de 70 o Herbário da Universidade Federal do Pará (Sigla 

HF), pertence ao Instituto de Ciências Biológicas e destina-se, sobretudo a prestar apoio às 

atividades didático-pedagógicas da Faculdade de Biologia da ufpa. Inicialmente 

constituído por duplicatas de exsicatas do antigo IAN (Instituto Agronômico do Norte) e 

MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi), apresentou mudanças a partir de 1980. Projetos 

de ensino e extensão, coordenados pelos professores de Botânica da UFPA resultaram em 

um aumento do acervo de exsicatas, bem como à introdução de frutos e sementes para a 

constituição de uma carpoteca. 

Dentre as exsicatas guardadas no herbário, constam espécies que datam do ano de 

1908 e muitos exemplares coletados e identificados por botânicos como Adolpho Duck, 

João Murça Pires, George Alexander Black, Normélia Cláudia de Vasconcellos, Guido 

Ferreira João Pabist. 

Uma importante família que se faz representar na coleção do Herbário HF esta a 

família Orchidaceae, a qual é a maior família, em número de espécies, entre as 

monocotiledôneas. Pertence à ordem Asparagales (APG, 2006), sendo constituída por 

aproximadamente 24.500 espécies distribuídas em cerca de 800 gêneros (Dressler, 1993, 

2005). São plantas herbáceas, perenes, terrícolas ou, mais comumente, epífitas (cerca de 

73% das espécies). Apresenta distribuição cosmopolita, embora seja mais abundante e 

diversificada em florestas tropicais, especialmente da Ásia e das Américas. 

Nos Neotrópicos a família é amplamente diversificada, sobretudo na região 

equatorial, com grande diversidade de espécies na Colômbia, Equador, Brasil e Peru. O 

Brasil detém uma das maiores diversidades de orquídeas do continente americano e do 

mundo, com cerca de 2.419 espécies das quais 1.620 são endêmicas deste país (Barros et 

al. 2010). 

A família Orchidaceae caracteriza-se por possuir flores hermafroditas, raramente 

unissexuais, frequentemente zigomorfas, raramente assimétricas, trímeras, com três sépalas 

e três pétalas, sendo uma delas, a oposta ao estame fértil, morfologicamente modificada, 

constituindo o labelo. O androceu é constituído de um, raro dois ou três, estames férteis; o 

filete é adnado ao estilete, formando o ginostêmio; o estigma fica, geralmente, na face 

ventral do ginostêmio, é trilobado, sendo um dos lobos parcialmente estéril, formando o 

rostelo, uma estrutura mais ou menos membranácea que separa a antera do estigma; a 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

379 

 

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

antera, na maioria dos casos, é representada por um “capuz” que geralmente cai no 

processo de retirada do pólen; o pólen na maioria das espécies é unido em polínias, em 

número de 2, 4, 6 ou 8; o ovário é ínfero, em regra unilocular, com placentação parietal; Os 

frutos são capsulares e quase 4  secos, raramente carnosos; as sementes são numerosas, 

minúsculas, com embrião rudimentar, desprovidas de endosperma. 

Este trabalho objetiva, a partir de um levantamento das espécies da família 

Orchidaceae presentes no herbário HF Normelia Vasconcelos, avaliar a representatividade 

da mesma nesta coleção. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento dessa revisão, efetuou-se consulta ao acervo de exsicatas 

da família Orchidaceae do Herbário HF Profª Normélia Vasconcelos da Universidade 

Federal do Pará e posteriormente realizou-se o levantamento de todos os registros das 

espécies presentes no acervo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No herbário HF Normélia Vasconcelos estão depositadas 25 exemplares da família 

Orchidaceae distribuídas em 11 gêneros, sendo que o gênero Rodriguezia apresentou 2 

espécies, e os gêneros Epidendrum, Locckhartia e Maxillaria apresentaram 4 exemplares 

da mesma espécie. 

Quadro 1- Espécies da família Orchidaceae do Herbário HF Profª Normélia Vasconcelos ICB-

UFPA. 

N° de registro 2389 

N° de registro: 3547 

Nº de registro: 3546 

Nº de registro: 3545 

Espécie: Epidendrum nocturnum jacq. 

Procedência: Pará: ilha de tatuoca, baía 

do guajará,em frente a vila de icoaraci 

Coletor: Paulo Roberto oliveira 

Data: 27/10/1991 

N° de registro:1629 

Espécie: Eulophia alta(L) Fawc e Rende 

Procedência: Mato Grosso, entroncamento das 

rodovias de Cuiabá Santarém e porto velho, 

arredores do aeroporto 

Data: 06/02/1979 

Coletor: M .G Selva e A.Pinheiro 
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Nº de registro:2381 

Espécie: Rodriguezia lanceolata 

Procedência: Campus básico-UFPA ao 

lado do ICB 

Data: 23/12/1992 

Coletor: Eunice G.Macedo 

 

 

 

 

Nº de registro: 2387 

Nº de registro:3542 

Nº de registro:3543 

Nº de registro:3544 

Nº de registro: 2387 

Espécie: Locckhartia umbricata 

Procedência: Pará,ilha de tatuoca,baía do 

guajará em frente a vila de icoaraci. 

Data: 27/10/1991 

Coletor: Paulo Roberto oliveira 

N° de registro:2386 

Nº de registro:3548 

N° de registro:3549 

Nº de registro:3550 

Espécie: Maxillaria camaridii richb 

Procedência: Pará, ilha de tatuoca,baía 

de guajará,em frente a vila de icoaraci 

Data: 27/10/1991 

Coletor: Paulo Roberto oliveira 

Nº de registro :839 

Espécie: Pogoniopsis Rubra (L.) Wherry 

Data: 23/07/1970 

S.W Leonard 

J.I.Hackney 

 

N° de registro:863 

Espécie: Orchis spectabilis 

Procedência:Wolf. Creck on co Road 

1157 plants common un Young lírio 

Dendron woodland cove.eleve.2400 ft 

Coletor: Dan pittillo e R. harbin  

Data: 27/04/1970 

Western Carolina university 

N° de registro:2388 

Nº de registro :3551 

Espécie:Polystachia concreta (jacq) garay & 

swett 

Procedência:Pará,ilha de tatuoca,bai do 

guajará,em frente a vila de icoaraci 

Data:2710/1991 

Coletor: Paulo Roberto 

 

Nº de registro: 2390 

Nº de registro:3552 

Espécie: Rodriguezia Lanceollata Ruiz e 

Pavon 

N° de registro:1487 

Especie: stelis paraensis barb.rodr 

Proc: para,município de almeirim, 

m.dourado,estrada sul de pacanari,m.de terra 
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Procedência: Pará: Belém,campus 

UFPA,em frente uma amendoeira em 

frente a centro de ciências biológicas 

Coletor: Paulo Roberto oliveira 

Data: 20/11/1991 

 

Nº de Registro:813 

Especie :Vanilla 

Data :setembro de 1970 

Coletor:João Murça Peres e R.P.Belém 

Procedência:MPEG 

firme,solo argiloso averm 

Coletor:m.r.santos 519 

Data:12/xii/1978 

 

 

 

Espécie: Warea Cuneifolia (Muthl) nutt. 

Data:September 1969 

Dry. Abandoned Field,1 mile south of edmund 

W.T.batson 

University of South Carolina 

Nº de registro: 90 

Especie:orchis sp 

Hab:sumpfland 

n.v:knabenkraut 

proc:Mannheim ,Alem. 

Coletor:D.Roth 

Data:August 59 

Nº de registro:178 

Especie:oschis sp 

Hab:Wiese 

n.v:Knabenkraut 

procedencia:Mannheim,Alem. 

Coletor:D.roth 

Data:August 59 

 

A família Orchidaceae está dividida em 70 subtribos, 22 tribos e cinco subfamílias 

baseadas principalmente no número e na posição da antera. Essas subfamílias, de acordo 

com a classificação de Dressler (1993) são: Apostasioidae, Cypripedioideae, 

Epidendroideae, Spiranthoideae e Orchidoideae. Em tratamentos mais recentes, baseados 

na análise de regiões de DNA e caracteres morfológicos, o número de subfamílias é 

mantido, porém, Spiranthoideae e Orchidoideae foram consideradas como uma única 

subfamília (Orchidoideae), e Epidendroideae têm sido divididas, sendo criada a subfamília 

Vanilloideae.  

O maior número de exemplares do gênero Rodriguezia pode está relacionado a sua 

distribuição desde o México ao noroeste da Argentina, com concentração no norte e 

noroeste da Amazônia e mata atlântica. O menor número representantes das espécies dos 

demais gêneros pode estar relacionado à dificuldade de coleta ou ainda a raridade de 

algumas espécies, como é o caso do gênero Eulophia que possui como único representante 
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no Brasil a espécie Eulophia alta (L) Fawc. & Rendli (Figura 1) a qual tem um exemplar, 

oriundo do estado do Mato Grosso, depositado no Herbário HF. 

 

Figura 1 – Exemplar de Eulophia alta (L) Fawc. & Rendli (Nº de registro 1629) depositado na 

coleção do Herbário HF Profa. Normélia Vasconcelos do ICB-UFPA. 
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4. CONCLUSÕES 

 Apesar da família Orchidaceae ser constituída por aproximadamente 24.500 

espécies distribuídas em cerca de 800 gêneros, os resultados mostraram uma baixa 

representatividade desta no acervo do Herbário HF em cuja coleção consta apenas 25 

exsicatas de 11 gêneros. 
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RESUMO 

Implantado na década de 70, sob a coordenação da Professora Profa. Normélia Cláudia de 

Vasconcelos, o Herbário da Universidade Federal do Pará (Sigla HF), foi inicialmente constituído 

por duplicatas de exsicatas oriundas do antigo IAN (Instituto Agronômico do Norte) e MPEG 

(Museu Paraense Emílio Goeldi). O presenta trabalho teve por objetivo contabilizar os registros de 

espécies da família Piperaceae presentes no banco de exsicatas do herbário Profa. Normélia 

Vasconcelos da Universidade Federal do Pará, utilizado principalmente para apoio às atividades 

didático-pedagógicas. Após o levantamento dos registros e análise dos dados mostraram que a 

referida família não esta bem representada no herbário HF, com a presença exclusivamente dos 

gêneros Piper e Peperomia, que se encontram representadas por 23 e 3 espécies respectivamente, 

estes dois gêneros são os gêneros com maior número de espécies dentro da família Piperaceae.       
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1. INTRODUÇÃO  

Implantado na década de 70, sob a coordenação da Professora Profa. Normélia 

Cláudia de Vasconcelos, o Herbário da Universidade Federal do Pará (Sigla HF), 

pertencente inicialmente ao Departamento de Farmácia, foi transferido para o Centro de 

Ciências Biológicas e destina-se, sobretudo às atividades didático-pedagógicas. 

Inicialmente constituído por duplicatas de exsicatas do antigo IAN (Instituto 

Agronômico do Norte) e MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi), apresentou mudanças a 

partir de 1980. Projetos de ensino e extensão, coordenados pelos professores de Botânica 

da Universidade e com a participação de alunos e estagiário-bolsistas, resultaram em um 

aumento do acervo de exsicatas, bem como à introdução de frutos e sementes para a 

constituição de uma carpoteca. 

Dentre as exsicatas guardadas no herbário, constam exemplares que datam do ano 

de 1908 e muitos exemplares coletados e identificados por botânicos como Adolpho Duck, 

João Murça Pires, George Alexander Black, Normélia Cláudia de Vasconcellos, Guido 

Ferreira João Pabist, além de outros renomados pesquisadores que contribuíram para 

estudos da Flora Amazônica. 

As piperaceaes englobam cerca de 2500 especies e são distribuídas em cinco 

gêneros (Manekia Trelease, Peperomia Ruiz & Pav., Piper L., Zippelia Blume e 

Verhuellia Miq.)dos quais Piper L. e Peperomia Ruiz & Pav. são os mais diversos, de 

região tropical e subtropical, no Brasil esta constituída por quatro gêneros, e cerca de 500 

espécies (Yuncker 1972,1973 e 1974). 

Nesta família encontram-se plantas de porte arbustivo, herbáceo ou arbóreo de mais 

de três metros. O caule e articulado e nodoso, as folhas são inteiras, dorsiventrais, alternas 

raramente opostas ou verticiladas, pecioladas com estipulas (Hutchinson 1973). 

O gênero Piper L. tem cerca de 700 espécies e grande parte delas se caracterizam 

pelo uso popular medicinal e pela importância econômica e comercial devido à produção 

de óleos essenciais utilizados pela indústria de condimentos, farmacêutica e também de 

inseticidas (Silva & Machado 1999). Piper se caracteriza por apresentar espécies arbustivas 

ou de porte arbóreo reduzido, ocasionalmente escandente, raramente sub-herbáceo, com 

flores pequenas, perfeitas ou imperfeitas, em espigas, com 2-6 estames, e gineceu com um 

ovário e 2-4 estigmas (Yuncker 1972). 
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Muitas espécies de Peperomia são cultivadas como ornamentais, cuja beleza reside 

principalmente em sua folhagem, enquanto outras são utilizadas na alimentação (Yuncker 

1972, 1973 e 1974). As flores de Peperomia são congestas ou laxas, reunidas em espigas, 

com ovário geralmente disposto numa depressão de raque, e com dois estames (Guimarães 

et al. 1984). 

O presente trabalho objetivou realizar o levantamento de exsicatas da família 

Piperaceae presente no acervo do herbário Profa Normélia Vasconcelos, avaliar através 

dos resultados obtidos se a família encontra-se bem representada dentro do referido acervo, 

além de promover a divulgação da coleção.       

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Efetuou-se consulta ao acervo de exsicatas da família Piperaceae do herbário Profa. 

Normélia Cláudia de Vasconcelos da Universidade Federal do Para. E posteriormente foi 

feita analise dos dados dos registros presentes no acervo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No herbário Profa. Normélia Cláudia de Vasconcelos verificou-se que a família 

Piperaceae encontra-se representada por 26 exsicatas dentre as quais se podem observar a 

presença principalmente de espécies dos gêneros Piper, além de espécies do gênero 

Peperomia, sendo a grande maioria delas procedentes do estado do Para, e algumas 

coletadas nos estados do Mato Grosso, Maranhão e Amazonas, todas oriundas de regiões 

de clima tropical, ideal para o desenvolvimento de plantas desta família. Dentro da referida 

família a exsicata mais antiga data de 20/03/1970 e as mais recentes datam de 24/09/2001. 

Merece destaque o fato de os dois primeiros registros da família Piperaceae no 

Herbário HF terem sido coletados pelo Botânico João Murça Pires (Tabela 1). 

   Tabela 1 - Espécies da família Piperaceae do Herbário HF Profª Normélia de Vasconcelos. 

Nºde 

Regis

tro Espécie Procedência Coletor Data 

757 Piper arboreum Aubl. Serra Buritirama (5º30`S 50ºW)  

João Murça Pires e 

R. P. Belém (N.E) 

20/03/1

970 

945 P. belterraense Yunker Humaitá, Amazonas 

João Murça Pires 

(N.E) 

03/10/1

973 

982 

P. cyrtopodon (Miq.) 

C.DC. 

Pará, São Domingos do Capim,  

47º 45’W 2º 20’S 

 P. Cavalcante, 

2981 

04/07/1

974 
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1114 P. tuberculatum Jacq. 

Mato Grosso, Rod. BR 80, Faz. 

Cachimbo, Projeto RADAM 

M. R. Cordeiro, 

1056 

18/11/1

976 

1116 

P. lanceolatum Ruiz. et 

Pava 

Mato Grosso, Rod. BR 80, Faz. 

Cachimbo, Projeto RADAM 

M.R. Cordeiro, 

1058 

18/11/1

976 

1125 P. callosum R e P 

Mato Grosso, Rod. BR 80, Faz. 

Cachimbo, Projeto RADAM 

M.R. Cordeiro, 

1077  

19/11/1

976 

1356 P. tuberculatum Jacq. Maranhão, São Bento Alegre N.A. Rosa, 2515 

04/07/1

978 

1488 P. aequale Vahl. Pará, Almerim, Monte Dourado.  M.R. Santos, 522 

12/12/1

976 

1535 

P. cf. cornicounectivum 

DC. Pará, Santarém, Belterra 

B. G. S. Ribeiro, 

13 

02/12/1

978 

1669 P. sp.  

Mato Grosso, Fazenda Cachimbo, 

Projeto RADAM, BR.165 

km.738 M.R. Santos, 1265 

11/12/1

975 

2110 P. hispidum Sw. 

Municipio de Capanema, Rio 

Quatipuru 1º 04’S, 46º 59’W    

Rosario M. G. 

Silva, (N.E) 

09/04/1

980 

2158 P. nigrum L. EMBRAPA/CPATU  

Lucival R. 

Marinho (N.E) 

06/11/1

987 

2308 

Peperomia pellucida 

(L.) H.B.K. UFPA campus I 

Pedro Pereira 

(N.E) 

22/06/1

990 

2362 P. pellucida (L.) H.B.K. Pará, Belém Não especificado 

01/06/1

989 

2363 

Piper callosum Ruiz e 

Pavan Pará, Belém Não especificado 

01/06/1

989 

2405 

P. callosum Ruiz et 

Pava Pará, Abaetetuba 

Gilmar R. Dias 

(N.E) 

01/02/1

993 

2445 

P. callosum Ruiz et 

Pava 

Pará, Belém, Pass. Ismael de 

Castro- São Braz 

Lilian Valeria 

Barreto (N.E) 

30/09/1

994 

2586 

Peperomia 

macrostachya (Vhal) A. 

Dietr. 

Margem esquerda Rio Xingu, 

nascente do Curica 

O. C. Nascimento, 

325 

14/10/1

986 

2587 Piper hirsutum Sw. 

Margem esquerda Rio Xingu, 

nascente do Curica C.S. Rosario, 329 

16/10/1

986 

2591 

P. cyrtopodon (Miq) C. 

DC. 

Margem esquerda Rio Xingu, 

nascente do Curica C. S. Rosario, 341 

16/10/1

986 

2621 P. callosum 

Conceição do Ita, 18 km de Santa 

Isabel 

Alexandra Santos 

(N.E) 

27/10/1

987 

2623 P. callosum Opiz FCAP – Belém, Para 

Odineia Maria dos 

S. Vale (N.E) 

14/04/1

998 

2624 P. callosum Opiz Marituba, Pará            

D. Busman e J. 

Wilker (N.E) 

17/04/1

998 

2643 P. cf. hispidum Sw.  

 Brasil, Pará, Belém, Estação 

Rádio da Marinha 1º 23’80’’ S 

48º 26’56’’ W. 

Cordeiro M. R. 

(N.E) 

24/09/2

001 

2644  P. cf. hispidum Sw. 

Brasil, Pará, Belém, Estação 

Rádio da Marinha 1º 23’80’’ S 

48º 26’56’’ W. 

Cordeiro M. R. 

(N.E) 

24/09/2

001 

2645 P. cf. hispidum Sw. 

Brasil, Pará, Belém, Estação 

Rádio da Marinha 1º 23’80’’ S 

48º 26’56’’ W. 

Cordeiro M. R. 

(N.E) 

24/09/2

001 
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Exceto o gênero monotípico Zippelia, que ocorre na Ásia tropical, todos os demais 

gêneros estão bem representados na região Neotropical (Tebbs 1993; Suwanphakdee & 

Chantaranothai 2009). Porém, a maior predominância de Piper (Figura 1) deve-se ao fato 

de que este gênero é o mais bem representado dentro da família Piperaceae com cerca de 

700 espécies, enquanto que o gênero Peperomia encontra-se representado por cerca de 500 

espécies. 

 

Figura 1 – Exemplar de Piper cirtopodon (Mic.) C. Dc. (Nº registro 982) integrante da coleção do 

Herbário HF Profa. Normélia Vasconcelos. 
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4. CONCLUSÕES 

No Herbário HF Profa. Normélia Vasconcelos a família Piperaceae ainda conta 

com poucos registros e está representada apenas pelos gêneros Piper e Peperomia, 

havendo ausência dos gêneros Manekia, Zippelia e Verhuellia.     
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RESUMO 
 

O HF, Herbário Prof.ª Normélia de Vasconcellos, implantado na década de 70, está constituído por 

duplicatas de exsicatas IAN (Herbário da Embrapa Amazônia Oriental, Belém, Pará) e MPEG 

(Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará). Dentre as exsicatas presentes no acervo do herbário, 

constam exemplares coletados e identificados por botânicos como Adolpho Ducke, João Murça 

Pires, George Alexander Black, Normélia Cláudia de Vasconcellos, Guido Ferreira João Pabtist, e 

outros renomados pesquisadores que contribuíram para estudos da Flora Amazônica. No acervo 

constam diversas famílias, dentre elas Polygonaceae, utilizada como objeto de estudo desta 

pesquisa. Polygonaceae apresenta 40 gêneros com mais de 800 espécies distribuídas nas regiões 

temperadas, tropicais e subtropicais, ocorrendo sete desses gêneros no Brasil, e sendo Coccoloba o 

mais representativo. As exsicatas presentes no acervo do HF, tiveram suas etiquetas revisadas e 

corrigidas quanto ao número de registro no livro tombo, pois o registro da exsicata não 

correspondia ao do arquivo. As pastas com os exemplares de Polygonaceae foram separadas, 

analisadas e coletadas às informações das etiquetas e devolvidas ao acervo. Foram identificados 

sete gêneros de Polygonaceae, com destaque para Coccoloba e Polygonum (com 6 exemplares 

cada), Symeria (3), Eriogonum (2), Brunnichia (1), Polygonanthus (1) e Polygonella (1), sendo 

nove provenientes de permutas com herbários de outros países, como Alemanha e Estados Unidos. 

A família apresenta um número pequeno de gêneros presente no HF, que pode ser em função da 

distribuição geográfica da família, onde a ocorrência se dá principalmente em zonas temperadas da 

América do Norte. 

 

Palavras-chave: Coccoloba sp.  Polygonum capitatum Buch. Triplares. 
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1. INTRODUÇÃO 

Implantado na década de 70, sob a coordenação da Professora Drª Normélia 

Cláudia de Vasconcelos, o HF (Herbário da Universidade Federal do Pará -UFPA), 

pertencente inicialmente ao Departamento de Farmácia, foi transferido para o Instituto de 

Ciências Biológicas e destina-se, sobretudo às atividades didático-pedagógicas. 

Inicialmente, constituído por duplicatas de exsicatas do IAN (Herbário da Embrapa 

Amazônia Oriental, Belém, Pará) e MPEG (Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Pará), 

apresentou mudanças a partir de 1980. Projetos de ensino e extensão, coordenados pelos 

professores de Botânica da Universidade e com a participação de estagiários/bolsistas, 

resultaram em um aumento do acervo de exsicatas, bem como à introdução de frutos para a 

construção de uma carpoteca. 

Dentre as exsicatas guardadas no herbário, constam espécies que datam do ano de 

1908 e muitos exemplares coletados e identificados por botânicos como Adolpho Ducke, 

João Murça Pires, George Alexander Black, Normélia Cláudia de Vasconcellos, Guido 

Ferreira João Pabtist, além de outros renomados pesquisadores que contribuíram para 

estudos da Flora Amazônica. 

No HF estão depositados exemplares de diversas famílias, dentre elas 

Polygonaceae, objeto de estudo deste trabalho. Polygonaceae possui 40 gêneros com mais 

de 800 espécies distribuídas nas regiões temperadas, tropicais e subtropicais (BARROSO 

et al, 1978). No Brasil, sete desses gêneros têm ocorrência espontânea, sendo Coccoloba  o 

mais representativo (MELO, 2000). 

Os representantes da família variam de alguns centímetros, como Polygonum 

capitatum Buch (tapete-inglês), utilizado como forração, mas aparece de forma espontânea 

em fendas de muros (SOUZA, 2005), podem atingir cerca de 20 metros de altura, com 

destaque para o gênero Triplares, utilizado com frequência na arborização de ruas e praças 

(SWIECH, 2009). 

Espécies de Polygonaceae podem ser encontradas em diversos habitats como locais 

alagáveis, terrenos altos, campo aberto e florestas (MELO, 2003). Na Amazônia são 

encontradas 23 espécies pertencentes ao gênero Coccoloba, também comum no resto do 

Brasil, somente uma é endêmica da região (MELO, 2003). A família é constituída por 

árvores, arbustos, ervas e lianas. As folhas são simples, alternas, com margem inteira 

(MELO, 1999); opecíolo é envolvido por uma ócrea, geralmente caduca (MELO, 1999). O 
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caule pode ser cilíndrico ou acanalado, frequentemente lenticelado, são em geral dioicas, 

com flores reduzidas dispostas numa espiga ou num racemo estreito, geralmente axilar 

(MELO, 1999). Os frutos são globosos alados ou triangulosos, duros e negros quando 

secos, e envolvidos pelo cálice, às vezes com ápice agudo (RIBEIRO et al, 1999). 

Algumas Polygonaceae apresentam propriedades medicinais, sendo utilizadas com 

maior frequência na medicina caseira, dentre as quais estão as raízes de Coccoloba uvifera 

L., usada no controle da anemia pós-parto (MORTON, 1977), as cascas e as folhas em 

úlceras em erupções da pele e como digestivas (COE & ANDERSON,1996), as folhas de 

C. barbadensis Jacq. em problemas renais (ZAMORA-MARTINEZ & POLA, 1992) e as 

casca de C. diversifolia Jacq. como analgésica e os frutos como antidiarréico 

(HALBERSTEIN & SAUNDERS, 1978).  

Coccoloba mollis, conhecida como “folha de bolo” e “falso novateiro”(LORENZI, 

1998), comum em todo Brasil, é recomendada para a composição de reflorestamentos 

mistos destinados à recuperação vegetal em áreas degradas (LORENZI, 1998). No estado 

do Paraná, Brasil, é usada como modulador de memória e energético (BARROSO et al, 

2007) e, com o nome de erva da memória, em formulações fitoterápicas para estresse, 

insônia, anemias, queda de visão e impotência sexual (FERREIRA et al, 2006). 

Desta forma, dada à importância da Polygonaceae, o presente trabalho busca 

oferecer informações sobre o levantamento e organização de dados sobre a referida 

família, bem como contribuir com o conhecimento da biodiversidade da flora conservada 

no acervo do HF.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento dessa revisão, efetuou-se consulta ao acervo de exsicatas 

da família Polygonaceae do HF. E posteriormente feito o levantamento de todos os 

registros das espécies presentes no acervo.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na coleção do HF, estão tombadas vinte exsicatas, distribuídas em sete gêneros de 

Polygonaceae, com destaque para Coccoloba e Polygonum (com 6 exemplares cada), 

Symeria (3), Eriogonum (2), Brunnichia (1), Polygonanthus (1) e Polygonella (1). Dessas 
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vinte exsicatas, nove são provenientes de permutas com herbários de outros países, como 

Alemanha e Estados Unidos. 

Tabela 1 - Espécies da família Polygonaceae do Herbário HF Profª Normélia Vasconcelos ICB-

UFPA. 

       ESPECIES  REGISTRO PROCEDENCIA COLETOR DATA 

Eriogonum 

fasciculatum Benth. 

          285 Califórnia- EUA  Jane Canelui 14/04/1963 

Coccoloba pichuna 

Hub. 

          346 Pará, Horto do 

Museu, piscicultura. 

P. Cavalcante 01/03/1963 

Coccoloba uvifera 

(L.) L. 

           355  Litoral da América Rosemiro  25/10/1964 

Polygonum 

persicaria L. 

           414 Alemanha Não 

Identificado 

 

Não 

Informada 

Polygonum bistoria 

L 

          415 Alemanha Não 

Identificado 

 

Não 

Informada 

Symeria paniculata 

Benth 

 

          527 Amazonas- Rio 

Solimões. 

 

P. Cavalcante 

 

27/03/1967 

 

Polygonum 

aviculare L. 

 

          541 

 

Dannemberg, 

Alemanha. 

Não 

Identificado 

 

06/ 1967 

Symeria paniculata 

Benth 

              564 Amazonas- Rio 

Solimoes- Careiro- 

Lago do Rei. 

 

M. Silva 12/04/1967 

 

Brunnichia 

cirrhosa Banks ex 

Gaertner 

 

              689 

 

Carolina do sul- 

EUA 

 

S.W. Leonard 

 

08/08/1969 

 

Polygonella 

gracilis (Nuttall) 

Meissner 

 

              706 

 

Carolina do Sul- 

EUA 

 

S.W. Leonard 24/09/1969 

 

Polygonum 

cuspidatum Siebold 

e Zucc 

 

             884 

 

Herbario da 

Universidade da 

Carolina do Norte, 

EUA. 

 J. Massey e 

H. Massey 

 

 04/09/1971 

 

Polygonum 

hirsutum Walter 

 

             885 

 

Carolina do Sul, 

EUA  

 

J.R Massey e 

A.E. Radford 

 

12/09/1971 

 

Eriogonum 

tomentosum 

Michaux 

 

            909 

 

Carolina Do Sul 

 

Não 

Identificado 

 

23/08/1971 

Coccoloba sp 

 

             1181 

 

Mato Grosso, 

fazenda cachimbo, 

sub base do projeto 

RADAM, BR 165 

Coletor: M. R. 

Cordeiro 

 

29/11/1976 
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km 678. 

Polygonanthus 

amanicus Duck 

 

            1264 

 

Maués, Amazonas, 

Zabelândia. 

 N.T. da Silva 

 

16/11/1977 

 

Coccoloba ovata 

Benth 

            1359 

 

 Pinheiro, Maranhão 

 

N. A Rosa 

 

06.07.1978 

 

Coccoloba 

paniculata Mussn 

 

             1382 

 

Mato Grosso, Sararé 

 

J.M.PIRES e 

M.R.SANTOS 

29/07/1978 

 

Polygonum 

acuminatum H.B.K                                  

 

           1449 

 

Pará, munic. de 

Almeirim, Monte 

Dourado, Beiradão.  

M.R. Santos 

 

17/11/1978 

 

 

Coccoloba latifólia  

Lam. 

 

           

           2786 

Margens do Rio 

Guamá, Belém- 

Pará- Brasil. 

 

Não 

Identificado 

 

24/05/2001 

 

 

No herbário HF, estão depositados exemplares dos gêneros coletados no Brasil, 

como Coccoloba, Polygonum, Polygonanthus e Symeria; e os exemplares de procedência 

internacional, como Eriogonum (figura 1), Polygonum, Brunnichia e Polygonella, sendo 

Polygonum e Coccoloba, os gêneros com maior número de representantes no HF. 

Figura 1 – Eriogonum fasciculatum Benth. exsicata (Nº registro 285) de representante da família 

Polygonaceae depositada no HF. 

 

4. CONCLUSÕES 
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O número reduzido de gêneros de Polygonaceae depositado no herbário HF, muito 

provavelmente deve-se a distribuição geográfica das espécies, que em sua maioria habitam 

ambientes de clima temperado. 
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RESUMO 
 

Os conhecimentos tradicionais presentes em comunidades quilombolas, além do imenso valor cultural 

para a sociedade, também quando associados ao conhecimento científico, podem oferecer diversos 

modelos de uso sustentável de recursos da biodiversidade, assim tornam-se inestimáveis estudos que 

analisam como estes povos se relacionam com a natureza. O objetivo do presente estudo foi realizar 

uma análise da relação homem-natureza na comunidade quilombola África localizada no município de 

Abaetetuba-Pará, a fim de conhecer a sua importância para a conservação ambiental. Para a coleta de 

dados, foram adotadas entrevistas semiestruturadas e listagem livre. Concluiu-se que a comunidade 

realmente é detentora de um riquíssimo conhecimento, no entanto quando analisado o repasse deste 

bem para as futuras gerações, constatou-se uma realidade preocupante, pois grande parte dos jovens 

encontra-se desinteressada em absorver estes valores, situação semelhante da qual vivida em outros 

estudos científicos que serviram como base para a realização deste trabalho. 

 

Palavras-chave: Conhecimento tradicional. Comunidade quilombola. Modo de vida. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentre os vários tipos de comunidades tradicionais, as quilombolas representam uma 

das maiores expressões de luta constituída no Brasil (LEITE, 2000). Estes povos sob a 

liderança e orientação político-ideológica de ex-escravos africanos, mesmo com a violenta 

repressão vivida, resistiram firmemente ao sistema colonial-escravista imposto da época 

(CORRÊA; COSTA; BALBINO, 2007).  

O Brasil é considerado um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão, onde a 

própria lei abolicionista acabou atirando os ex-escravizados numa sociedade preconceituosa, 

na qual estes não tiveram as condições mínimas de sobrevivência (SIQUEIRA, 2013).  

Hoje com todos os ideais de liberdade e igualdade prescritos pela democracia, 

observa-se nestas comunidades um quadro de melhora na qualidade de vida (ANJOS, 2004). 

No entanto, seus indicadores de desenvolvimento humano ainda são muito desiguais quando 

comparados aos demais segmentos da população (RAMOS et al., 2010).  

As comunidades quilombolas desenvolveram conhecimentos únicos e relevantes, que 

até hoje se mantêm passados de gerações a gerações (TERRA; DORSA, 2013). Entretanto, 

estão perdendo o seu valor perante a comunidade científica, pois os mesmos não recebem a 

atenção merecida (GUIMARÃES, 2010).  

O nordeste do estado do Pará é uma das áreas mais afetadas pelo desmatamento, por 

esse motivo, há com mais frequência planejamentos e políticas públicas em torno do assunto 

o que mobiliza todos os municípios (PACHECO, 2013). Ainda segundo este autor é 

indispensável à presença de populações tradicionais na região, assim como o conhecimento 

destas e a forma como manejam e conservam os recursos naturais.  

Existem atualmente poucos estudos no estado do Pará com enfoque em comunidades 

quilombolas, porém podemos citar autores, como Oliveira et al. (2011) e Pacheco (2013). 

Ambos realizaram trabalhos em comunidades no interior do estado do Pará, estudando 

aspectos relacionados à utilização de plantas para fins medicinais e a relação dos moradores 

destas comunidades com a natureza.  

Segundo Pacheco (2013), o estudo na comunidade Bacuriteua-Pará revelou que os 

moradores utilizam plantas medicinais como uma importante atividade terapêutica, a qual 

permite a autossuficiência da população rural em relação aos cuidados com a saúde. Já no 

estudo realizado por Oliveira et al. (2011), nas comunidades quilombolas do município de 
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Oriximiná-Pará, estudou-se o uso da Saracuramirá (Ampelozizyphus amazonicus) no 

tratamento de malária.  

Assim, podemos inferir que os estudos etnobotânicos levantam questões importantes a 

respeito do uso de plantas medicinais, além de demonstrarem a relação dos moradores com 

estes recursos naturais. Por isso, torna-se de fundamental importância, a produção destes, 

principalmente no Pará.  

O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo da relação homem-natureza na 

comunidade quilombola África localizada no município de Abaetetuba-PA, a fim de conhecer 

a sua importância para a conservação ambiental. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1. Área da pesquisa  

A comunidade quilombola África (1º73’ a 1º43’S e 48º59’ a 48º35’W) está situada no 

município de Abaetetuba, o qual é pertencente à mesorregião do nordeste paraense, tendo uma 

área de abrangência de 1.610,606 km2 e população de 147.267 habitantes (BARROS, 2009; 

IBGE, 2013). O acesso à comunidade se dá pela Rodovia PA 483 (Alça Viária), km 68, sendo 

necessário percorrer a partir desse ponto 4 km pelo ramal Caeté até a entrada da mesma.  

O clima na região é do tipo equatorial super úmido (GUIMARÃES et al., 2013). A 

cobertura vegetal original, composta pela floresta hileiana de grande porte, atualmente 

encontra-se substituída pela floresta secundária, a qual é intercalada com cultivos agrícolas 

(MATA et al., 2011). Ainda segundo estes autores, as áreas de várzea apresentam sua 

vegetação característica, com espécies ombrófilas latifoliadas, intercaladas com palmeiras.  

 

2.2. A seleção da comunidade e dos informantes  

A comunidade quilombola África é um grupo que possui bastante expressão, busca 

sempre estar engajado em movimentos da cultura quilombola, seja na divulgação de seus 

produtos artesanais em feiras municipais ou estaduais, como também na criação de projetos 

como “Filhos do Quilombo” que visa à manutenção da identidade cultural.  

Esta representa uma comunidade que luta em prol de seus direitos, pois já obteve 

muitos triunfos como o recebimento da titulação de terra pelo Iterpa, parcerias com o Sebrae, 

EMATER e Albrás, bem como o reconhecimento como quilombo (SANTOS; AQUINO, 

2012).  
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No entanto, até o presente momento, não foram encontrados estudos científicos que 

descrevam o modo de vida da mesma e muito menos a sua relação com a natureza quando 

relacionada à conservação ambiental. Em virtude desta problemática e por ser uma 

comunidade bastante atuante no sentido de estar valorizando as suas raízes, a natureza e a sua 

cultura, a Comunidade África serviu como objeto de estudo deste trabalho.  

Em razão da impossibilidade de se identificar de imediato os informantes para a 

amostragem, este trabalho procedeu através do método “bola de neve” (snow-ball) (BAILEY, 

1982). Através desse método o líder comunitário selecionou um determinado grupo de 

pessoas que detinham o conhecimento esperado e que após serem entrevistados, indicaram 

outras pessoas, até que se atingiu um contingente amostral representativo (GUIMARÃES, 

2010).  

 

2.3. Coleta de dados  

Para a coleta de dados foi necessária assinatura do Termo de Anuência Prévia (TAP), 

onde o líder da comunidade concedeu a autorização para este estudo. A coleta de dados se 

desenvolveu através de entrevistas semiestruturadas, que foram elaboradas antes da visita à 

comunidade e que focaram em diversos aspectos relacionados desde o modo de vida local até 

o cultural. As perguntas apresentaram uma grande flexibilidade, permitindo ao informante 

adicionar comentários pessoais durante este processo (ALBUQUERQUE et al., 2010).  

O processo se deu na forma de um diálogo, onde o informante teve total flexibilidade 

para expor suas ideias, porém sem deixar de lado as questões norteadoras apresentadas. Os 

dados pessoais (nome completo, idade e sexo), foram também coletados, assim como outras 

informações como educação, escolaridade, etc (NASCIMENTO et al., 2007). O tipo de 

observação desenvolvida neste trabalho foi a não participante, denominada também de 

participante por distanciamento total, pois o registro das informações se deu de forma que não 

exigiu um grande envolvimento nas atividades da comunidade (ALBUQUERQUE et al., 

2010).  

Para se conhecer as plantas utilizadas pela comunidade foram registrados, através do 

nome vernacular, todas as citações acerca das espécies, bem como a parte utilizada, indicação 

terapêutica, número de citações e via de obtenção. Todos os dados obtidos foram transcritos 

literalmente, conservando-se as expressões utilizadas pelos entrevistados, como baque, dor de 

barriga, mal estar, dor no estômago, etc.  
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2.4. Análise de dados  

Foram analisados o modo de vida da comunidade além das suas relações com as 

plantas. Para o modo de vida foi abordado socioeconomia, alimentação, saúde, condições de 

moradia e saneamento básico. Para a análise da relação com as plantas foi enfatizado o 

número de etnoespécies por categoria, parte usada e forma de consumo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. Modo de vida na comunidade quilombola África  

De um total de 23 famílias, foram visitadas 20 casas, das quais entrevistou-se 20 

pessoas. Dentre os moradores, 20% possuem de 20 a 30 anos, 35% de 31 a 50 anos e 45% 

estão acima de 50 anos.  

Para Silva (2012), a faixa etária constitui-se um fator importante quando se trata da 

conservação do conhecimento tradicional. Os antigos são os que mais possuem estes 

conhecimentos preservados pelo fato de serem os primeiros a receber tais conhecimentos e 

testemunhar outros tempos.  

Com relação ao gênero, 80% são do sexo feminino e 20% do sexo masculino, fato que 

nos mostra que houve uma maior incidência das mulheres para responder o questionário.  

Estes dados podem ser relacionados ao fato de que as mulheres detentoras desse 

conhecimento agregam mais “funções” sociais que os homens, onde as mesmas recebem o 

conhecimento passado dentro de sua família no que diz respeito à forma de manejar plantas 

para fins medicinais (FREIRE, 2008).  

Quanto à religião, 80% dos entrevistados se declararam católicos, 15% evangélicos e 

5% alegam não possuir nenhuma religião. Barbosa (2011) diz que a religião geralmente 

apresenta-se como fator predominante dentro das comunidades, sendo praticada nos moldes 

tradicionais e particularidades dessas comunidades, assim como se observa também dentre a 

maioria dos moradores da comunidade África.  

Quanto ao local de nascimento, 65% afirmaram ter nascido na própria comunidade, 

enquanto os outros 35% nasceram no distrito de Icoaraci, cidade de Belém. A maioria dos 

nascidos em Icoaraci são moradores recentes da comunidade, tendo se mudado para este local 

por intermédio de parentes.  

Mesmo marcados pelo preconceito, as populações quilombolas não se mantiveram 

completamente fixas em seus territórios originais, nos quais a presença da migração se tornou 
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um processo comum, por mais que em uma pequena demanda, se originando através de 

relações no quilombo, e para ele se dirigindo (MACEDO; SANTOS; SUZUKI, 2009).  

 

3.1.1 Socioeconomia  

3.1.2. Educação  

O presente estudo verificou que dentre os moradores 15% são analfabetos, 50% 

possuem apenas o nível fundamental, seguidos de 30% com o ensino médio, e apenas 5% 

destes possuem o superior (Gáfico 1).  

 

Gráfico 1 - Distribuição do nível de escolaridade segundo as 20 pessoas entrevistadas na Comunidade 

África. 

 

A população analfabeta é representada exclusivamente de idosos (acima de 50 anos), 

sendo que o ensino fundamental é composto por crianças e adultos que ainda estão cursando 

ou cursaram esta modalidade de ensino (de 8 a 35 anos). Por outro lado, praticamente apenas 

os jovens estão cursando o ensino médio (de 15 a 21 anos), enquanto que só os adultos 

alcançaram o ensino superior (de 30 a 35 anos).  

Neiva et al. (2008), em seu estudo na comunidade quilombola Kalunga-Goiás, 

também comprovaram o baixo nível de escolaridade dos entrevistados. Isso demonstra uma 

situação comum e preocupante no meio rural brasileiro, que pode estar sendo motivada 

principalmente pela má infraestrutura escolar.  

A escola da comunidade África apresenta diversas deficiências que giram em torno da 

estrutura física, organização pedagógica em classes multiseriadas e a ausência de professores 

próprios da escola. Como na comunidade o ensino abrange apenas o fundamental II (5ª a 8ª 

série) e o médio (1º a 3º ano), os alunos do ensino fundamental I (1ª à 4ª série) e Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) deslocam-se para outra escola da comunidade quilombola vizinha 

chamada Laranjituba.  
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Soares (2007) relatou que são muitos os fatores que comprometem a qualidade do 

ensino em escolas rurais, dentre eles destacam-se a adoção de classes multiseriadas, 

dificuldade de acesso, falta de qualificação e atualização dos professores, além da carência na 

estrutura física dos prédios.  

Para amenizar estas deficiências, a instituição contrata professores de outras 

localidades como Abaetetuba para lecionarem assuntos na forma do sistema modular de 

classes multiseriadas, onde um único docente ensina ao mesmo tempo, assuntos do nível 

fundamental para duas séries distintas (5ª e 6ª série; 7ª e 8ª série).  

Miranda (2003), quando analisou a educação quilombola em Minas Gerais, também 

revelou uma situação semelhante da qual vivida na comunidade África, onde escolas no geral 

possuem duas salas pequenas que funcionam em regime multisseriado.  

Segundo os moradores, este método é prejudicial, pois gera um atraso no conteúdo, já 

que o docente divide o tempo para duas séries distintas, além de proporcionar aos alunos o 

convívio com diferentes níveis de aprendizagem. Em consequência disso, as aulas ficam 

confusas, já que assistem assuntos de outra série e acabam como os mesmos relataram, “não 

entendendo nada”.  

À situação educacional na comunidade África demonstra um problema comum em 

outras comunidades quilombolas do Brasil aqui citadas, onde carências em estruturas físicas e 

pedagógicas refletem diretamente nos níveis de repetência e desmotivação pelos discentes, 

tornando-se um dos grandes entraves para a continuidade dos estudos (MOURA, 2007).  

 

3.1.3. Economia  

Com relação às atividades desenvolvidas pelos moradores, 55% praticam a agricultura, 

35% criam animais, 30% realizam a extração do açaí (Euterpe oleracea Mart.), 15% o 

artesanato e 15% atividades complementares para a obtenção de renda pelas famílias (Gráfico 

2). 
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Gráfico 2 - Distribuição das atividades de subsistência e de menor renda desenvolvidas segundo as 20 

pessoas entrevistadas na Comunidade África. 

 

Dentre as atividades mencionadas (Gráfico 2), a agricultura, a criação de animais e a 

extração do açaí na comunidade são denominadas como de subsistência, ou seja, destinadas 

para o consumo próprio, onde apenas o excedente é vendido. Enquanto que o artesanato e 

outras atividades complementares como a venda de farinha e pequenos comércios são 

destinados inteiramente para a obtenção de renda.  

Quando analisada a questão econômica em comunidades tradicionais, observa-se uma 

organização econômica e social com reduzida acumulação de capital, geralmente formada por 

produtores independentes que estão envolvidos em atividades econômicas de pequena escala, 

principalmente a agricultura, pecuária e artesanato (DIEGUES, 1996).  

De acordo com o relato dos entrevistados, a agricultura é uma atividade econômica 

herdada das gerações passadas que criaram suas próprias técnicas e preservaram ao longo de 

sua história. Atualmente, esta tem recebido apoio da EMATER, a qual fornece métodos para a 

melhoria do plantio, desenvolvendo a colheita de vegetais como mandioca, milho, hortaliças, 

pimenta e frutas.  

Uma atividade decorrente da agricultura familiar é a produção de farinha, onde os 

moradores, em associação, retiram a matéria prima (mandioca) dos roçados de seus quintais e 

dirigem-se a casa da farinha. Este produto também serve para o autoconsumo, no entanto a 

maior parte é vendida para comunidades vizinhas ou cidades como Abaetetuba e Moju.  

A extração do açaí representa 30% das atividades voltadas à economia dos moradores. 

Esta ocorre nos meses de julho a setembro, onde além do consumo próprio, as famílias que 

produzem o fruto em maior quantidade, vendem para fábricas despolpadoras de Belém.  

Moura (2013) também destaca a importância da relação homem-natureza, pois é da 

terra que é retirado o sustento, o alimento que vai manter vivo não somente pessoas, mas 

também laços culturais que estão intimamente entrelaçados com a questão ambiental.  

A criação de animais na comunidade representa 35% das atividades, sendo que a 

mesma é exclusivamente para a subsistência dos moradores. Nela observa-se a criação de 

galinhas e patos que são consumidos quando as carnes de gado bovino se encontram em falta 

na casa. 

Cerca de 15% da população realiza o artesanato, onde o mesmo não se limita em 

apenas um tipo de produto. Na casa dos residentes constatou-se a confecção das “rasas”, 

fabricadas a partir da tala de arumã (Ischnosiphon Ovatus Körn) que são comercializadas para 
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facilitar no transporte do açaí e de peixes por cooperativas e moradores da região, 

respectivamente.  

Outra atividade artesanal desenvolvida é a elaboração de utensílios de cozinha, 

principalmente panelas de barro, as quais são feitas em um local conhecido como “barracão”. 

Devido seu processo ser totalmente artesanal, o local torna-se passagem obrigatória no roteiro 

de visitantes à comunidade, onde se pode acompanhar desde a chegada do barro, até a 

preparação, modelagem, secagem e acabamento.  

A confecção de biojóias mesmo que em menores proporções, também auxilia no 

incremento da renda pelos moradores, segundo estes a matéria prima como o caroço do açaí e 

a casca da fruta da seringueira, também são adquiridos na própria comunidade.  

O artesanato não pode ser visto apenas como uma fonte de renda, pois este por meio 

do projeto “Casa de cerâmica” possibilita as famílias uma oportunidade de fortalecer os seus 

laços culturais e sociais. Parcerias com o Sebrae e a Emater possibilitam a inserção dos 

produtos no circuito comercial, por meio da divulgação destes em feiras culturais em toda a 

região norte.  

Teixeira et al. (2011) relatam que os produtos artesanais fazem parte da cultura 

tradicional, pois muitos dos saberes que se manifestam são originários dos seus antepassados 

e se constituem em elementos de construção da sua identidade.  

Constatou-se que a maioria das famílias (80%) possui renda média de um salário 

mínimo e meio, seguidas de 15% que detém um salário mínimo e 5% menos de um salário 

mínimo. Quando analisada a questão dos membros da família que contribuem com a renda da 

casa, constatou-se que os adultos representam 85% dos contribuintes, seguidos dos idosos 

com 45%, 15% de jovens e 10% de crianças.  

As atividades mencionadas (Gráfico 2) não conseguem suprir sozinhas as necessidades 

dos moradores, pois estas advêm do uso da terra, ou seja, da sua relação com a natureza, na 

qual praticamente toda a produção destina-se a sua subsistência. Para amenizar a situação, 

estes recebem auxílios do governo como Bolsa Escola, Bolsa Família, aposentadorias e 

pensões, que elevam a renda mensal para um salário mínimo ou até um salário mínimo e 

meio.  

 

3.1.4. Alimentação  
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Com relação à procedência dos alimentos consumidos pelos moradores, 100% 

adquirem da compra, 40% do plantio, 35% da criação de animais, 30% da pesca e 15% da 

caça (Gráfico 3).  

 

Gráfico 3 - Distribuição da procedência de alimentos consumidos segundo as 20 pessoas entrevistadas 

na Comunidade África. 

 

A compra representa a principal forma de aquisição de alimentos pelos moradores, 

enquanto que o plantio, a criação de animais, a pesca e a caça surgiram como fontes 

complementares, as quais também são consumidas, porém em menores proporções.  

Cambuy (2006), em seu estudo na comunidade quilombola João Surá, também 

constatou a preferência dos moradores em produtos adquiridos da compra, a qual é motivada 

pela insuficiência na produção dos alimentos pelas famílias e pela aprovação destes quando 

experimentados.  

Na comunidade, os produtos provenientes do comércio consistem basicamente de 

alimentos enlatados (conserva e sardinha), embutidos (mortadela e salsicha), carnes (gado 

bovino e peixes) e principalmente complementos (feijão, arroz e macarrão).  

A agricultura também representa uma fonte alimentícia importante, pois como já 

mencionado anteriormente, a relação dos moradores com a terra é fundamental para a sua 

economia, alimentação e pela própria cultura. Constatou-se a plantação de milho, hortaliças, 

pimenta, frutas e principalmente da mandioca, as quais juntas garantem uma boa 

complementação alimentar.  

Souza (2009) revela que é por meio da terra que são originados os alimentos e também 

com ela, devem ser protegidos os costumes e hábitos alimentares que norteiam a identidade e 

identificação de um grupo social.  
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Da mandioca, os moradores fazem a farinha, que além de ser consumida é vendida na 

feira de Abaetetuba. Esta também é utilizada para fazer beijus, bolos, crueiras, além de ser 

ingerida cozida ou frita.  

Ungarelli (2009), em seu estudo na comunidade Kalunga do engenho II, identificou 

esta vasta utilidade da mandioca pelo povo, onde além de complementar a alimentação e 

economia das famílias, também se mostra importante na cultura, pois estão envolvidos 

conhecimentos de seus antepassados.  

A criação de galinhas e patos ocorre sem fins econômicos, pois é uma atividade de 

subsistência que os moradores desenvolvem para suprir a falta de alimentos da compra, como 

a carne de gado bovino.  

A caça e a pesca, mesmo que em menores proporções, são boas fontes alimentícias 

encontradas na comunidade. Estas atividades também são destinadas à subsistência dos 

moradores. De acordo como os entrevistados, na caça são encontrados principalmente a cutia, 

paca, tatu e a mucura, enquanto que na pesca, encontram-se peixes como o acará, aracu, traíra, 

tucunaré, etc.  

Neste aspecto concluiu-se que as atividades tradicionais como os roçados estão 

perdendo drasticamente espaço para a compra de alimentos, isso não significa apenas uma 

mudança nos hábitos alimentares dos moradores, pois também está havendo uma perda 

significativa da cultura deste povo, assim é essencial que haja investimentos que valorizem 

estas atividades, para que as mesmas não venham a se perder com o tempo.  

As populações quilombolas acumulam um importante saber tradicional sobre a 

produção de alimentos, formas de cultivo e criação mais adaptadas às condições ecológicas. 

Tal relação com a natureza é fundamental, pois é a garantia de uma fonte complementar à 

alimentação dos moradores (MMA, 2013).  

 

3.1.5. Saúde  

Quando analisada a questão da busca por atendimento médico, 60% dos entrevistados 

alegam se deslocar para o município de Barcarena, 35% para Abaetetuba, 30% para o 

Castanhalzinho, 20% para Belém e 15% para Moju.  

O deslocamento dos moradores para outros municípios ocorre devido à ausência de 

uma unidade de saúde na comunidade, pois há um impasse político entre as prefeituras 

municipais do Moju e Abaetetuba, onde ambas disputam a comunidade por questões eleitorais 

dificultando a prestação de serviços públicos aos moradores.  
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De acordo com MDS (2009), a inexistência de unidades de saúde em muitas 

comunidades, associada à cobertura limitada do Programa de Saúde da Família, restringe o 

acesso dos quilombolas aos serviços médicos. Este ainda completa afirmando que a ausência 

de assistência médica os leva a buscar o atendimento em lugares distantes da comunidade, 

estes muitas vezes caros em relação a suas condições econômicas.  

Em virtude dos problemas enfrentados, os moradores criaram suas próprias formas de 

tratamento, assim o uso das ervas medicinais torna-se uma alternativa eficaz para a cura de 

doenças menos complexas. Por outro lado, em situações consideradas mais graves, os 

residentes se deslocam principalmente para o município de Abaetetuba e Barcarena, sendo 

que estas preferências se dão devido ao fácil acesso e proximidade da comunidade.  

O uso das plantas medicinais evidencia a presença do conhecimento tradicional na 

comunidade, onde 70% das famílias alegam utilizar este tipo de tratamento. No entanto, 

quando analisada a questão do repasse deste bem para as futuras gerações, constatou-se que 

são poucos os jovens que se interessam em aprender a utilizar as plantas, assim o 

conhecimento se retém mais nos adultos e idosos.  

As comunidades quilombolas preservam um valioso conhecimento sobre plantas 

medicinais (SILVA, 2013). Este também ressalta que a utilização de plantas representa a 

única opção de tratamento de enfermidades, em razão do restrito acesso aos programas de 

saúde.  

Os moradores ao serem questionados sobre os principais sintomas quando adoecem, 

60% sentem geralmente dores no corpo, 55% febre, 45% dor de cabeça, 35% fraqueza, 25% 

dor no estômago, 20% vômito, 15% tontura, 15% diarreia e 5% outros (Gráfico 4).  

 

Gráfico 4 - Sintomas mais frequentes quando adoecem segundo as 20 pessoas entrevistadas na 

Comunidade África. 
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Constatou-se que os sintomas mais comuns como dores no corpo, febre e fraqueza 

geralmente estão associados às viroses, enquanto que dores no estômago, vômito e diarreia 

podem estar relacionadas com a falta de tratamento da água consumida e principalmente com 

a contaminação dos alimentos nos girais, os quais funcionam na maioria das vezes em 

condições precárias de higiene.  

De acordo com Soares (2011), a manipulação inadequada dos alimentos, sem 

higienização é apontada como a principal causa de contaminação dos alimentos em todo o 

mundo.  

No giral constatou-se a presença de tábuas podres e restos de alimentos que atraem 

animais como ratos e galinhas, tal situação representa um risco à saúde dos moradores, pois 

neste local é feita a higienização dos utensílios de cozinha, além da preparação dos alimentos 

para o consumo dos moradores.  

Uma pequena quantidade dos moradores possui doenças preexistentes como diabetes, 

reumatismo e problemas com a pressão arterial, que se relacionam com os hábitos alimentares 

e questões hereditárias. Goulart (2008), em seu estudo sobre o desperdício de alimentos no 

Brasil, afirma que a nutrição tem um papel definitivo na qualidade da saúde de uma 

população.  

 

3.1.6. Condições de moradia  

Cerca de 80% das casas possuem a parede de madeira, enquanto que apenas 20% são 

de alvenaria. O telhado é composto principalmente por telhas de barro (95%), de brasilit 

(10%) e de palha (5%). Os pisos das casas em sua maioria são feitos de madeira (50%), 

cimento (40%) e de terra batida (15%).  

A preferência dos moradores pelas casas de madeira ocorre devido ao fácil acesso a 

matéria prima e pela grande disponibilidade que a mesma tem na região. Tal preferência torna 

evidente a forte relação de dependência que os moradores possuem da natureza, pois ela 

garante que muitos moradores da comunidade, sem condições econômicas, possam ter uma 

moradia própria.  

Na comunidade ainda existe uma pequena porcentagem (5%) que utiliza a palha na 

cobertura das casas e banheiros. A palha disponível na comunidade é retirada de uma 

palmeira vulgarmente conhecida como inajá (Attalea maripa Mart.). No entanto outros 

materiais usados na construção das casas como cimento, tijolos e as telhas de barro e basilit 

são compradas nas cidades próximas.  
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Segundo o MMA (2011), a reprodução física a e cultural de povos indígenas e 

comunidades tradicionais está associada diretamente aos recursos naturais. O modo de vida 

desses grupos sociais se caracteriza por uma estreita relação de dependência com a natureza. 

 

3.1.7. Saneamento básico  

3.1.7.1. Esgotamento sanitário  

Com relação ao esgotamento da comunidade, cerca de 80% dos moradores possuem 

banheiros em suas residências, dos quais 45% destes estão ligados a fossas sépticas e outros 

55% a valas. Apenas 13% são construídos de alvenaria e 87% de madeira.  

Constatou-se que a maioria dos banheiros se localiza fora das residências, enquanto 

que uma pequena minoria destes, dentro. Tal fato deve-se a precariedade do saneamento 

básico que leva muitos moradores a usar esgotamento do tipo vala, fazendo com que o 

banheiro se localize a uma distância da casa.  

Segundo Santos e Aquino (2012), a maioria das casas da comunidade não possui 

fossas sépticas e, para obter cuidados de saúde, as pessoas dirigem-se aos municípios de 

Moju, Abaetetuba ou Belém.  

A questão econômica também é um fator que contribui para a precariedade do sistema 

de esgotamento em algumas residências, já que construir uma fossa séptica tem um alto custo. 

Assim, as famílias acabam recorrendo ao método mais acessível que é a vala ou fossa negra, 

onde os dejetos são depositados em buracos feitos no próprio chão, sem nenhuma medida de 

higienização.  

A falta de informação faz com que os moradores da comunidade não mudem tais 

práticas, assim a vala pode ocasionar a contaminação das plantações e da água dos lençóis 

freáticos, os quais são utilizados para o consumo, consequentemente afetando a saúde.  

Segundo Ribeiro e Rooke (2010), o sistema de esgotos existe para afastar a 

possibilidade de contato de dejetos humanos com a população, com as águas de 

abastecimento, com vetores de doenças e alimentos.  

Observou-se também o descaso e a falta de informação de muitas famílias quanto à 

procedência da higienização com os banheiros. Em muitas residências, estes encontravam-se 

em péssimas condições quanto à limpeza do local e do próprio sanitário, chamado também de 

“cintina”, que apresentava um aspecto sujo e algumas vezes com detritos ainda expostos.  

No levantamento, esta questão ainda é uma necessidade básica que precisa de 

melhorias dentro da comunidade, como um serviço de saneamento realizado pela Prefeitura, 
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para que outros problemas sejam evitados e para que haja melhor qualidade de vida. Dentro 

desta perspectiva, Lazaretti (2012) enfatiza que o saneamento básico é indispensável à 

qualidade de vida das populações, inclusive às ribeirinhas e quilombolas.  

 

3.1.7.2. Energia e abastecimento de água  

Quanto ao fornecimento de energia, a comunidade África dispõe de energia elétrica 

regular, fato que torna possível a utilização dos eletrodomésticos nas residências, como: 

televisão, geladeira, máquina de lavar, dentre outros e também contribui com a eficácia do 

fornecimento de água para todas as residências.  

A energia e abastecimento de água representam também, uma parte significativa que 

contribui para o bem estar e qualidade no modo de vida da população em geral, já que muitos 

outros fatores, como a alimentação, estão relacionados a estes (HOLANDA; NEGRÃO, 

2009).  

Com relação à procedência da água consumida pelas famílias, 90% destas adquirem 

água diretamente do poço artesiano, 5% utilizam água do igarapé e os outros 5% de poços 

comuns.  

A maioria das residências é abastecida pelo poço artesiano que foi construído através 

do projeto “Raízes”, e até hoje é mantido pelo mesmo.  

Contatou-se que uma pequena minoria utiliza água advinda do igarapé que está situado 

nas proximidades da residência. Isto ocorre devido à ausência de encanamento nessas casas, 

onde as famílias são bem carentes e utilizam os recursos mais precários.  

Os poços comuns existentes na comunidade são geralmente utilizados pelas famílias 

quando há falta de energia, já que estes são mais rústicos e não necessitam de energia elétrica 

para funcionarem.  

Quanto ao tratamento da água, constatou-se que 45% não possui nenhuma medida de 

cuidado no tratamento da água, 35% tomam a água coada, 10% filtram a água e outros 10% 

fazem uso do hipoclorito.  

A maioria das famílias não possui informações sobre o tratamento de água e consome 

diretamente da torneira, advinda do poço artesiano que também não realiza nenhum tipo de 

procedimento com a água. Apesar de utilizarem água do poço artesiano, muitos se preocupam 

em coá-la, colocando um pano na torneira para que as impurezas sejam filtradas.  

Uma pequena parcela das famílias demonstra preocupação com o tratamento da água. 

Alguns moradores utilizam o filtro em sua residência e outros tratam a água com hipoclorito. 
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Porém para obter este hipoclorito, os moradores pedem diretamente do agente de saúde da 

comunidade vizinha.  

Segundo Castro (2013), muitas são as doenças transmitidas pela falta de tratamento da 

água, sendo que as principais são: hepatite infecciosa, desinteria bacilar e amebiana, giardíase, 

esquistossomose, ancilostomose e ascaridíase.  

Quanto ao armazenamento de água, 85% dos entrevistados armazenam a água em 

garrafas para posteriormente guardá-las na geladeira, 10% fazem uso do tradicional pote de 

barro e 5% armazenam em panelas que dependendo da utilização podem ser ou não guardadas 

na geladeira.  

Pode-se dizer que a comunidade não apresenta dificuldades relevantes quando 

analisado o acesso à água, porém isso não significa qualidade de vida, uma vez que a maioria 

dos moradores, não possui suporte suficiente para saber como realizar o tratamento de água, 

dentre outros cuidados que se devem ter.  

Segundo Fundação IBI (2013), as medidas de controle em relação a muitas doenças 

consistem na melhoria da qualidade da água, destino adequado de lixo e dejetos, higiene 

pessoal e alimentar, tornando-se imprescindível uma ação imediata nas comunidades nesse 

sentido. 

  

3.1.7.3. Coleta de lixo  

Constatou-se que não há coleta de lixo dentro da comunidade sobre a responsabilidade 

da Prefeitura. Assim, a comunidade que produz todo tipo de lixo (orgânico e inorgânico) fica 

completamente exposta a problemas de saúde que podem surgir através da queima de alguns 

materiais, como: metais e aparelhos eletrodomésticos.  

Dentre os entrevistados, todos praticam a queima do lixo no quintal de suas 

residências, trazendo riscos, principalmente às crianças que estão brincando nestes locais, já 

que o espaço natural, como se pode observar, é a principal forma de lazer destas crianças.  

De acordo com o Greenpeace (2013), a incineração do lixo implica em diversos 

problemas de saúde que vão desde doenças respiratórias ao aumento nas taxas de câncer, 

levando em casos mais graves, quando há a queima de metal pesado, alterações neurológicas 

e más formações fetais.  

Além disso, essa queima contribui muito para a poluição dos arredores da residência e 

não reduz totalmente o volume do lixo, já que não é todo o tipo de lixo que é consumido com 

a queima.  
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Dentre as famílias que praticam a queima do lixo, 15% fazem a separação do plástico 

que posteriormente é entregue à Albrás, como uma alternativa de inserir a coleta seletiva e 

reciclagem dentro da comunidade. Ainda assim, não há destino adequado para o lixo que não 

é reciclável, fazendo com que este seja um dos principais problemas na relação entre os 

moradores e a natureza.  

Serviços de saneamento básico são essenciais à melhoria da qualidade de vida das 

populações, no entanto é necessário que se construa um novo modelo de desenvolvimento em 

que haja harmonia constante entre homem e natureza (RIBEIRO; ROOKE, 2010). 

 

3.1.8 A comunidade África e as plantas  

 

Na entrevista, foram citadas 108 etnoespécies distribuídas em cinco categorias, a 

saber: medicinal (66), construção (26), alimentar (oito), ornamental (oito) e religioso/místico 

(sete) (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Relação das plantas mais utilizadas pelos moradores da comunidade África, 

Abaetetuba/Pará, Brasil. 

Etnoespécie Nº de citações Categoria de uso 

 
Parte usada Forma de 

consumo 

Abuta 1 Medicinal Casca Chá 

Acapu 5 Construção Madeira Esteio e Tábua 

Açucena 1 Ornamental Planta Ornamentação 

Alecrim 1 Místico/Religioso Folha Banho 

Amor crescido 1 Medicinal Folhas Chá 

Andiroba 2 Construção Madeira 
 

Tábua 
 

 

 

Angelim 

 

 

8 

 

 

Construção 

 

 

Madeira 

Atracamento, 

esteio, móveis, 

caibro, janelas, 

portas e perna 

manca. 

 

Apei 1 Medicinal Raiz Lambedor 

 

 

Arruda 

 

11 Medicinal e 

Místico/Religioso 

 

 

Folha 

Maceração, chá, 

cataplasma e 

benzer 

 

Arumã 3 Ornamental Caule Artesanato 

Arumanzinho 1 Ornamental Planta Ornamentação 

Babosa 2 Medicinal Folha Chá 

Barbatimão 3 Medicinal Casca Chá 

Beque 1 Medicinal Folha Chá 

Boldo 2 Medicinal Folha Chá 

Brasileira 1 Medicinal Folha Chá 

Cabi 1 Místico/Religioso Folha Banho 

Cachinguba 1 Medicinal Leite Chá 

Camembeca 1 Medicinal Folha Chá 
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Canarãna 1 Medicinal Folha Garrafada 

 

Canela 3 Medicinal 

 

Folha e Casca Chá 

 

Capim Marinho 

 

3 

Alimentício e 

Medicinal 

 

Folha Chá 

 

Castanheira 

 

5 

Construção, 

Alimentício e 

Ornamental 

 

Madeira e fruto Assoalho, perna 

manca, caibro, 

fruta e artesanato 

Catinga de Mulata 

 

6 Medicinal Folha Chá e Banho 

Cebola Berrante 1 Medicinal Raiz Chá 

Cedro  2  Construção  Madeira  Móveis 

  

Chicória  3  Medicinal e 

Alimentício  

Folha, raiz  Chá e tempero  

Cipó de Uira  2  Medicinal  Casca  Banho  

Copaiba  2  Medicinal  Casca  Garrafada e Chá  

Coramina  3  Medicinal  Folha  Chá  

Cravo  3  Medicinal e 

Alimentício  

Folha  Chá  

Croto  2  Ornamental  Planta  Ornamentação 

  

Cupiúba 

 

 

 

9  

 

 

 

Construção  

 

 

 

Madeira  

Parede, caibro, 

assoalho, perna 

manca, telhado, 

tábua, ripa e 

parede.  

 

Erva Cidreira  5  Medicinal e 

Alimentício 

  

Folha, Casca  Chá  

Erva Doce  1  Medicinal  Folha  Chá  

Espada de São 

Jorge  

3  Ornamental  Planta  Ornamentação  

Favaca  2  Medicinal e 

Alimentício  

Folha  Chá e tempero  

Favacão  1  Medicinal  Folha  Banho  

Faveira  1  Construção  Madeira  Tábua  

Folha de Abacate  2  Medicinal  Folha  Chá  

Folha de algodão  2  Medicinal  Folha  Lambedor  

Gengibre  1  Medicinal  Raiz  Chá  

Gergilim Preto  1  Medicinal  Folha  Chá  

Goiabeira  1  Medicinal  Casca  Chá  

Grelo de Goiaba  3  Medicinal  Folha  Chá  

Grelo do Caju  2  Medicinal  Folha  Chá  

Hortelã  1  Medicinal  Folha  Chá  

Hortelãzinha  1  Medicinal  Casaca e folha  Chá  

Inajá  2  Construção  Folha  Telhado  

Indiana  1  Medicinal  Folha  Garrafada  

Ipê  2  Construção  Madeira  Janela e porta  

Jamaracaú  1  Medicinal  Casca  Chá  

Jamburana  1  Medicinal  Folha  Chá  

 

Japana  2  Medicinal e 

Místico/Religioso  

Folha  Banho, chá e 

tópico  
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Jarana  

 

 

6  

 

 

Construção  

 

 

Madeira  

Esteio, parede, 

cercado, assoalho, 

móveis, giral, 

cercado, perna 

manca e flechais  

 

Jatobá  3  Construção/  

Medicinal  

Madeira e  

Casca  

 

Móveis e chá  

Joana D’arc  1  Ornamental  Planta  Ornamentação  

Jucá  1  Medicinal  Semente  Banho e chá  

Laço de amor  1  Ornamental  Planta  Ornamentação  

Laranja da Terra  1  Medicinal  Folha  Chá  

Laranjeira  2  Medicinal  Fruto  Chá  

Limão  2  Medicinal  Folha  Chá e banho  

 

Louro  3  Construção  Madeira  Parede, móveis, 

janela e porta  

 

Lumbrigueira  1  Medicinal  Folha  Chá  

 

Mandioca  9  Alimentício  Raiz  Farinha, crueira, 

cozida e beiju  

 

Mangaba  2  Construção  Madeira  Piso da casa, perna 

manca e flechais  

 

Mangueira  1  Medicinal  Casca  Cataplasma  

Maniva de Veado  1  Medicinal  Folha  Chá  

Manjericão  2  Místico/Religioso  Folha  Banho e benzer  

Marupa  1  Construção  Madeira  Móveis  

Marupazinho  2  Medicinal  Raiz  Chá  

 

Massaranduba  3  Construção  Madeira  Caibro, vigas, 

cerca e esteio  

 

Mastruz  3  Medicinal  Folha  Maceração e 

lambedor  

 

Maúba  1  Construção  Madeira  Tábua  

 

Meracilina  2  Medicinal  Folha  Maceração e 

infusão  

 

Morta Cabeluda  1  Medicinal  Casca  Chá  

Noni  1  Medicinal  Fruto e folha  Chá  

Pariri  4  Medicinal  Folha  Chá  

Parrapara  1  Construção  Madeira  Laje  

Pata de Vaca  1  Medicinal  Folha  Chá  

Pau de angola  1  Medicinal  Folha  Banho  

Pião Roxo  3  Místico/Religioso  Folha  Banho  

 

Piquiarana  2  Construção  Madeira  Construção de 

casas e canoa  

 

Piquiazeira  1  Construção  Madeira  Barco  

Pucá  3  Medicinal  Folha  Maceração e Chá  

Quaricuara  1  Construção  Madeira  Esteio  
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 Quaruba  

 

4  

 

Construção  

 

Madeira  

Piso, parede, 

portas, janelas e 

telhado  

 

Quebra pedra  1  Medicinal  Raiz  Chá  

Raiz do Açaí  1  Medicinal  Raiz  Chá  

Sabugueiro  1  Medicinal  Folha  Chá  

Salamargo  1  Medicinal  Folha  Chá  

Salva do Marajó  1  Medicinal  Folha  Chá  

 

Samambaia  2  Ornamental  Planta  Ornamentação  

 

Sapucaia  2  Construção e  

Alimentício  

Madeira e fruto  Escora, cumieira, 

esteio e fruto  

 

Sapupira  1  Construção  Madeira  Caibro  

Sararazeiro  1  Construção  Madeira  Perna manca  

 

Semente de 

Melancia  

 

1  Medicinal  Semente  Chá  

Sucuba  5  Medicinal  Casca  Chá  

Sucuriju  1  Medicinal  Folha  Chá  

Tatajuba  1  Construção  Madeira  Tábua e flechais  

Terramissina  1  Medicinal  Casca e Flor  Chá  

Timborana 

 

 

1  Construção Madeira 

 

Perna manca, 

longarina,  

flechais e móveis 

  

Uxizeira  1  Construção  Madeira  Flechais e tábua  

Vassourinha  1  Místico/Religioso  Planta  Benzer  

Verônica  6  Medicinal  Casca, Folha  Banho e chá  

Vindicar 2 Medicinal Folha  Banho e maceração  

Virola  1  Construção  Madeira  Laje  

 

A categoria medicinal com 61,1% foi a mais citada, sendo as folhas a principal parte 

da planta utilizada. A ausência de um posto e de agente de saúde na comunidade faz com que 

os moradores busquem com mais frequência as plantas medicinais, as quais tornam-se de uma 

certa forma, o único meio de tratamento para as enfermidades mais simples. Isto ocorre 

devido ao conhecimento tradicional existente na comunidade repassado de geração a geração. 

Na maioria das comunidades tradicionais rurais amazônicas, as plantas medicinais 

tornam-se o principal meio de tratamento de doenças para uma grande parcela da população 

que não dispõe de condições financeiras para tratar da saúde (SOUSA et al., 2007).  

A segunda categoria citada com 24,1% foi construção. A sua considerável presença, se 

dá devido ao fácil acesso às espécies utilizadas e por estarem presentes na maioria das casas 

dos entrevistados. A parte mais usada da planta é o caule. O fato de os moradores usarem a 

própria madeira disponível na comunidade para construção de suas casas reflete sua baixa 
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condição econômica, já que as outras construções, como as de alvenaria, exigem um alto 

custo.  

Silva et al. (2010), em seu estudo na comunidade Morro do Boi-Santa Catarina, 

também constatou esta preferência dos residentes pela construção das moradias de madeira. 

Tal fato pode estar relacionado também com a baixa renda dos entrevistados.  

A categoria alimentícia, citada por 7,4% dos entrevistados, é composta por plantas 

medicinais e plantas que são usadas na alimentação, como tempero na comida, ou até mesmo 

no lugar do café da tarde. Geralmente usam as folhas das plantas para os devidos fins.  

Na comunidade quilombola de Curiau Macapá-Amapá, assim como na comunidade 

África, parte dos entrevistados declaram que verduras e legumes são importantes na mesa, os 

quais também são usados na medicina popular e muitas das vezes plantados em seus quintais 

(SILVA; FREITAS; MADEIRA, 2008).  

A categoria ornamental, assim como a alimentícia, obteve 7,4% das citações, sendo 

possível observar no decorrer deste trabalho que as plantas ornamentais são mais presentes na 

casa de cerâmica (local da comunidade usada para a produção de artesanato). Este fato pode 

ocorrer devido os moradores terem suas residências cercadas pela vegetação, assim não há 

tanto a necessidade de plantas para ornamentação e sim mais direcionada às ervas medicinais.  

Com 6,5% está a categoria místico/religioso, diz respeito à crença dos moradores quanto ao 

poder das ervas medicinais para benzer e afastar os males. São usados geralmente os ramos da 

planta para o devido fim. A maioria dos entrevistados é católica praticante e participam da 

festividade religiosa de Nossa Senhora Aparecida, assim pode-se constatar que a religiosidade 

é um fator muito relevante para a comunidade.  

Na comunidade de Olaria-Bahia assim como na comunidade África, além da fé na 

Igreja Católica, estes também têm suas crenças e simpatias populares. A fé, as curas e a 

religiosidade fazem parte dos mais diversos cenários da cultura do povo que habita a 

comunidade da Olaria. Nesta, os rituais de cura mesclam-se com religião e misticismo, a 

exemplo, a prática de benzer (SANTOS, 2009).  

 

3.1.9. A conservação  

Durante a pesquisa de campo, observou-se que a questão da conservação ambiental na 

comunidade é um fator importante, pois há uma relação com o modo de vida dos moradores. 

Desde a produção de alimentos até a construção de casas, é notável a presença dos recursos 
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naturais advindos da própria comunidade. Os saberes tradicionais repassados de geração a 

geração também estão diretamente relacionados a estes recursos.  

Segundo Santana, Silva e Modesto (2012), a valorização do saber local é o primeiro 

passo para o desenvolvimento de uma busca equilibrada da relação homem-natureza. 

Considerando que o sentimento que o homem tem pela vida se reflete nas suas ações 

cotidianas, é possível afirmar que tal relação pode apresentar condições favoráveis para a 

contribuição da melhoria da qualidade de vida.  

Quanto à retirada das árvores mais antigas, 70% dos entrevistados não o fazem, 

enquanto 30% afirmam que retiram as mesmas, estes fazem o replantio da árvore retirada. 

Fato que ocorre devido à falta da produção destas árvores, que ficando mais velhas se tornam 

inativas.  

No entanto as árvores que são mais retiradas pela falta de uso são as árvores de açaí 

(Euterpe oleracea Mart.) onde suas mudas são replantadas no lugar de onde as árvores antigas 

foram retiradas.  

A retirada de outras espécies de árvores está mais ligada à construção de casas, onde 

se constatou que a maioria dessas casas é construída de madeira, fato que se relaciona à 

facilidade do acesso e também ao baixo custo destas construções. Porém, a retirada de 

madeira só é permitida após a autorização da associação da comunidade, podendo ser 

utilizada apenas para construção das casas, assim sua retirada é proibida para a 

comercialização. Este fato mostra a preocupação dos moradores com a preservação do meio 

em que vivem, e consequentemente a sua relação com a natureza.  

A presença de projetos que esclareçam a forma de manejo assim como extração dos 

vegetais também é um fator que influencia neste aspecto. Durante a entrevista, 50% dos 

moradores afirmaram ter o conhecimento de projetos na comunidade, 25% afirmaram não 

existir tais projetos e os 25% restantes não sabem nada a esse respeito.  

É de fundamental importância que os projetos desenvolvidos em uma localidade ou 

região procurem envolver todos os moradores ou pelo menos a maioria, já que estes tratam de 

iniciativas para a melhoria de qualidade de vida (SILVA, 2013).  

As plantações na comunidade África, são essencialmente para o próprio consumo dos 

moradores, sendo que uma pequena parte que geralmente produzida em abundância é 

comercializada. O que ocorre na produção de farinha e de açaí que é comercializado em 

maiores quantidades, nos municípios vizinhos ou dentro da própria comunidade.  



 

 

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

ISSN 2316-7637 

419 

 

 

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

No entanto o adubo para as plantações dentro da comunidade está diretamente ligado 

com as talas de Arumã (Ischnosiphon Ovatus Körn) usadas na produção de artesanato. Onde 

as sobras destas talas usadas no artesanato são jogadas em meio as plantações para que a sua 

decomposição sirva de nutriente para as plantações da roça dos quintais dos moradores.  

Quanto à conservação da água, esta é afetada pelo problema decorrente da falta de 

saneamento básico. Muitas famílias utilizam a vala como sistema de escoamento em suas 

casas, e com essa prática acabam promovendo a poluição dos lençóis freáticos que por sua 

vez, abastecem a comunidade.  

A pesquisa mostra também que a falta da coleta de lixo pode acarretar diversos 

problemas de saúde. O lixo acumulado é queimado por todas as famílias da comunidade 

geralmente perto de suas residências, deixando todos expostos à fumaça, que é prejudicial e 

pode resultar em doenças, principalmente as relacionadas ao sistema respiratório.  

Existe uma grande necessidade, mesmo dentro das comunidades quilombolas, de 

projetos que enfatizem a importância de práticas de conservação. Atualmente a Educação 

Ambiental vem sendo reconhecida como ferramenta capaz de sensibilizar a sociedade acerca 

dos problemas e ajudar a promover a sustentabilidade, se tornando essencial em qualquer 

espaço (MENDONÇA, 2012).  

 

4. CONCLUSÕES  

Por meio do presente estudo, pode-se constatar que os moradores da comunidade 

África vivem em condições precárias, pois há muitos aspectos como educação, saúde e 

saneamento básico, que necessitam de medidas eficazes para serem solucionadas.  

A pesquisa mostrou que o acesso à educação na comunidade ainda não é satisfatório. 

Apesar de a maioria das crianças e adolescentes ter acesso à escola, esta necessita de muitas 

melhorias estruturais e educacionais para que possa atender a comunidade em geral. No 

entanto, durante a pesquisa foi possível perceber que apesar do nível de escolaridade dos 

moradores, é existente a relação homem-natureza. Onde estes fazem uso dos recursos naturais 

somente para sua subsistência.  

A comunidade África é de fundamental importância na conservação da biodiversidade 

existente no ambiente em que convivem. Constatou-se que não foram observados danos 

relevantes à natureza onde há a preocupação da conservação do verde que cerca a 

comunidade, mesmo que este fato se dê como forma dos moradores conseguirem o auxilio do 

governo através do programa Bolsa Verde.  
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A comunidade África, em Abaetetuba-Pará, é exemplo para a sociedade, pois apesar 

das condições precárias e da baixa renda estes não fazem uso da comercialização da madeira. 

Fato que ajudaria no aumento mensal da renda.  

Diante desta análise, fica claro que devem ser tomadas algumas medidas para que haja 

uma melhora na qualidade de vida na comunidade. Uma alternativa eficaz seria a realização 

de oficinas por instituições como a Universidade do Estado do Pará, ocorrendo um 

direcionamento para cada tema relevante dentro da comunidade, como: educação ambiental, 

armazenamento e tratamento de água, separação do lixo, dentre outras, porém não 

desprezando a cultura local e os saberes tradicionais, mais os incorporando às oficinas. 
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RESUMO 

 
O presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de doses de potássio, sobre a produção e a 

rentabilidade econômica da Pimenta-do-Reino (Piper nigrum L.), nas condições edafoclimáticas do 

Município de Igarapé-Açu, Estado do Pará. O experimento foi realizado na área de produção agrícola 

pertencente ao Sítio Santo Antônio, localizado segundo as coordenadas geográficas 01º07’33” Sul e 

47º37’27” Oeste, estando a uma altitude de 39 m. O período experimental foi referente ao segundo ano 

de produção com colheita em outubro de 2013 e disposto na área experimental através do 

delineamento em blocos casualizados (DBC), com cinco tratamentos e quatro repetições, como 

demonstrados a seguir. Os tratamentos se caracterizaram em cinco doses de potássio, distribuídas da 

seguinte forma: 5, 10, 15, 20 e 25g planta-1 de superfosfato triplo. O experimento utilizou a cultivar 

Guajarina. O espaçamento adotado foi de 2,0 m entre linhas e 2,0 m entre plantas, em parcelas 

experimentais de 8m (largura) x 8m (comprimento) 80 m2, totalizando 20 plantas/ parcela. Foram 

avaliadas somente as linhas centrais de cada parcela, totalizando área de 24 m2 com 6 plantas. A partir 

da análise de solo foi efetuada a recomendação de adubação para o segundo ano de plantio. 

Avaliaram-se as seguintes características: Massa Total, Massa Comercial e Diâmetro. Os resultados 

obtidos no segundo ano de plantio foram satisfatórios, haja vista que quanto mais foram aumentadas as 

doses de potássio, consequentemente, aumentavam-se os valores das variáveis analisadas (MT, MC e 

D).  

  

Palavras-chave: Adubação. Econômica. Produtividade. 
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1. INTRODUÇÃO  

A pimenta-do-reino (Piper nigrum L.), pertencente à família Piperaceae, é uma 

trepadeira que cresce aderida a tutores de madeira ou troncos de árvores, graças às raízes 

adventícias que surgem na região dos nós. Produz frutos do tipo baga em inflorescências 

formadas nos ramos plagiotrópicos ou de produção. Em condições de cultivo intensivo, a 

pleno sol e com adubação balanceada chega a produzir 3,0 a 4,0 t/ha de pimenta seca. O 

Brasil é um dos maiores produtores desta piperaceae, oscilando entre a segunda e terceira 

posição no mercado mundial (Santos et al., 2012).  

O cultivo da pimenta-do-reino adapta-se a diversos tipos de solo, especialmente aos 

bem drenados e com teor de argila suficiente para reter a umidade durante o período mais 

seco do ano. Devem ser evitados solos arenosos ou pedregosos, topografias excessivamente 

onduladas e áreas sujeitas a encharcamento, considerando que as pimenteiras não suportam 

umidade excessiva. No excesso de umidade, a falta de aeração predispõe a planta ao ataque de 

invasores secundários que causam o apodrecimento dos tecidos radiculares. As condições de 

fertilidade do solo não são consideradas limitantes, visto que podem ser corrigidos com uso 

racional de fertilizantes (EMBRAPA/SEDE, 2004).  

A importância do potássio para as plantas é decisiva, pois, de forma geral ele é o 

segundo nutriente mais exigido pelas plantas. A deficiência deste nutriente pode causar danos 

irreversíveis para as plantas. Veloso & Muraoka (1993) confirmaram em estudo, o prejuízo 

que a deficiência de potássio pode ocasionar na produção, pois houve redução na parte aérea 

da pimenta-do-reino quando foi omitido o fornecimento de potássio (K). Dessa forma, o 

objetivo do trabalho foi avaliar o efeito de doses de potássio sobre a produção e a 

rentabilidade econômica da Pimenta-do-Reino (Piper nigrum L.), nas condições 

edafoclimáticas do Município de Igarapé-Açu, Estado do Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O experimento foi realizado na área de produção agrícola pertencente ao Sítio Santo 

Antônio, localizado segundo as coordenadas geográficas 01º07’33” Sul e 47º37’27” Oeste, 

estando a uma altitude de 39 m. O período experimental foi referente ao segundo ano de 

produção com colheita em outubro de 2013. O clima da região, segundo Köppen, é do tipo 

Ami, com precipitação média anual de 2.500 mm e temperatura média anual de 25°C. O solo 

da região consiste em um Argissolo Amarelo Distrófico de textura arenosa/média, havendo 
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também a predominância de vegetação secundária (capoeira), resultante da ação antrópica. 

(CARDOSO JÚNIOR et al., 2007).  

 A partir da análise de solo foi efetuada a recomendação de adubação para o segundo 

ano de plantio. O experimento foi disposto na área experimental através do delineamento em 

blocos casualizados (DBC), com 5 tratamentos e 4 repetições. Os tratamentos se 

caracterizaram em cinco doses de potássio, distribuídas em: 5, 10, 15, 20 e 25g planta-1 de 

superfosfato triplo. As adubações nitrogenadas e potássicas foram fracionadas duas vezes 

durante o período de maior precipitação.  

 A cultivar utilizada no experimento foi a Guajarina, oriunda do cultivar Arkulan 

Munda, caracterizada por folhas lanceoladas de cor verde-escura, espigas longas, com 

comprimento médio de 12 cm e 90% de flores bissexuais; frutos graúdos que geralmente 

produzem 3,0 kg/planta. O espaçamento adotado foi de 2,0 m entre linhas e 2,0 m entre 

plantas, em parcelas experimentais de 8m (largura) x 8m (comprimento) 80 m2 totalizando 20 

plantas/ parcela. Foram avaliadas somente as linhas centrais de cada parcela, totalizando área 

de 24 m2 com 6 plantas. As variáveis analisadas foram: Massa Total, Massa Comercial e 

Diâmetro. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Observa-se na (Gráfico 1), que houve uma significância entre as doses de K, obtendo 

valores de massa total 248,75 g na dosagem de 5 g planta-1 de K e 507,5 g na dosagem de 25 

g planta-1. Nota-se com o aumento da dosagem um valor crescente na Massa Total (MT), 

possivelmente esse aumento só iria ocorrer até certo ponto, pois a planta pára de absorver o 

nutriente e poderá ter como consequência a diminuição de sua MT. No Brasil, Kato (1978) 

estimou que a necessidade para manutenção da planta adulta de pimenteira é 120 g de K, o 

que resulta em maior produção de Massa Total.  
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Gráfico 1: Valores observados e estimados no segundo ano de produção, de Massa Total da pimenta-

do-reino, Igarapé-açu, PA, 2013. 

 

Com relação à Massa Comercial (MC) (Gráfico 2), ocorreu um aumento crescente na 

dosagem de 5 g planta-1 que obteve 88,25 g e na dosagem 25 g planta-1 o valor encontrado 

foi de 419,5 g. No Pará, Albuquerque & Condurú (1971) realizaram um ensaio de adubação e 

obtiveram significativas respostas à adubação NPK, principalmente quando associados à 

matéria orgânica como a aplicação de cobertura morta e o enterro deste material. 
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Gráfico 2: Valores observados e estimados no segundo ano de produção, de Massa Comercial da 

pimenta-do-reino, Igarapé-açu, PA, 2013. 

 

Os valores observados no (Gráfico 3), é possível constatar que ouve um crescimento 

no Diâmetro da pimenta do reino conforme aumentava as dosagens de K. Os valores obtidos 

foram de 2,57 mm na dosagem de 5 g planta-1 e 5,25 mm na dosagem de 25 g planta-1.  
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Gráfico 3: Valores observados e estimados no segundo ano de produção, do diâmetro da pimenta-do-

reino, Igarapé-Açu, PA, 2013. 

 

De acordo com Raj (1973), altos níveis de N e K corroboram para o aumento da 

produção da pimenta do reino, principalmente para o crescimento do diâmetro e por permitir 

maior produção a partir da translocação de fotoassimilados. VELOSO et al, (2000) também 

ressalta que o potássio proporciona uma maior produtividade para a cultura da pimenta, e de 

acordo com os teores de KCl em estudo foi possível constatar que a produção de grãos de 

pimenta do reino preta desenvolveu um crescimento relativo a partir da adição de potássio 

favorecendo o aumento da produção de grãos com a aplicação de 42, 13 e 22 kg ha-1 de K2O, 

para as cultivares Cingapura, Bragantina e Guajarina, respectivamente. 

 

4. CONCLUSÕES  

Os resultados obtidos no segundo ano de plantio foram satisfatórios, haja vista que 

quanto mais foram aumentadas as doses de potássio, consequentemente, aumentavam-se os 

valores das variáveis analisadas (MT, MC e D). Pode-se observar que a dose de 25 g planta-1, 

obteve 507,5 g e 419,5 g de MT e MC, respectivamente. Na dosagem de 25 g planta-1, obteve-

se 5,25 mm de diâmetro. Com tudo, é possível ressaltar que as doses de potássio 

desenvolveram uma grande eficiência sobre a produção da pimenta-do-reino no estado do 

Pará. Sendo assim, resultados como esse, podem ser considerados um forte indicativo para a 

obtenção de produtividade e rentabilidade econômica para esta cultura, e por este motivo, esse 

experimento foi implantado na região nordeste do estado, pois há a necessidade de maiores 

informações sobre esta cultura no que diz respeito à adubação. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo testar diversos modelos de regressão, ajustadas as 

características das variáveis dendrométricas: volume, DAP e altura das árvores; procurando 

correlacionar essas variáveis, a fim de se obter um modelo com baixa possibilidade de erro na 

estimativa do volume. Dentro da área foram selecionadas 290 árvores com DAP≥50 cm. Nessas 

árvores foram medidos seus respectivos DAP, com a árvore ainda em pé, e após o corte durante a 

exploração, foi realizada cubagem rigorosa e medida do comprimento total do fuste (H). Foram 

testadas 12 equações volumétricas, sendo 6 de simples entrada (V= f (DAP)) e 6 de dupla entrada (V= 

f (DAP; H)). Dentre os modelos testados o que apresentou melhor características foi o modelo 2 de 

Kopezky e Gehrardt como simples entrada, e o modelo 11 de Schumacher-Hall como dupla entrada. 

No teste qui-quadrado (χ²), todos os valores das probabilidades calculadas foram superiores a 0,05 não 

havendo diferença significativa entre o volume real e os volumes estimados pelas equações, tanto de 

simples entrada quanto de dupla entrada. O modelo proposto por Schumacher-Hall, de dupla entrada, 

resultou na equação de volume Log V = – 3,718802749+ 1,908067221* Log d + 0,745449298* log H 

+ ε, e deve ser usada no cálculo do volume das árvores em pé do povoamento florestal, no município 

de Paragominas.  

 

Palavras-chave: Manejo florestal. Ajustamento. Regressão. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso de ajustamento de equações volumétricas vem se constituindo em uma operação 

favorável para cálculo de volume de madeira em pé das árvores remanescentes após o 

primeiro ciclo de corte (BARROS e SILVA JÚNIOR, 2009); uma vez que quando se faz a 

primeira derruba é possível cubar as árvores e se ter o volume real, medindo a altura total e o 

DAP de cada árvore retiradas para estimar o volume, através das equações de volume ajustada 

para a região, para os próximos cortes. 

O método da equação de volume é o mais preciso dos métodos de determinação de 

volume de árvores em pé, contrapondo-se aos métodos de volume cilíndrico e da área basal 

(SCOLFORO, 2005).  

No método de volume cilíndrico, o volume real da madeira é obtido através da 

multiplicação do volume cilíndrico por um fator de forma médio da floresta. Já no método da 

área basal, o volume real é dado pela multiplicação da área basal do povoamento pela altura 

média e pelo fator de forma médio (COUTO e BASTOS, 1987).   

Segundo Nunes (2011), as formas dos troncos das árvores da floresta tropical da 

Amazônia variam entre as espécies e entre os indivíduos da mesma espécie, dependendo da 

posição fitossociológica que ocupam na floresta. Por essa razão, o perfil da forma dessas 

árvores não pode ser representado por um único fator de forma, mesmo que esse seja 

considerado como médio para todas as espécies da Amazônia (BARROS e CARVALHO, 

2010).  

Até no início da década 80, era plenamente aceitável o uso da equação que tinha como 

fator de correção do volume do cilindro para o volume da árvore o fator igual a 0,7; isso 

devido à grande dificuldade no ajuste dos modelos matemáticos que expressassem a relação 

entre as variáveis DAP e H com o volume das árvores. Porém, hoje, já é possível o ajuste 

desses modelos através de regressão pelo método dos mínimos quadrados, sendo capaz de se 

estimar o volume das árvores ainda em pé.  

A vantagem das equações de volume é o cálculo de volume sólido, árvore a árvore, 

através de modelos matemáticos, especialmente testados para apresentar os menores erros 

possíveis. As equações de volume, cujos modelos incluem como variável independente, altura 

e DAP da árvore, são mais gerais, podendo abranger condições de sítios diferentes (MIGUEL 

et al., 2010). 
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Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo testar diversos modelos de 

regressão, ajustadas as características das variáveis dendrométricas: volume, DAP e altura das 

árvores; procurando correlacionar essas variáveis, a fim de se obter um modelo com baixa 

possibilidade de erro na estimativa do volume.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

A área do presente estudo está localizada no município de Paragominas, nordeste do 

Estado do Pará, a 320 km da cidade de Belém, situada entre as coordenadas 3ο 00’00” S e 

47ο21’30”W.  

Os solos da região são predominantemente do tipo latossolo amarelo, ricos em argila e 

fertilidade muito baixa. O clima é do tipo mesotérmico e úmido. A temperatura media anual é 

de 25οC e a umidade relativa do ar é em torno de 85%. 

Nessa região o relevo é de plano a suave ondulado, com altitude média de 20 metros 

em relação ao nível do mar. O regime pluviométrico é de 2.250 a 2.500 mm anuais durante o 

período chuvoso de dezembro a junho.  

A vegetação original da região era composta principalmente por florestas tropicais 

densas de terra firme e perenes, porém, devido o avanço do desmatamento na região 

provocado pela agropecuária, grandes áreas de floresta original foram substituídas por 

florestas secundárias, em diversos estágios de desenvolvimento.  

Dentro da área foram selecionadas 290 árvores com DAP≥50 cm, diâmetro permitido 

para corte segundo a legislação. Nessas árvores foram medidos seus respectivos DAP a uma 

altura de 1,3 m acima do nível do solo, com a árvore ainda em pé, e após o corte durante a 

exploração, foi realizada cubagem rigorosa medindo com fita centimétrica a circunferência de 

cada árvore de 2 em 2 metros ao longo do fuste, enquanto o comprimento total do fuste (H) 

foi medido com trena de 20 metros.  

As duas variáveis medidas, DAP e H, e a cubagem para determinar o volume real por 

árvore, servirão para estimar as equações volumétricas do povoamento. 

Para o cálculo do volume de madeira com casca (Vol. Real), empregou-se a fórmula 

de Smalian, transformando as circunferências medidas em campo (ci) em áreas seccionais (gi) 

através da fórmula gi=(ci/100)^2/ 4*PI, para ser colocado na seguinte fórmula: Vi =g1 + gn-1 

+ 2*(g2 + g3 + g4 + ...........+ gn-2) + (gn-1+ gn)* Ln,  onde, Vi = volume do fuste da árvore i, 

em m³; gi = área transversal na secção i, em m²; Ln = comprimento da última secção do fuste, 

em m. 
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Das 290 árvores cujo volume real foi determinado e as variáveis DAP e H foram 

medidas, 240 árvores foram utilizadas para o ajuste das equações de regressão e feita 

estatística descritiva para as variáveis; e 50 árvores foram selecionadas, distribuídas entre as 

espécies e classes de diâmetro que serviram para compor um banco de dados, para serem 

usadas na validação das equações de melhor ajuste.  

Essa validação foi feita, através do teste Qui-Quadrado (χ²), comparando-se o volume 

real das 50 árvores com seus respectivos volumes estimado pelas equações de melhor ajuste, 

ao nível de 95% de probabilidade.  

O valor do χ² calculado foi dado pela fórmula: χ² = (Vi – V)²/ Vi onde, V são os 

valores dos volumes reais das árvores e Vi são os valores dos volumes estimados pela 

equação de volume.  

Foram testadas 12 equações volumétricas proposta por Barros e Carvalho (2010), 

sendo 6 de simples entrada (V= f (DAP)) e 6 de dupla entrada (V= f (DAP; H)) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Modelos de simples entrada e dupla entrada de equações volumétricas testadas para estimar 

o volume das árvores em pé do povoamento florestal em Paragominas- Pará. 

 

Equação Modelo Matemático Autor 

1 V = β0 + β1 d + ε Berkhout 

2 V = β0 + β1 d² + ε Kopezky e Gehrhardt 

3 V = β0 + β1 d +  β2 d² + ε Hohenadl- kreen 

4 log V= β0 + β1 log d + ε Husch 

5 log V= β0 + β1 log d +β2 1/d + ε Brenac 

6 log V= β0 + β1 log d +β2 d + ε Brenac 

1 V = β0 + β1 d +  β2 h + ε Schumacher- Hall 

2 V = β0 + β1 d² +  β2 d²h + β3 h + ε Stoate 

3 V = β0 + β1 d²h +ε Spurr ( variável combinada) 

4 log V= β0 + β1 log d²h + ε Spurr (log) 

5 log V = β0 + β1 log d +  β2 log h + ε Schumacher- Hall 

6 log V = β0 + β1 log d² +  β2 log h + ε Schumacher- Hall 

v = volume real das árvores cubadas em campo, em m³ 

d= diâmetro a altura de 1,30m acima do nível do solo (DAP), em cm 

h= altura comercial do fuste, em m 

 log= logaritmo decimal 

 ε= componente aleatório (erro de estimativa da equação) 

Fonte: Barros e Carvalho (2010) 

 

O melhor modelo foi selecionado seguindo critérios estatísticos, tais como: valor de F 

significativo, maior valor apresentado para o coeficiente de determinação (R² % ou Ra² %), 

menor coeficiente de variação (CV%), menor erro padrão da estimativa (Syx% ou Syxr%), e 
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desvio médio porcentual (DMP%) mais próximo de zero. Aliado a esses critérios, também foi 

feita a análise gráfica dos resíduos a fim de verificar possíveis tendenciosidades no ajuste dos 

modelos.  

Para o coeficiente de determinação (R² %) foi utilizado a fórmula R² %= (SQ 

regressão/ SQ total)*100, o calculo de seu reajuste (Ra² %) é feito quando se tem uma 

regressão linear múltipla, com duas ou mais variáveis independentes, sendo calculado pela 

fórmula: Ra² %= (1-((n-1/n-k)*(SQ resíduo/ SQ total))*100, sendo n o número árvores da 

amostra e k o número de variáveis independentes na equação. 

O coeficiente da variação (CV%) foi calculado através da fórmula CV%= 

(desvio/média)*100. 

Para o erro padrão das estimativas (Syx%) foi utilizado a fórmula: Syx%= (erro 

padrão/ média V)*100, o calculo de seu reajuste (Syxr%) se faz necessário toda vez que a 

variável resposta y for diferente, ou seja quando o modelo for linearizado, utilizando para isso 

a fórmula Syxr%= ( , onde y são os valores do volume real, yi o 

volume estimado pela equação, n o número árvores da amostra e k o número de variáveis 

independentes na equação. 

O DMP% vai ser a média dos resíduos percentuais (ei%) dado pela fórmula ei%= ((y – 

yi)/ y)*100, onde y é o volume real e yi o volume estimado pela equação. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Fazendo a análise estatística das variáveis envolvidas nos modelos de regressão, foi 

possível observar que a altura das árvores do povoamento é em média 17,45 ± 3,52 m, com 

DAP em média 77,84 ± 16,76 cm, apresentando um volume em torno de 6,85 ± 3,46 m³/por 

árvore, o que evidencia que são árvores de grande porte com boas expectativas de mercado 

uma vez que tem um bom volume comercial. 

Dos 12 modelos de equação de volume ajustados, procurou-se verificar o melhor 

modelo de simples entrada e de dupla entrada.  

Para que um modelo de regressão seja aceitável, ele deveria apresentar um alto 

coeficiente de determinação, ajustado ou não (R² % ou Ra² %); um baixo erro padrão da 

estimativa, corrigido ou não, dependendo da natureza da variável (Sxy% ou Srxy%) e um 

DMP mais próximo de zero, para ser ter uma distribuição de resíduos não tendenciosa, além 

de apresentar um F significante e baixo CV%.  
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Dentre os modelos testados o que apresentou melhor essas características foi o modelo 

2 de Kopezky e Gehrardt como simples entrada, V = – 0,005267043 + 0,001081574* d2 + ε e 

o modelo 11 de Schumacher-Hall como dupla entrada, Log V = – 3,718802749+ 

1,908067221* Log d + 0,745449298* log H + ε. 

A precisão das equações de volume, obtida com os modelos de simples entrada, é 

geralmente inferior aos verificados com os modelos de dupla entrada. A inclusão da variável 

altura no modelo de regressão geralmente aumenta a precisão das estimativas; porém, 

aumenta com isso, os custos do levantamento, além da inclusão dos possíveis erros que se 

podem cometer quanto à determinação da altura durante os levantamentos de campo. 

Isso aconteceu no presente trabalho, apresentando o modelo de simples entrada e de 

dupla entrada, respectivamente, um grau de associação entre a variável dependente e o 

modelo de 86,29% e 96,46%; uma oscilação em relação a média real do volume de 18,75% e 

10,88%; coeficiente de variação de 46,90% e 5,74%; DMP superestimando em -3% e -0, 29% 

o valor real de volume, não sendo equações tendenciosas; e um F significativo de 1491,35 e 

3199,76; confirmando ser modelos aceitáveis para uma boa estimativa do volume de árvores 

em pé, para a área em estudo. 

 

Tabela 2. Critérios estatísticos de precisão das equações de volume ajustadas para povoamento 

florestal em Paragominas – Pará. 

        

O gráfico de distribuição de resíduos para o modelo 2 e para o modelo 11 mostra que 

não há tendenciosidade no ajuste do modelo das duas, uma vez que não apresentam grande 

dispersão dos pontos plotados (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Distribuição de resíduos dos modelos 2 (a) e modelo11 (b) (c). 

 

Para a validação do uso das equações ajustadas, os volumes estimados por cada uma 

das equações foram comparados com os volumes reais de 50 árvores que constituíram o 

banco de dados para esse fim. Desse modo foi aplicado o Teste Qui-Quadrado (χ²) ao nível de 

probabilidade α=0,05 para as respectivas comparações, sendo o valor do χ² tabelado com 49 

graus de liberdade igual a 67,5. Os valores dos χ² calculados, quando comparados com os 

volumes reais, com as equações de simples e dupla entrada foram de χ²cál.= 8,954 e χ²cál.= 

4,357, respectivamente. 

Pelos resultados encontrados, todos os valores das probabilidades (ρ) calculadas foram 

superiores a 0,05 verificando-se, então, que não houve diferença significativa entre o volume 

real e os volumes estimados pelas equações, tanto de simples entrada quanto de dupla entrada. 

No entanto, a equação de simples entrada de Kopezky e Gehrardt, apresentou um 

qualidade de ajuste baixa em relação a de dupla entrada, mesmo que o qui-quadrado  não 

tenha apresentado diferença significativa dos volumes reais para ambas, por questão de 

assegurar precisão nas estimativas volumétricas para a área é recomendado, o uso da equação 

de dupla entrada.  

 

4. CONCLUSÕES 

O modelo proposto por Schumacher-Hall, de dupla entrada, resultou na equação de 

volume Log V = – 3,718802749+ 1,908067221* Log d + 0,745449298* log H + ε, para ser 

usada no cálculo do volume das árvores em pé do povoamento florestal, no município de 

Paragominas. Sendo restrita seu uso para essa área ou áreas que apresentem as mesmas 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

438 

 

 

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

características florísticas e ambientais da região de Paragominas, onde os dados foram 

coletados,  e dentro da amplitude diametral estabelecida. 
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RESUMO 

 
O presente trabalho teve como objetivo analisar o Sistema de Gestão Ambiental - SGA realizado no 

Município de Vigia – PA, a partir do diagnóstico sobre a capacidade para a gestão ambiental quanto ao 

atendimento dos requisitos estabelecidos pela Resolução Coema - PA nº 079/2009 para Habilitação à 

Gestão Ambiental Municipal, traçando também um perfil histórico do município no que diz respeito 

ao fortalecimento do seu sistema de gestão através de alguns indicadores exigidos por esta resolução. 

O município está a um passo de alcançar a descentralização de poderes do Órgão Ambiental Estadual, 

necessitando apenas que seus técnicos tenham seus registros nos conselhos de classe ou Anotação de 

Responsabilidade Técnica - ART, para estarem habilitados ao licenciamento. Contudo, no Município a 

questão da gestão ambiental está perto de alcançar um patamar de eficiência, do ponto de vista legal, e 

um pouco longe, do ponto de vista ambiental. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Gestão Municipal Ambiental. Município de Vigia. 
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1. INTRODUÇÃO 

O surgimento e o consequente fortalecimento dos movimentos ambientais, a partir da 

década de 60, representou um grande incentivo à realização da Conferência das Nações 

Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo na Suécia, no ano de 1972. Segundo Sachs 

(1993), foi debatida a questão ambiental e representou à conscientização de face mundial, a 

poluição e a degradação do meio ambiente favorecida pela intensa industrialização naquele 

período, do mesmo modo, sua complexidade e a gravidade dos desafios ambientais iriam ser 

enfrentados pela população mundial. Surgiu então deste encontro a denominação de um novo 

futuro modelo de desenvolvimento econômico, hoje conhecido como “Desenvolvimento 

Sustentável”. 

Quase dez anos após a Conferência de Estocolmo, surge no Brasil a Política Nacional 

de Meio Ambiente - PNMA (Lei Federal nº 6.938 de 1981) e a criação do Sistema Nacional 

de Meio Ambiente - SISNAMA, onde então fora institucionalizada a gestão ambiental no 

país. A PNMA significou um avanço importante para o país, no que tange à construção de 

dispositivos legais que se ajustem aos princípios do desenvolvimento sustentável, sendo este 

um desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade 

das futuras gerações satisfazerem as suas necessidades, este conceito foi apresentado pela 

Comissão Mundial da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento realizada em 1987, em 

documento denominado “Our Common Future” que em português denomina-se “Nosso 

Futuro Comum” (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E 

AMBIENTAL DO PARÁ – IDESP, 2011). 

A criação do SISNAMA acentuou a descentralização da gestão ambiental, sendo 

composto por todos os entes federativos e fundações instituídas pelo poder público. Este 

sistema, além de assumir o papel de descentralizar, ao mesmo tempo articula-se com as 

diferentes esferas de poder, facilitando a execução das respectivas competências. 

A partir daí, surgiram diversos dispositivos legais regulamentando as atividades 

passíveis de alterar o estado do meio ambiente e neste processo foram descentralizadas as 

ações de licenciamento ambiental (Resolução Conama nº 237/97 e a Lei nº 7.804/89) e de 

fiscalização. Assim, os entes federados passaram a criar órgãos ambientais para assumirem 

suas respectivas atribuições (INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 

SOCIAL E AMBIENTAL DO PARÁ – IDESP, 2011). 
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Desde a Constituição Federal de 1988 (CF 88), juntamente com seu Artigo 225, a 

questão ambiental passou a fazer parte da rotina dos municípios brasileiros com mais 

intensidade. Tal artigo ainda enfatiza que o meio ambiente é bem de uso comum a todos, 

sendo de responsabilidade do poder público e da sociedade (coletividade) a sua manutenção. 

Antes disso, existiram várias leis tratando do assunto, mas, foi só após a Conferência 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no Rio de Janeiro (Rio 

- 92 ou Eco - 92) que o processo ganhou força e maior visibilidade para a sociedade em geral. 

Igualmente na década de 90, os movimentos ambientalistas, que desde os anos 70 já 

atuavam no país, em função dos diversos problemas ambientais, como o desmatamento da 

Amazônia e a poluição industrial e urbana, passaram a estarem mais presentes no dia a dia da 

população e na política brasileira, gerando maior pressão para a melhoria da qualidade 

ambiental, sendo esta feita pelos órgãos públicos. 

Nesse período, já se tinha o Ministério do Meio Ambiente (MMA) como órgão 

planejador da política ambiental nacional e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) como órgão executor, assim como vários estados e 

municípios já contavam com um órgão para executar a política ambiental de sua competência. 

A CF 88, além de inovar com um artigo específico que tratava de meio ambiente, deu maior 

autonomia aos municípios trazendo com isso a necessidade de descentralizar atribuições e 

poderes em áreas como saúde, educação e meio ambiente aos mesmos. 

O município é o ente administrativo da federação, onde os problemas ambientais (não 

somente) estão mais próximos da vida do cidadão comum. Sendo sua administração, 

responsável em sua grande maioria, pela tomada de decisão e execução da gestão ambiental. 

Assim, é cada vez mais importante que os municípios tenham a capacidade de organizarem 

seus sistemas de gestão ambiental e, além disso, tenham uma estrutura capaz de implementar 

a Política Municipal de Meio Ambiente (PMMA), com corpo técnico capacitado, estrutura 

operacional e recursos financeiros. Os municípios ainda enfrentam problemas de diversa 

natureza para implementar uma PMMA, ficando claro que a estruturação da gestão ambiental 

municipal é um grande desafio para a maioria das administrações. 

Nas diversas fases e faces da política ambiental, desde 1930 até o momento atual, os 

dilemas brasileiros atualizaram e mesclaram diversas posturas, acrescentando políticas 

regulatórias, estruturadoras e indutoras (CUNHA; COELHO, 2003). Enquanto as políticas 

ambientais regulatórias se referem à elaboração de legislação específica sob forma de uso e 

acesso ao meio ambiente, as políticas ambientais estruturadoras implicam intervenção direta 
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do Estado ou de organismos não governamentais de defesa do meio natural. Os melhores 

exemplos são as gestões participativas de Áreas de Proteção Ambiental (APA). As políticas 

ambientais indutoras têm por objetivo influenciar o comportamento de indivíduos ou grupos 

sociais. 

Estas últimas são normalmente identificadas com a noção de desenvolvimento 

sustentável e “são implementadas por meio de linhas especiais de financiamento ou de 

políticas fiscais e tributos” (CUNHA; COELHO 2003). As políticas indutoras visam à 

otimização da alocação de recursos fazendo uso, por exemplo, de instrumentos econômicos 

para privilegiar práticas consideradas ambientalmente desejáveis e inviabilizar as que 

provocam degradação ambiental. As certificações ambientais também podem ser consideradas 

parte das políticas indutoras, pois visam à modificação do comportamento de consumidores e 

da cultura organizacional. 

De acordo com Costa et al. (2002), entre as tendências atuais de planejamento, gestão 

urbana e ambiental, destaca-se a preocupação com a criação de formas mais democráticas de 

gestão através da adoção de metodologias e práticas participativas e pela criação de instâncias 

colegiadas e multissetoriais de gestão de políticas. 

Na esfera municipal, segundo Mauro (2007), uma das dificuldades enfrentadas pelo 

município está no aumento de responsabilidades, porém, sem maior repasse de recursos 

financeiros para o cumprimento de suas demandas. Em outro plano, De Carlo (2006) alega 

que o debate sobre políticas públicas vem demonstrando que os principais problemas nessa 

área estão mais relacionados à ineficiência e ineficácia do uso dos recursos públicos, pela 

ausência de planejamento, de coordenação e de controle social. Isto porque a políticas 

ambientais dificilmente surgem integradas por meio de um processo que inclui capacitação 

das equipes técnicas e administrativas, compartilhamento dos diagnósticos e monitoramento, 

avaliação e aprimoramento do formato institucional. 

Diante disto, este estudo faz-se necessário para diagnosticar o sistema de gestão 

ambiental interinstitucional municipal e avaliar a qualidade da gestão ambiental do Município 

de Vigia, assim verificando o cumprimento dos instrumentos exigidos pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente do Pará (SEMA-PA), para a descentralização da GA, sendo Vigia, 

uma região com grandes atividades impactantes, como a mineração de areia e a exploração de 

madeira para a produção de carvão e ainda a destinação inadequada dos resíduos sólidos em 

um lixão a céu aberto. 
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Assim, tem como objetivo analisar o Sistema de Gestão Ambiental Interinstitucional 

realizado pela administração do município de Vigia, especificamente, diagnosticar a 

capacidade local para a gestão ambiental do município de Vigia quanto ao atendimento dos 

requisitos estabelecidos pela Resolução COEMA n° 079/2009 para Habilitação à Gestão 

Ambiental Municipal (GAM); avaliar a qualidade da GAM in loco e traçar um perfil histórico 

do avanço da GAM em Vigia. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O Município de Vigia situa-se na Região Norte do País, no Estado do Pará, 

pertencente à Região de Integração do Guamá (SECRETARIA DE ESTADO DE PESCA E 

AQUICULTURA - SEPAQ, 2012), segundo dados do IBGE, 2010, integra também a 

Mesorregião do Nordeste Paraense, pertencente à Microrregião do Salgado (Figura 01). 

Possui ainda, uma extensão territorial estimada em 539,077 km² e uma população de 47.889 

habitantes. 

Localiza-se nas coordenadas: Latitude 00° 51’ 28’’ S e Longitude 48° 08’ 31’’ O. 

Defronta-se ao Norte com o Oceano Atlântico, a Leste com o Município de São Caetano de 

Odivelas, ao Sul com o Município de Santo Antônio do Tauá e a Oeste com o Município de 

Colares (Figura 01). 

A amostragem deste estudo foi dada com a verificação in loco dos indicadores de 

gestão ambiental municipal, previstos na Resolução COMEA-PA n° 079/2009, para a gestão 

compartilhada com intuito do fortalecimento da gestão ambiental, mediante normas de 

cooperação entre o Sistema Estadual e Municipal de Meio Ambiente, que define as atividades 

de impacto ambiental local para fins do exercício da competência do licenciamento ambiental 

municipal. Será utilizado como método de abordagem, o método indutivo. Para a realização 

do trabalho, a pesquisa de caráter qualitativo também se aplica, visando o alcance dos 

objetivos propostos. 

Em campo, a pesquisa foi do tipo qualitativa - descritiva e de observação indireta 

sistemática, na abordagem sobre o SGAM, com a aplicação de um formulário sobre os 

indicadores do sistema de gestão diretamente no órgão ambiental do município. 

Em relação aos procedimentos executados ao longo do estudo, as técnicas adotadas 

para o recolhimento de informações prévias sobre o tema da pesquisa foram, segundo Lakatos 

e Marconi (2009), a técnica de documentação indireta, através de fontes primárias, que é a 

pesquisa documental e com a utilização de fontes secundárias, a pesquisa bibliográfica. O 
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estudo utilizou a base de dados do IBGE da série Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais - MUNIC dos anos 2002, 2008 e 2009. 

A análise e avaliação dos dados obtidos através deste estudo realizou-se com base na 

sistematização das informações do formulário e da base de dados do IBGE/MUNIC, citado 

acima, para fazer o perfil histórico da gestão ambiental no município e o cumprimento dos 

requisitos exigidos pela Resolução COEMA-PA 079/2009 para a descentralização da gestão. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Vigia é um município que passou por um processo recente de descentralização da 

gestão ambiental perante a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA. A Resolução 

COEMA-PA 079/2009, dispõe sobre o Programa Estadual de Gestão Ambiental 

Compartilhada, com fins ao fortalecimento da gestão ambiental (GA), mediante normas de 

cooperação entre os Sistemas Estadual e Municipal de Meio Ambiente, define as atividades 

de impacto ambiental local com a finalidade do exercício da competência do licenciamento 

ambiental municipal e dá outras providências. 

Esta mesma resolução estabelece em seu Art. 2º, alguns instrumentos, em que o 

município deve obter para a gestão compartilhada e para o exercício do licenciamento 

ambiental, tais como: ter implantado Fundo Municipal de Meio Ambiente; ter implantado e 

em funcionamento o Conselho Municipal de Meio Ambiente, com caráter deliberativo, tendo 

em sua composição paritária; possuir nos quadros do órgão ambiental, ou a disposição do 

mesmo, profissionais legalmente habilitados para a realização do licenciamento ambiental, 

exigindo a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), ou conselho de classe; 

possuir servidores municipais com competência e habilidade para o exercício da fiscalização 

ambiental; possuir legislação própria disciplinando o licenciamento ambiental e as sanções 

administrativas pelo seu descumprimento; possuir Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. 

Observa-se que atualmente Vigia possui quase todos os itens acima exigidos pela 

resolução também supracitada. Tem uma secretaria de meio ambiente exclusiva, onde está 

situada em um prédio alugado pela prefeitura, com uma estrutura física que comporta todo o 

seu recurso humano. A partir da criação e regulamentação da Política Municipal de Meio 

Ambiente, em 2009, também fora regulamentado o Conselho Municipal de Meio Ambiente - 

CMMA e o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA (SEMMA-Vigia, 2012). 

Contudo, o FMMA somente foi criado, não estando ativo, até o momento foi criada 

apenas a conta bancária do mesmo, não financiando nenhuma atividade no município, ou seja, 
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não há recursos aplicados na realização de programas ou projetos da administração local. Os 

recursos financeiros da SEMMA ainda advêm diretamente da prefeitura, utilizado apenas para 

os salários dos funcionários e pequenos gastos com a manutenção da secretaria. 

Já o CMMA tem caráter deliberativo, consultivo e normativo, possui regimento 

interno elaborado e aprovado, está ativo, pois nos últimos meses realizou uma reunião com 

seus conselheiros. Desde sua criação o conselho deliberou apenas uma resolução, a do seu 

regimento interno. Ver-se que este conselho está ativo, porém não atuante no município. 

A Resolução COMANA 237 de 1997 em seu Art. 6°, discrimina as atribuições dos 

municípios quanto ao licenciamento de atividades de impacto local. Discorre que compete ao 

órgão ambiental municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades 

de impacto local e daqueles que lhe forem delegados pelo Estado por instrumento legal ou 

convênio. 

Atualmente o município possui um quadro administrativo e técnico razoável na 

secretaria ambiental, com uma bióloga, um técnico florestal, dois agentes ambientais, uma 

agente administrativa e um serviço geral. Contudo, com relação à parte técnica, nenhum 

técnico possui conselho de classe ou ART, não estando, portanto, habilitados a exercício do 

licenciamento ambiental. A secretaria informou também, que para a fiscalização e 

monitoramento da qualidade ambiental do município, possui equipamentos como GPS, dois 

decibelímetros, uma máquina digital, três computadores com internet de boa qualidade e uma 

moto. Necessitando que o empreendedor de algumas atividades se locomova à Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente – SEMA, para solicitar sua licença. Sendo que as principais 

atividades em que o município atua são de cunho mineral (areia, argila e pedra, minério para 

construção civil), comerciais, agrosilvopastoril, e pesca (principal atividade no município). 

A secretaria ambiental é detentora de recursos financeiros escassos, pois depende 

somente dos recursos mínimos da própria prefeitura, basicamente para o pagamento do seu 

recurso humano, não possui nenhum convênio com outras instituições ou projetos para a 

arrecadação de verbas. Mais mantém parceria com uma ONG local denominada “Planeta 

Verde”, onde há a troca de materiais recicláveis por alimento (frutas e verduras), sendo o 

material recolhido e armazenado em um galpão alugado pela prefeitura e cedido a ONG. 

Porém a organização tem pouca estrutura e recursos, não tendo condições de deslocar o 

material para o local onde a mesma os negocia. A SEMMA solicitou aos donos dos areais da 
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região que cedessem uma caçamba para levar esses materiais e trazer os alimentos, tal 

solicitação fora aceita pelos mesmos. 

Cultural e historicamente, a principal atividade do município é a pesca, que com os 

anos veio se modernizando, porém ainda permanece a pesca do tipo predatória. Com o tempo 

outras atividades vieram surgindo, a mais predominante e importante é a extração de mineral, 

basicamente areia, utilizada para a construção civil. Em Vigia, estão licenciados e em plena 

atividade 10 areais (SEMMA-Vigia, 2012), que vem degradando de modo extensivo o solo e 

a paisagem local, pois estes empreendimentos em sua maioria estão localizados na beira da 

Rodovia Estadual PA-140, que dá acesso ao município. 

Com a crescente absorção temática ambiental pelo planeta (preservação, conservação, 

geração de impactos ambientais), a regulamentação da Política Nacional de Meio Ambiente 

assim como o SISNAMA, os municípios passaram a ter responsabilidades administrativas e 

legislativas sobre o meio ambiente. Contudo, para que pudessem ter essa emancipação de 

poderes, tinham que cumprir com alguns requisitos estabelecidos na Política, como também 

na Resolução do COEMA-PA 079, já discorrida acima. 

O Município de Vigia, por muitos anos não deu a devida importância para o tema, até 

o final dos anos 90 de acordo com os técnicos da SEMMA, não tinha nenhum órgão 

ambiental. Quando houve a necessidade de licenciar algumas atividades, o município criou 

um departamento ligado à administração direta da prefeitura que cuidasse desse tema. Porém, 

este departamento apenas emitia autorização e não licenças. 

Com a crescente degradação do solo do município, a não recuperação do mesmo, o 

inadequado gerenciamento dos resíduos sólidos e o surgimento da política de descentralização 

da gestão ambiental da Secretaria Estadual, Vigia passou a estruturar seu sistema de gestão. 

Em 2008, foi criada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, toda via, sem muitas 

atribuições (Tabela 1). 

Tabela 1- Evolução do Sistema de Gestão Ambiental no Município de Vigia - PA. 
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2002 

Dep. 

Meio 

Ambiente 

Não Não Não Não Não Não Sim 

Capítulo 

ou artigo 

na Lei 

Orgânica 

Não 

2008 

Secretaria 

Exclusiva 

Não Não Não Não Não Não Sim 

Capítulo 

ou artigo 

na Lei 

Orgânica 

Sim 

2009 

Secretaria 

Exclusiva 

Não Não Não Não Não Não Sim 

Capítulo 

ou artigo 

na Lei 

Orgânica 

Sim 

2013

* 

Secretaria 

Exclusiva 

Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim 

Capítulo 

ou artigo 

na Lei 

Orgânica,  

Política 

Ambiental 

Sim 

Fonte: IBGE/MUNIC 2005, 2008, 2009 2013 *SEMMA Vigia. 

 

Em 2009, o município fortaleceu seu sistema com a criação da Política Municipal de 

Meio Ambiente, a Lei Municipal 072 de 22 de dezembro de 2009, onde a mesma cria e 

regulamenta o Conselho Municipal de Meio Ambiente assim como o Fundo Municipal de 

Meio Ambiente. Ao analisarmos a Tabela 1, com os dados do IBGE, verifica-se que neste 

mesmo ano de 2009, o município não apresenta as informações citadas, isso se dá, porque a 

pesquisa feita pelo instituto foi realizada antes do município se estruturar. Já em 2013, ano em 

que o estudo foi realizado, Vigia apresentou uma estrutura boa para o gerenciamento 

ambiental, apenas não tendo seu FMMA ativo (Tabela 01), onde adquiriu sua autonomia para 

a gestão dada pela SEMA-PA, podendo então realizar licenciamento ambiental a partir deste 

ano, apenas para atividades de impacto local. 

 

4. CONCLUSÕES 
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No Município de Vigia, a questão da gestão ambiental alcançou um patamar de 

eficiência, do ponto de vista legal (exigências da Res. Do COEMA-PA n° 079/2009), e um 

pouco longe, do ponto de vista ambiental. Vimos que Vigia veio estruturando seu SGAM de 

acordo com suas necessidades. Contudo, apesar de já estar podendo realizar o licenciamento 

ambiental, não apresenta quadro técnico suficiente e capacitado para tal função de acordo com 

o exigido na resolução do COEMA-PA, onde manteve um quadro de técnicos suficientes 

apenas para obter a descentralização da gestão.  

Faz-se necessária uma crítica a esta resolução, pois ela exige apenas que o município 

tenha implantado seu FMMA, não necessitando que o mesmo esteja ativo. A criação do fundo 

ambiental deve ser autorizada por lei, que estando ativo, vincula suas receitas ao 

aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão ambiental (financiamento de projetos/ações na 

área ambiental). Este tem a função de receber os recursos arrecadados e a destinação definida, 

de preferência colegiadamente, para as ações prioritárias. Então esta resolução deveria 

solicitar também que o fundo esteja em funcionamento (ativo), como exige para o conselho. 

Outro item que esta resolução não aborda é o órgão ambiental municipal. Não 

estabelece a obrigatoriedade de o município ter um órgão específico para tratar da temática 

ambiental. Sabemos que com a implantação de uma secretaria ambiental, o município terá 

muito mais autonomia e controle sobre o meio ambiente, do que apenas um departamento ou 

setor ambiental ligado diretamente à administração local. Como também, esta mesma 

resolução não exige que o município tenha uma lei de taxas para o licenciamento ambiental 

regulamentada (por exemplo: Lei Orçamentária; Código Tributário), pois é necessária a 

definição da taxação dos procedimentos administrativos, para um correto processo de 

licenciamento ambiental. 

Por fim, diante deste panorama, no âmbito municipal, faz-se necessária, a existência 

de um órgão com atribuições específicas para lidar com a temática ambiental na estrutura da 

administração local, é o ideal para adequada gestão ambiental, assim como, sua capacidade 

técnica e infraestrutura operacional. O meio ambiente e a gestão ambiental municipal não 

constituem desafios separados, estão inevitavelmente interligados. O meio ambiente não se 

mantém se o Sistema de Gestão Ambiental do município for ineficiente. 
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RESUMO 

 
O uso inadequado do solo pelas atividades antrópicas tem ocasionado significativos graus de impactos 

no ecossistema, formando extensas áreas de floresta secundária. A regeneração natural da vegetação 

nessas áreas é lenta e necessita de intervenções em seu processo de recuperação, como o plantio de 

enriquecimento. O presente trabalho objetiva avaliar o crescimento inicial e a sobrevivência de mudas 

de B. excelsa em áreas de enriquecimento no município de Moju, Pará. O campo de estudo foi 

desenvolvido em áreas de floresta secundária. Após o plantio, em janeiro de 2009, realizaram-se três 

visitas nas áreas experimentais, aos 17, 27 e 38 meses, em intervalos de aproximadamente 11 meses a 

cada visita até março de 2012. Avaliou-se altura total (cm), diâmetro do colo (mm), sobrevivência e 

rebrota. Os resultados mostram diferenças significativas no desenvolvimento de mudas de castanha-

do-brasil em duas comunidades (Ribeira e São Manoel), com maiores taxas de sobrevivência e rebrota 

em Ribeira, aos 38 meses. O crescimento nas comunidades São Manoel e Vila Nova se equivalem ao 

longo do período avaliado. Conclui-se que a espécie em plantios de enriquecimento apresenta um bom 

desempenho silvicultural em áreas de recuperação ambiental.  

 

Palavras-chave: Recuperação de áreas degradadas. Desempenho Silvicultural. Castanha-do-brasil. 
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1. INTRODUÇÃO  

 A devastação das florestas naturais constitui-se num dos principais fatores de 

degradação ambiental, sobretudo nas regiões tropicais de maior biodiversidade, como a 

floresta amazônica. De modo que seus impactos negativos, associados ao manejo inadequado 

do solo, acarretam principalmente, a ausência, ou baixa presença de espécies de alto valor 

comercial da floresta, além de alterar as condições ambientais propicias ao seu 

desenvolvimento, sendo necessária a recuperação desses ecossistemas por meio da aplicação 

de técnicas adequadas de manejo (COUTINHO et al., 2002; NUNES e SOUZA, 2011). 

 Nepstad e Pereira (1992) e Fernandes et al. (1993), propõem, através do 

reflorestamento e do manejo da floresta secundária, o plantio de enriquecimento com espécies 

arbóreas de alto valor comercial  como  uma alternativa para a recuperação das áreas degradas 

e/ou abandonadas. As florestas secundárias desenvolvem um importante papel ecológico nos 

processos de recuperação e restauração da floresta. No entanto, são processos lentos e 

requerem estudos acerca da ecologia e do comportamento silvicultural das espécies nativas 

utilizadas (SERRÃO et al., 2003; ALVINO, 2006). 

  O enriquecimento de florestas secundárias é uma técnica capaz de agregar valor a 

esses fragmentos florestais, de modo a melhorar sua estrutura e função, melhorar a qualidade 

da regeneração, aumentar sua diversidade florística, retomar espécies de interesse econômico, 

localmente extintas na área, aumentar a renda da propriedade e consequentemente diminuir a 

pressão de desmatamento sobre a floresta primária (SOUZA et al., 2008; JAKOVAC et al., 

2009).  Contudo,  Bentos et al. (2007) destacam que características como a escolha correta 

das espécies, sítio, fatores genéticos e ambientais, propriedades químicas e físicas do solo, 

regime hídrico e as interações planta-ambiente, são determinantes no crescimento e para o 

sucesso no estabelecimento das plantas. 

Dentre as espécies nativas da Amazônia comumente utilizadas nesse processo, está a 

Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa Bonpl.), Lecytidaceae, por ser uma espécie de 

grande porte, rústica, heliófila, de vida longa e com potencial de usos alternativos (LORENZI, 

2000; TONINI et al., 2008) tem se evidenciado uma das espécies de maior potencial para este 

fim, em função de seu atendimento as demandas ambientais e socioeconômicas, bom 

desempenho em crescimento sob diversas condições ambientais e das excelentes 

características silviculturais como: alta taxa de sobrevivência, baixo percentual de árvores 

bifurcadas com fustes longos e retos e inexistência de competição com outras espécies em 

sistemas de plantio heterogêneos (COSTA et al., 2009; SCOLES et al., 2011). O uso da 
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castanha-do-brasil em áreas de enriquecimento tem sido estimulado a fim de reincorporar 

áreas degradadas ao processo produtivo e se intensificou após tornar-se uma das espécies 

protegida por lei com risco de extinção (COSTA et al., 2009). 

A castanha desenvolve-se melhor em áreas de terra firme não inundável, com climas 

Ami e Awi, segundo a classificação de Koppen, temperaturas médias anuais que variam entre 

24,3ºC e 27,2ºC, precipitação entre 1400 e 2800 mm, e umidade relativa entre 79% e 86% 

(TONINI et al., 2008; DINIZ e BASTOS, 1974), tolera períodos de estiagem de 2 a 7 meses 

por ano e sua maior ocorrência é em solos argilosos ou argilo-arenosos de textura média a 

pesada (MÜLLER et al., 1995). 

 É uma árvore com altas taxas de sobrevivência, exceto nas etapas iniciais da vida, 

devido o endosperma, reserva das sementes, sofrer predação por cutias (Dasyprocta spp.) e 

outros mamíferos terrestres, causando a morte da plântula, especialmente quando a reserva 

não está lignificada (ZUIDEMA, 2003; SCOLES et al., 2011). 

 Diante do exposto e no sentido de aprimorar os estudos acerca da ecologia e do 

comportamento silvicultural das espécies nativas utilizadas em plantios de enriquecimento na 

Amazônia, este estudo teve como objetivo avaliar o crescimento inicial e a sobrevivência de 

mudas de B. excelsa em áreas de enriquecimento no município de Moju, Pará. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Área de estudo 

O campo de estudo foi desenvolvido em áreas de floresta secundária, com idades que 

variam de 6 a 13 anos aproximadamente, enriquecidas com plantios experimentais de 

castanha-do-brasil há aproximadamente 4 anos, localizados em 3 áreas de uso comunitário 

pertencentes as comunidades de Ribeira, São Manoel e Vila Nova, todas situadas no território 

quilombola do Jambuaçu, município de Moju-PA. Pertence à mesorregião do Nordeste 

Paraense e à Microrregião Tomé-Açu, distante cerca de 130 km da capital Belém, estado do 

Pará.  

A região possui um relevo plano, onde predominam solos de textura média argilosa do 

tipo latossolo amarelo. O clima é do tipo Ami (mesotérmico e úmido), segundo a classificação 

de Köppen. A temperatura média anual é elevada, girando em torno de 25°C a 27°C. A 

umidade relativa do ar gira em torno de 85% (JARDIM e SOARES, 2010; SEPOF, 2013).  

Seu regime pluviométrico anual varia de 2.000 mm a 3.000 mm, com chuvas 

regulares, porém distribuídas de forma desigual durante o ano. O período de janeiro a junho é 
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o mais chuvoso, apresentando uma concentração de cerca de 80%, implicando grandes 

excedentes hídricos e, consequentemente, grandes escoamentos superficiais e cheias dos rios. 

A insolação mensal varia entre 148,0 h e 275,8 h e os valores mais elevados ocorrem no 

período de junho a dezembro, apresentando estreita relação com a precipitação (SEPOF, 

2014). 

 

2.2 Implantação, coleta e análise dos dados 

As mudas de castanha do Brasil foram levadas a campo com uma altura média de 40 

cm, e plantadas em linhas de 1,5 m de largura, no sentido leste-oeste, no interior da floresta 

secundária, atendendo o espaçamento 8 m x 8 m, apresentando aproximadamente 200 

plantas.ha-1 em todas as comunidades. O plantio foi feito manualmente em covas de 40 x 40 

x 40 cm, obedecendo ao período de maior intensidade de chuvas na região (janeiro a junho). 

Foi realizada na ocasião do plantio, uma adubação de cova com aplicação 6 litros/cova de 

matéria orgânica e 450g/cova de calcário dolomítico e uma adubação química de cobertura na 

formulação NPK 10-28-20, aos 30 e 90 dias após o enriquecimento. Após 30 dias do plantio 

foi efetuado o replantio das mudas mortas. 

Depois do plantio, em janeiro de 2009, realizaram-se três visitas nas áreas 

experimentais, aos 17, 27 e 38 meses, em intervalos de aproximadamente 11 meses a cada 

visita até março de 2012, com objetivo de coletar dados métricos e informações relacionadas 

com episódios de alteração visível da planta, tais como secagem das ponteiras, rebrota ou 

morte. As medições periódicas incluíam mensuração de altura total (cm) e diâmetro do colo 

(mm), com o auxílio de uma régua graduada e um paquímetro digital, respectivamente. 

A sobrevivência e o percentual de rebrota das mudas de castanha-do-brasil ao longo 

do tempo foram calculados por meio do percentual entre número de sobreviventes em relação 

ao número total de mudas plantadas.  

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso, com cinco repetições cada.  O 

crescimento em altura e diâmetro foi realizado através da comparação entre as médias por 

meio do teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade, utilizando o software estatístico Sisvar.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Das 290 mudas analisadas, 47 (16,2%) morreram no transcurso dos três anos e 2 

meses de monitoramento. Das 243 sobreviventes, 53 (18,3%) sofreram alguma alteração 

fisiológica (secagem) e/ou morfológicas (corte do caule) que desaceleraram os processos de 
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crescimento vertical e provocaram regeneração secundária por rebrote. Do total de mudas 

plantadas, 190 (65,2%) não tiveram alterações visíveis significativas na estrutura aérea da 

planta e foram usadas para as análises comparativas de crescimento do presente estudo 

(Tabela 1). 

Scoles et al. (2011), estudando o crescimento e a sobrevivência de 144 mudas de 

castanha-do-brasil (B. excelsa, Lecythidaceae) em diferentes condições ambientais a partir de 

plantios experimentais na região do rio Trombetas, encontraram uma taxa de sobrevivência de 

mudas da espécie variando entre de 89 a 100%, dependendo do tratamento, seguidos de 

21,1% de rebrotes e 7,6% de indivíduos mortos, destacou também uma capacidade de rebrota 

da espécie de 71,79%, ou seja, das 39 mudas que sofreram alterações morfológicas ou 

fisiológicas, 28 sobreviveram e conseguiram revigorar-se em termos de crescimento vertical. 

 

Tabela 1 – Número de incidências de mudas de B. excelsa por plantios experimentais nas 

comunidades quilombolas no município de Moju-PA 

 

Comunidades Normais Rebrotes Mortas Total 

Ribeira 59 4 15 78 

São Manoel 28 6 6 40 

Vila Nova 103 43 26 172 

Total  190 53 47 290 

 

Houve bom estabelecimento das mudas de castanha-do-brasil em campo no período 

avaliado. As taxas de sobrevivência e rebrota da espécie (Gráfico 1) variaram nas diferentes 

comunidades analisadas, com maior destaque para a comunidade Ribeira apresentando 90,3% 

de sobrevivência aos 38 meses de idade, comparada às comunidades São Manoel (86,6%) e 

Vila Nova (79,8%), respectivamente.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

455 

 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Taxas de sobrevivência e rebrota de mudas de castanha-do-brasil em comunidades 

quilombolas no município de Moju-PA. 

 

Esses valores indicam que a castanha-do-brasil é uma espécie que possui boa 

adaptação e taxas de mortalidade variáveis de um ambiente a outro, podendo ser considerada 

uma espécie potencial para programas silviculturais e de recuperação de áreas degradadas, 

exibindo bom desempenho em crescimento mesmo quando plantada em solos de baixa 

fertilidade natural como os da região Amazônica (NUNES e SOUZA, 2011). Knowles e 

Parrotta (1995) já asseguravam que espécies florestais nativas com taxas de sobrevivência 

acima de 75% são recomendadas em plantios de recuperação de áreas degradadas. 

Em contrapartida, com o aumento da idade, o percentual de rebrota aumenta à medida 

que diminui a sobrevivência nas diferentes comunidades (Figura 1). A comunidade de Vila 

Nova apresentou maior valor médio de rebrota, seguido de são Manoel e Ribeira, com 11,1%, 

6,5% e 2,1%, respectivamente, causando consequentemente heterogeneidade no padrão de 

crescimento do plantio. O desenvolvimento e estabelecimento das plantas são afetados 

diretamente com aumento no percentual de rebrota que pode ser atribuído aos estresses 

ambientais ocorridos ao longo dos períodos de avaliação (NUNES e SOUZA, 2011). 

Os resultados de rebrota indicam, assim como nos estudos de Scoles et al. (2011) e 

Costa (2013), que mudas de B. excelsa que sofrem episódios de rebrota após alterações 

morfológicas e/ou fisiológicas, crescem em termos relativos, e até mais rapidamente que seus 

vizinhos no mesmo ambiente. 

 Ao analisar o desempenho em altura e diâmetro do coleto das mudas castanha-do-

brasil observou-se diferença significativa das variáveis (Tabela 2) tanto entre as comunidades 

como nos períodos de monitoramento analisados.  
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Tabela 2 – Taxas de sobrevivência e rebrota de mudas de castanha-do-brasil em comunidades 

quilombolas no município de Moju-PA. 

  

 

 

Tempo 

(meses) 

Comunidades 

Ribeira São Manoel Vila Nova 

Altura  

(cm) 

Dac 

(mm) 

Altura  

(cm) 

Dac 

(mm) 

Altura  

(cm) 

Dac 

(mm) 

17  81 aA 10,87 aA 77 aB 9,5aA 52 aB 9,92aA 

27 81 aA 10,05 aA 63 aA 8,01aB 70 aA 6,94aB 

38  93 aA 12,38 aA 60 aB 9,07aB 67 aB 8,21aB 

Erro padrão 9,09 0,87 9,09 0,87 9,09 0,87 

Médias seguidas de mesma letra minúscula na coluna e maiúscula na linha não diferem entre si, 

pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

 

 Em relação ao desenvolvimento diamétrico das mudas de castanha-do-brasil dentro 

das diferentes comunidades a análise aplicada indicou não haver diferença significativa na 

comunidade de Ribeira no período analisado, porém apresentou os maiores valores médios de 

crescimento.  As comunidades de São Manoel e Vila Nova diferiram estatisticamente entre si 

em Dac, apresentando valores médios de 9,5 mm e 9,92 mm, aos 17 meses, respectivamente. 

 A mínima ou nenhuma diferença estatística no crescimento diamétrico das mudas 

dentro das comunidades, pode ser explicada pelo crescimento muito lento, típico da espécie, 

nos seus primeiros anos de vida, podendo ser desconsiderado nas avaliações iniciais de seu 

desenvolvimento. No entanto, Souza et al. (2006) ressaltam a importância de avaliar o 

diâmetro do coleto de mudas jovens, pois alegam ser um parâmetro de análise do potencial da 

muda para sobrevivência e crescimento após o plantio, uma vez que mudas com diâmetros 

maiores apresentam maior sobrevivência, especialmente pela maior capacidade de formação e 

de crescimento de novas raízes.  

 Em plantio de enriquecimento em roçado a pleno sol monitorado por dois anos, os 

incrementos médios foram de 2,4 m e 4,0 cm, para altura e Dac, respectivamente (SCOLES et 

al., 2011). Souza et al (2010) encontraram valores de crescimento em altura de 5,4 m altura, 

4,8 cm Dap e 72,2% de sobrevivência para B. excelsa, com 6 anos de idade em plantios em 

faixas de enriquecimento de capoeira. 

 Resultados contrários ao estudo, foram observados por Costa (2013) analisando o 

desenvolvimento inicial de plantios de castanha-do-brasil de três comunidades (Jacundaí, 

Ribeira e Santo Cristo) próximas as do presente trabalho, com 2 anos e 6 meses de idade, em 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

457 

 

 

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

função de diferentes períodos de pousio da capoeira, identificou haver diferença altamente 

significativa entre os tratamentos aplicados e o período de avaliação para DAC, com maiores 

valores de Dac de 8,28 mm e 8,01 aos 6 meses e 8,16 mm e 7,85 mm, aos 12 meses. 

 Para altura das mudas de castanha-do-brasil, os resultados diferiram estatisticamente 

dentro das diferentes comunidades, São Manoel e Vila Nova, apresentaram valores médios de 

63 cm e 70 cm, aos 27 meses de monitoramento, respectivamente (Tabela 2). Ribeira, assim 

como no Dac, não apresentou diferença estatística dentro da comunidade. 

 Contudo, analisando a idade das mudas de B. excelsa entre as comunidades, o 

destaque foi para Ribeira, aos 38 meses de idade, cujo crescimento em altura e diâmetro foi 

maior, com valores médios de 93 cm em altura e 12,38 mm em diâmetro, diferindo 

estatisticamente das demais comunidades. Aos 17 meses, não houve diferença significativa no 

crescimento em diâmetro e em altura somente para a comunidade de Ribeira. Aos 27 meses, 

foi observado o contrário, sem diferença significativa na variável altura. O crescimento nas 

comunidades São Manoel e Vila Nova se equivalem ao longo do período avaliado. 

 No trabalho de Costa (2013), a altura das mudas de castanha-do-brasil, com 2 anos e 6 

meses de idade,  não apresentaram diferença estatística, com crescimento médio variando de 

44 a 73 cm nos plantios analisados. Porém, a comunidade de Ribeira recebeu o mesmo 

destaque que no presente estudo, por apresentar o melhor desempenho das mudas, com 72, 46 

cm de altura. 

 Peña-claros et al. (2002), ao realizarem enriquecimentos em florestas secundárias na 

Bolívia, observaram menor mortalidade e maior crescimento em altura nas linhas de 

enriquecimento mais largas, que promoviam uma maior abertura do dossel. Indivíduos 

adultos de B. excelsa com idade entre 10 e 12 anos e alturas entre 6 e 21 m em sistemas 

agroflorestais alcançaram taxas de incremento corrente anual (ICA) em diâmetro à altura do 

peito (DAP) entre 2,94 e 4,49 cm e para altura entre 1,52 e 1,96 m (FERREIRA e TONINI, 

2009). 

 

4. CONCLUSÕES 

 O crescimento em altura e Dac, bem como os valores obtidos de sobrevivência e 

rebrotes das mudas de castanha-do-brasil comprovaram um bom desempenho silvicultural da 

espécie em plantios de enriquecimento, indicando ser uma espécie promissora na recuperação 

de áreas degradadas e com baixo valor comercial.  
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RESUMO 

 
As feiras livres, em geral, iniciativas em âmbito local, são espaços de geração de renda aos 

trabalhadores envolvidos e escoamento de produção agrícola, em particular de produtos 

hortufrutícolas, às mãos do consumidor. Neste contexto, este estudo teve por objetivo caracterizar o 

perfil socioeconômico dos feirantes de hortifruti de feiras livres em bairros periféricos da cidade de 

Ananindeua-PA. A amostra foi constituída de 25 feirantes, sendo 15 da Feira da Nova República e 10 

da Feira do Jaderlândia. Resultou-se que, em ambas as feiras, a maioria destes feirantes são homens, 

mas ocorre o envolvimento familiar na atividade. A amostra de feirantes apresenta idade e tempo de 

serviço bastante diferenciados, com predomínio de baixa escolaridade entre eles, levando-os a aderir à 

profissão de feirante como alternativa de sustento da família, visto que a maioria destes obtém até um 

salário mínimo mensal, principalmente por meio da venda de frutas, provenientes da Ceasa. Estes 

feirantes não possuem ajuda governamental para o desenvolvimento de sua atividade e a principal 

dificuldade citadas por eles foi a ausência de infraestrutura adequada, cuja proposta de intervenção do 

poder público é a construção de complexos comerciais, ideia aprovada por grande parte dos 

entrevistados.   

 

Palavras-chave: Socioeconomia. Feirantes de hortifruti. Feiras livres.  
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, as feiras livres constituem um dos segmentos mais antigos de varejo com 

presença generalizada, cujas atividades comerciais mobilizam os elos de inúmeras cadeias 

produtivas, favorecendo o intercâmbio cultural e o fluxo de capital. Em muitos centros 

urbanos são mecanismos de geração de renda através da comercialização a varejo, 

caracterizada por uma oferta diversificada de produtos em múltiplos pontos de venda, 

concomitantemente funcionando como local de abastecimento de alimentos frescos, 

principalmente hortifrutícolas (ÂNGULO, 2003; ROCHA et al., 2013). 

Em sua maioria, estas feiras são iniciativas em âmbito local, principalmente em 

pequenos e médios municípios, cujos comerciantes vislumbram a possibilidade de melhorar a 

renda do grupo familiar, de realizar investimentos ou para fins de subsistência, aplicando os 

rendimentos em alimentação, saúde e educação da prole (ÂNGULO, 2003; SOUZA & 

SILVA, 2009).  

 Neste sentido, o interesse da presente pesquisa está centrado na compreensão da 

socioeconomia da classe de feirantes, conforme outros estudos (ROCHA et al., 2010; 

NESPOLI et al., 2013; LIMA & VASATA, 2014; SILVA et al., 2014), desenvolvidos a fim 

de compreender a dinâmica deste fenômeno, em termos socioeconômicos, e influência sobre a 

renda familiar destes trabalhadores. Além de subsidiar a criação de políticas públicas voltadas 

à manutenção da atividade, profissionalização dos feirantes e aprimoramento das condições 

de trabalho e qualidade dos produtos destinados à comercialização. Afinal, devem-se 

considerar os feirantes como um segmento que influencia no fluxo econômico a nível 

mundial, cuja participação diária movimenta, em menor escala, a economia do país, do estado 

e da cidade (SOUZA & SILVA, 2009). 

 Diante do exposto, este estudo teve por finalidade caracterizar o perfil 

socioeconômico dos feirantes de produtos hortifrutícolas de feiras livres localizadas em 

bairros periféricos da cidade de Ananindeua-PA. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 Este estudo foi realizado em duas feiras livres da cidade de Ananindeua-PA: na Feira 

do Jaderlândia (Figura 1), localizada na Rua União, bairro que lhe confere o nome, 

apresentando em média 120 pontos de comércio de diversos gêneros (alimentícios em geral, 

peças de vestuário, materiais de construção, entre outros) e na Feira da Nova República 

(Figura 2), situada na Rua São Benedito, Bairro do Una, sendo constituída por 
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aproximadamente 140 pontos de vendas também com gêneros diversificados. Estas feiras 

encontram-se distantes entre si cerca de 1 km em linha reta. 

        
Figura 1 - Aspectos da Feira do Jaderlândia.         Figura 2 - Aspectos da Feira da Nova República. 

 

 Ambas as feiras foram organizadas voluntariamente pelos feirantes, há décadas 

passadas, sem a participação do Poder Público Municipal. Elas ocorrem em vias públicas, 

estando sujeitas à falta de infraestrutura, problemas de saneamento básico e de planejamento 

urbano, sendo que a maior parte dos feirantes de hortifruti está localizada às margens das ruas 

ou calçadas, interferindo no trafego de veículos e transeuntes.  

 A Feira do Jaderlândia possui 12 feirantes de hortifrutícolas, enquanto que a da Nova 

República, 19. Para este levantamento socioeconômico foram considerados todos os pontos 

de venda que estavam em funcionamento durante a realização da pesquisa. Sendo assim, a 

amostra foi constituída de 10 feirantes de hortifruti na Feira do Jaderlândia e 15 na Feira da 

Nova República. Para tanto, utilizou-se como procedimento de coleta de dados a aplicação de 

questionários estruturados.  

A análise estatística e a elaboração de gráficos e tabelas foram realizadas por meio do 

programa computacional Excel 2010. As informações qualitativas foram discutidas em forma 

textual. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em ambas as feiras, verificou-se que o gênero predominante entre os feirantes de 

hortifruti é o masculino, perfazendo 66,7% da amostra na Feira da Nova República e 80,0% 

na Feira do Jaderlândia, enquanto o gênero feminino corresponde a 33,3% e 20,0% dos 
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entrevistados, respectivamente. Em contrapartida, pode-se verificar que nesta profissão ocorre 

o envolvimento familiar, visto que na maioria dos casos (68,0%) o feirante trabalha em 

parceria com seus familiares: conjugues e/ou filhos; outros, não (32,0%). 

Tratando-se da idade dos entrevistados na Feira do Jaderlândia, a mínima foi de 23 e 

máxima de 58 anos, apresentando média de 40 anos, enquanto que na Feira da Nova 

República a mínima foi 29 anos e a máxima 58, com média de 44 anos. De modo geral, o 

tempo de serviço destes feirantes é bastante diferenciado, sendo que a maioria (52,0%) 

trabalha na feira de 2 a 10 anos e os demais (48,0%), de 11 a 30 anos. Em ambos os casos, 

notou-se que grande parte destes feirantes tem dificuldades em exercer profissões formais 

devido à baixa escolaridade e idade avançada de muitos. 

Em geral, verificou-se que a maioria dos feirantes (n = 6) obtém até um salário 

mínimo com a venda dos produtos hortifrutícolas (Gráfico 1). Porém, nos demais, ao serem 

analisados conjuntamente, predominam a aquisição de  ≤ 2 salários mínimos de renda mensal. 

No contexto socioeconômico, a feira é tida como espaço de influência na melhoria de vida 

dos feirantes, de sobrevivência por meio da aquisição de renda e na maioria das vezes um 

lugar de grandes negócios (ÂNGULO, 2003; AMOR et al., 2012). 

 

 

Gráfico 1- Distribuição dos feirantes de hortifruti por feira em relação à renda mensal adquirida. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 Notou-se que os produtos vendidos são bastante diversificados por ponto de 

comercialização, motivando o consumidor à compra diante das inúmeras opções. Estes 

feirantes costumam vender frutas (29,0%), como: maçã, banana, laranja; temperos típicos da 
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culinária paraense (22,0%), como: cominho, cheiro-verde, cebolinha; legumes (22,0%), 

como: batata, cenoura, chuchu; verduras (17,0%), como: alface e couve; e subprodutos 

agrícolas (10,0%), como: farinha e tucupi. Em particular, as frutas, verduras e legumes são os 

produtos naturais mais procurados em feiras livres pelos consumidores, pois são 

presumivelmente cultivados sem o uso de produtos agrotóxicos, ou em pequena quantidade, e 

preços mais acessíveis se comparado aos supermercados (SOUZA & SILVA, 2009; ROCHA 

et al., 2010; AMOR et al., 2012). 

Quanto à procedência destes alimentos, a compra pelos feirantes ocorre na Ceasa 

(88,0%), em comunidades agrícolas (8,0%), como as do município de Santa Izabel, e direto 

do produtor (4,0%). Neste caso, infere-se a importância dos Centros de Abastecimento 

(CEASAS), sob a ótica do feirante, como pontos de concentração física da produção de 

hortifrutigranjeiros, cujos produtos diferentes são destinados à comercialização, em atacado, 

tendo as vantagens de redução no custo de aquisição, a possibilidade de escolha de produtos 

específicos e com qualidade e a eliminação dos intermediários (LOURENZANI & SILVA, 

2004; ANDREUCCETTI et al., 2005). 

 Em relação às razões que vincularam estes feirantes à profissão, destaca-se com 

56,0% a falta de oportunidades de emprego (Tabela 1), seguida da aquisição de maior renda 

através do ofício (24,0%). Nesta perspectiva, verificou-se que a maioria (n = 7) dos 

entrevistados concluiu o ensino médio e 6 não concluíram o ensino fundamental (Tabela 1). 

No primeiro caso, sugere-se que estes profissionais não possuem o grau de instrução exigido 

pelo mercado formal de trabalho, sendo assim, vinculam-se à feira como alternativa de 

sustento do grupo familiar. Mas, se houvesse outra oportunidade de emprego 56,0% destes 

feirantes aceitariam a permuta de trabalho, em 24,0% dos casos dependeria se a renda 

adquirida fosse superior a de feirante e apenas 20,0% não aceitariam devido à autonomia 

profissional.  

Tabela 1- Relação entre a escolaridade e principal razão de trabalho na feira. 

 

Grau de 

instrução 

Principal motivo de ser feirante 

Complemento 

de renda 

Falta de 

oportunidades 

de emprego 

Obtenção 

de maior 

renda 

Independência 

profissional 

Fonte de 

renda 

constante 

Analfabetismo - 

 

1 1 - - 

Ensino 

fundamental 

incompleto 

1 6 4 1 - 
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Ensino 

fundamental 

completo 

- - - 1 - 

Ensino médio 

incompleto 

 

- - 1 - - 

Ensino médio 

completo 

 

1 7 - - 1 

% 8,0 56,0 24,0 8,0 4,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com relação a maior obtenção de renda por meio da feira, supõe-se que estes locais 

comerciais apresentam potencial para significativa aquisição de finanças, pois neles ocorrem 

diversas relações sociais, encontro de vizinhos, amigos e familiares, incutindo na preferência 

de compra nestas feiras, além do comportamento de muitos consumidores em adquirir 

alimentos frescos, baratos e mais naturais e assim como as feiras precursoras, com instalação 

em locais estratégicos, com maior fluxo de pessoas e de fácil acessibilidade (SATO, 2007; 

NAGEL et al., 2007; ROCHA et al., 2012). 

De modo geral, verificou-se que a principal dificuldade que afeta o bom desempenho 

da atividade de grande parte dos feirantes entrevistados é a ausência de infraestrutura 

adequada (84,0%), seguida da omissão de apoio ao pequeno empreendedor por parte do 

governo (12,0%) e a redução de mercado consumidor (4,0%). O principal problema atrela-se 

à grande insatisfação dos feirantes quanto ao apoio do Poder Público Municipal que não se 

mobiliza em gerenciar o local apropriado para os feirantes e/ou prover a manutenção das 

feiras para a população consumidora e trabalhadora (CORÁ et al., 2011). 

Quanto ao problema de infraestrutura comercial, projetos de intervenção foram 

divulgados e/ou iniciados em gestões municipais anteriores em ambas as feiras, mas até o 

presente não foram efetivados. Concomitantemente, a construção do complexo comercial 

nestas feiras livres torna-se a principal reivindicação da maioria desses trabalhadores, haja 

vista que na Feira da Nova República 73,3% dos feirantes são a favor da construção da obra 

supracitada, ressaltando que serão beneficiados com um ponto de comercialização em 

melhores condições de trabalho, principalmente isentos de inundações por águas pluviais. 

Porém, 26,7% dos entrevistados são contra o tal projeto que será estabelecido numa área com 

alto índice de criminalidade, deixando os feirantes e consumidores a mercê de assaltos e, 

consequentemente, propensos à redução de compradores no local. Além disso, “a feira é onde 

nasce”, declarou um entrevistado, associando a tempos remotos, cujos próprios feirantes 
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improvisaram um ponto comercial num terreno baldio, posteriormente retornando a via 

pública. 

Da mesma forma, entre os feirantes de hortifruti da Feira do Jaderlândia 80,0% são a 

favor da construção da obra comercial no bairro por razões de melhor infraestrutura de 

trabalho, no entanto, 20,0% destes são contra o projeto, declarando a redução dos 

consumidores, visto que o estabelecimento projetado ficará numa área isolada da via pública, 

eventualmente frequentada por consumidores com intenção prévia de compra, sem a presença 

de transeuntes, que geralmente são motivados a comprar a partir da observação dos produtos. 

“As pessoas passam na rua, veem os nossos produtos e se interessam em comprar”, relatou 

um dos feirantes. 

Sobre a ajuda governamental de qualquer natureza, de forma unânime, os feirantes de 

ambas as feiras não recebem nenhum subsídio do poder público para o desenvolvimento de 

suas atividades. No âmbito da educação, se contemplados com cursos gratuitos (segurança 

alimentar, marketing, por exemplo), ofertados pela Prefeitura Municipal ou outros órgãos 

públicos, 84% da amostra estaria disposta a participar, enquanto que 16% destes feirantes não 

participariam diante da falta de tempo disponível. Pode-se considerar que esta intervenção 

entre os feirantes seria uma alternativa de promover a capacitação profissional, de melhorar as 

condições higiênico-sanitárias e otimizar a venda de seus produtos. 

Em suma, o poder público poderia intervir nestes espaços comerciais através do 

aprimoramento da estrutura física local, bem como ampliar as políticas de qualificação da 

mão de obra (OLIVEIRA, 2007), a fim de prover o conforto, a higiene e a segurança nestas 

feiras, amenizando os principais problemas dos feirantes e consumidores, sem comprometer 

as relações comerciais vigentes. 

 

4. CONCLUSÕES 

As feiras estudadas consistem em espaços dinâmicos e heterogêneos, onde, 

particularmente, a maioria dos feirantes de hortifruti apresentam baixa escolaridade, idades e 

tempo de serviço diferenciados, trabalham em parceria com os familiares sem subsídio 

governamental para o desenvolvimento da atividade, e mantêm relações comerciais, desde a 

aquisição na Ceasa de alimentos para a revenda (frutas, legumes e verduras) até o escoamento 

da produção às mãos do consumidor, geralmente permitindo a estes trabalhadores a obtenção 

de até 1 salário mínimo mensalmente. 
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Grande parte destes feirantes aderiu à profissão em virtude da falta de oportunidades 

de emprego formal, estando disposta a permuta de trabalho, dependendo da disponibilidade de 

vagas e condições de salário. Inclusive, estes estão interessados em participar de cursos 

profissionalizantes para a manutenção e aprimoramento da atividade no local. A carência de 

infraestrutura das feiras é um entrave para estes feirantes, a eventual proposta de intervenção 

por parte do governo que é a construção de complexos comerciais conta com a aprovação da 

maioria deste público. 
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RESUMO 

 
Sabe-se que é um desafio para a escola desenvolver ações concretas voltadas para a Educação 

Ambiental. Nesse sentido, o estudo visa analisar a importância da Educação Ambiental para a 

implementação do paisagismo e da jardinagem no espaço escolar, bem como as técnicas de reciclagem 

e reutilização dos resíduos sólidos, um tema transversal que terá a possibilidade de estabelecer na 

prática educativa os conhecimentos teóricos relacionados às questões da vida real. O objetivo deste 

trabalho é levar os alunos à conscientização sobre reciclagem e reutilização, confeccionando utensílios 

de jardinagem utilizando pneus e garrafas pet, assim como a produção do adubo orgânico, 

contribuindo na preservação do meio ambiente. A metodologia tem como abordagem qualitativa e 

quantitativa, onde se fez, primeiramente, o levantamento bibliográfico e, posteriormente, a pesquisa de 

campo com aplicação de questionários através de perguntas abertas para alunos do 5º ano de uma 

escola particular de Belém do Pará. Os resultados permitem entender que houve aprendizado e 

conscientização sobre o descarte, o reuso e a confecção de artefatos contribuindo, desse modo, para a 

preservação do meio ambiente e a manutenção de uma escola mais bonita, decorada e ambientalmente 

ecológica. Portanto, o estudo revela a importância de ações direcionadas com técnicas que favorecem 

a aprendizagem dos estudantes e estimula a escola a adentrar na perspectiva da sustentabilidade. 

 

Palavras-chave: Reciclagem. Reutilização. Jardinagem. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo da história, o homem transformou-se pela modificação do meio ambiente, 

criou cultura, estabeleceu relações econômicas, modos de comunicação com a natureza e com 

os outros. Quando se desenvolve projetos ou atividades abordando reciclagem e reutilização 

nas escolas, considera-se um tema transversal, pois envolve preservação ambiental, 

correspondendo com as questões importantes e urgentes de hoje, dentro dos novos parâmetros 

curriculares. 

Os temas transversais têm natureza diferente das áreas convencionais. Sua 

complexidade faz com que nenhuma das áreas, isoladamente, seja suficiente para abordá-los. 

Ao contrário, a problemática desses atravessam diferentes campos do conhecimento, no que 

diz respeito à questão ambiental é compreensível a partir das contribuições da Biologia, 

Geografia, História, dentre outros. Assim, os temas eleitos em seu conjunto devem possibilitar 

uma visão ampla e consistente da realidade brasileira, desenvolvendo um trabalho educativo 

que possibilite uma participação social dos alunos. 

Segundo os PCNs (2000), a grande tarefa da escola é proporcionar um ambiente 

escolar saudável e coerente com aquilo que ela pretende que seus alunos aprendam, 

incorporado às disciplinas da grade curricular de forma que seja trabalhado seu aspecto 

interdisciplinar, questionando a segmentação entre os diferentes campos de conhecimento 

produzido por uma abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento, constituindo 

uma relação entre disciplinas. 

Segundo Fazenda (2005, p.17), pensar interdisciplinar parte do princípio de que 

nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional. Tenta, pois, o diálogo com outras 

formas de conhecimento deixando-se interpenetrar por elas. “[...] No projeto interdisciplinar, 

não se ensina nem se aprende: vive-se, exerce-se. 

De acordo com os PCNs (1999), desenvolver temas que envolvem Meio Ambiente, 

parece estar falando de aspectos físicos e biológicos. Ao contrário, o ser humano faz parte das 

relações sociais, econômicas e sociais estabelecidas, mas é preciso refletir sobre como devem 

ser essas relações, para se tomar decisões adequadas a cada passo, na direção das metas 

desejadas por todos: o crescimento cultural, a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental. 

No final do século XX e início do século XXI novas tecnologias permitem o 

reaproveitamento de materiais e a fabricação de mais produtos com matéria reciclada. De 

acordo com Aldeodato Filho (2007), o mundo acordou para os problemas ambientais a partir 

da Conferência Mundial de Meio Ambiente, realizada em 1972 em Estocolmo, quando os 
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países começaram a considerar os limites do desenvolvimento econômico.  Ao longo do 

tempo, ganhou força e conceito de desenvolvimento sustentável, lançado em 1987 pelo 

Relatório Brundtland das Nações Unidas. 

De igual modo, a palavra reciclagem se tornou mais comum no vocabulário popular. 

No entendimento de Louredo (2013), trata-se de uma nova cultura que envolve o princípio 

dos “5RS”- Repensar, Reduzir, Recusar, Reutilizar e Reciclar, significando repensar hábitos 

de consumo, recusando produtos que prejudicam a saúde e o meio ambiente, bem como 

reutilizando e reciclando e conscientizando com ações práticas que reduzam impactos sobre o 

planeta. 

As garrafas PET (politereflato de etileno) foram desenvolvidas pelos químicos 

britânicos Whinfield e Dickson em 1841, começando a ser fabricadas na década de 70 sob os 

cuidados de revisão dos aspectos de segurança e meio ambiente. (ABIPET, 2013). 

Nos últimos tempos, a produção nacional do PET vem crescendo e a introdução dessas 

embalagens no Brasil aconteceu em 1988, pois segundo Dias et al. ( 2006), vem trazendo 

indiscutível vantagem ao consumidor, assim como desafio de sua reciclagem. 

O pneu originou-se na Grécia Antiga e foi criado para substituir os pneus de madeira e 

ferro, proporcionando conforto aos veículos. Passou por diversas etapas, onde as rodas de 

madeira passaram a ser revestidas com borracha para ganhar forma e segurança. Foi Charles 

Goodyear o grande inventor, descobrindo o processo de vulcanização. (MARTINS, 2004). 

Os pneus usados estão se tornando um problema mundial.  O Brasil foi o primeiro país 

da América Latina a regulamentar a reciclagem de pneus. Após a aprovação da resolução 

CONAMA nº 258/99 que instituiu a responsabilidade do produtor e importador pelo ciclo 

total do produto (LAGARINHOS, 2009). 

A reciclagem e reutilização de garrafas pet e pneus, contribui para a retirada de uma 

considerável quantidade de resíduos sólidos do meio ambiente, pois segundo Cavinatto et al. 

(2003), diz que com o aumento populacional, cresceu a quantidade de descartáveis, 

principalmente PET, assim como a indústria automobilística, possibilitando uma grande 

quantidade de pneus espalhados em locais inapropriados. 

Segundo Uda (2012), reciclagem é o canal reverso de valorização em que os materiais 

constituintes dos produtos descartados são extraídos e industrialmente transformados em 

matéria-prima secundária ou reciclada, tomando como exemplo o pó de pneu moído que será 

reincorporado à fabricação de novos produtos. 
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A reutilização na visão de Petry (2013), baseia-se em um determinado material já 

beneficiado em outro, ou seja, a matéria prima já está pronta, representando uma grande 

valorização desses resíduos sólidos tanto no aspecto financeiro, como na confecção de 

artefatos de decoração feitos de garrafas pet e pneus, contribuindo enormemente na 

preservação do meio ambiente. 

O lixo orgânico pode virar adubo orgânico, uma técnica natural feito em processo de 

compostagem ou esterqueira. Cascas de frutas, restos de verduras e legumes podem ser usados 

para a reciclagem do adubo, pois no entendimento de Otterloo (2003), contribui enormemente 

para melhorar a produtividade dos solos pobres, reduzir custos de produção de muitas 

culturas, solucionar parcialmente o problema de insumos, trazendo vantagens econômicas, 

ecológicas e sociais. O composto é um adubo orgânico produzido pela fermentação do lixo. 

Dessa forma, uma parte do lixo retorna ao ambiente, sendo reaproveitada pelas plantas. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A presente pesquisa caracteriza-se de forma qualitativa, cujo objetivo está em coletar 

informações para posteriores análises quantitativas que garantirão a uniformidade do 

entendimento dos entrevistados. Para Severino (2007, p. 119), “[...] quando se fala em 

pesquisa quantitativa ou qualitativa, e mesmo quando se fala de metodologia quantitativa ou 

qualitativa, apesar da liberdade de linguagem consagrada pelo uso acadêmico, não se está 

referindo a uma modalidade de metodologia em particular”. 

Desenvolveu-se também a pesquisa participante e ação, onde Severino (2007, p. 120), 

afirma que para pesquisa participante “[...] O pesquisador coloca-se numa postura de 

identificação com os pesquisados. Passa interagir com eles em todas as situações 

compartilhando todas as ações praticadas pelos sujeitos”.  Elucida também: “[...] a pesquisa 

ação propõe ao conjunto de sujeitos envolvidos mudanças que levem a um aprimoramento das 

práticas analisadas”. 

O trabalho desenvolveu-se no período de março a maio de 2013 na escola Lírios do 

Campo, situada no Distrito de Icoaraci- Belém- Pará, destinado a 28 alunos do 5ºano, na faixa 

etária de 10 anos. Os instrumentos de coleta de dados teve embasamento em leitura e análises 

de diversas bibliografias para a construção do material teórico, iniciando-se através de 

questionários com perguntas simples sobre o tema a ser trabalhado. 

A continuidade do trabalho deu-se em etapas.  Na primeira etapa, foi aplicado aos 

alunos um questionário com dez perguntas simples para avaliar o nível de conhecimento dos 
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discentes; em seguida, no segundo encontro, abordamos a socialização para maiores 

esclarecimentos do assunto e apresentação de uma maquete caracterizando a estrutura do 

projeto, mostrando o objetivo final do trabalho; no terceiro encontro com os alunos, realizou-

se a coleta dos materiais em conjunto. 

No quarto encontro, a realização de oficinas para confecção dos utensílios de 

decoração, tais como: flores e vasos com as garrafas pet; fizemos ainda a pintura dos pneus 

para organizá-los em canteiros; e também a técnica de preparação do adubo orgânico, feito 

com restos de cascas de legumes e frutas coletados nas feiras próximas, que foram 

transformados em adubo orgânico através da ação de microrganismos. 

No quinto encontro, tratamos da aplicação do projeto na prática, com interatividade, 

palestra, brincadeiras pedagógicas, entregas de brindes e folders informativos como forma de 

conscientização às questões ambientais; o último encontro foi a aplicação do segundo 

questionário com dez perguntas subjetivas dos assuntos ministrados no projeto. 

A análise de dados coletados teve como base os questionários, onde foi feita uma 

tabulação organizando as perguntas para os alunos e suas respectivas respostas, avaliando 

dessa forma o nível de conhecimento e aprendizado destes antes e depois do projeto aplicado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSÕES 

Através do primeiro questionário aplicado com os alunos, percebeu-se que o tema em 

questão “reciclagem e adubo orgânico”, não era tão conhecido entre eles.  Uma de nossas 

perguntas foi a seguinte: “O que você entende sobre reciclagem?”. Vejamos algumas 

respostas: (1) “tudo”, (2) “poder fazer muitas coisas, como lápis etc”; (3) “eu entendi que a 

reciclagem papel jogar na lixeira de papel”; (4) “que é preciso limpar rua como vidro, papel”. 

Em outra pergunta abordada, ainda no primeiro questionário, a qual questionava: 

“Você sabe o que é adubo orgânico?”, 99% dos alunos não souberam responder. Isso, talvez, 

por ser um assunto de pouco conhecimento o que tornou difícil o entendimento, mas no 

decorrer das palestras e etapas foi se tornando mais esclarecedor, principalmente com a 

prática. Isso mostra que o conhecimento não se reduz somente à teoria, pois segundo Moreira 

et al. (1982), o aluno deve ser desafiado para que deseje saber, e uma forma de criar este 

interesse é dar a ele a possibilidade de descobrir. 

Observou-se ainda que as respostas sobre reciclagem foram respondidas de forma 

simples, porém condizentes com o nível de conhecimento adquirido, visto que é um tema 
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bastante abordado no cotidiano, pois tomaram como base as famosas garrafas pet, doenças e 

poluição do meio ambiente, o que os ajudou a associarem ao termo reciclar. 

No decorrer dos nossos encontros práticos, percebeu-se um interesse muito grande dos 

alunos em ver o projeto completamente realizado. Ao mostrarmos a maquete do produto final 

do projeto, os alunos mostraram uma grande euforia. Durante as coletas dos materiais 

(garrafas pet e pneus), não houve nenhum empecilho, todos os alunos cooperaram para essa 

etapa. 

A confecção dos objetos e preparação do adubo foi ensinada através de oficinas 

(Figura 1 a e b). A construção dos objetos, ou seja, a transformação do que era lixo em um 

novo objeto foi uma transformação também no conhecimento dos alunos. Percebeu-se que a 

partir daquele momento todos iriam levar aquela experiência para suas residências e para 

todos os outros colegas. Era um momento de reciclagem de conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fase de coleta de cascas de legumes, talos de verduras e cascas de frutas foi 

realizada nas feiras mais próximas da escola, sendo que foram escolhidos apenas alguns 

alunos para seguirem conosco nesta busca. Após a coleta, já com o produto em mãos, pronto 

para se transformar em adubo orgânico, os alunos ficaram responsáveis por observar essa 

transformação, que foi finalizada às vésperas da ação do projeto. 

A realização do trabalho foi mais uma etapa de conhecimento. Foram aplicadas 

brincadeiras pedagógicas, envolvendo uma competição entre meninos e meninas, que 

englobava todo o conhecimento aplicado. A Engenheira Agrônoma, Andrea Santos, ministrou 

uma palestra demonstrando de que forma podemos utilizar o adubo, esclarecendo a 

importância deste para a vida das plantas e de que forma a transformação do lixo orgânico em 

adubo orgânico contribui para o meio ambiente. 

Figura 1. a) Confecção de vasos de garrafas pet. b) Preparação de adubo orgânico com cascas de 

frutas e legumes. 
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Ao final do nosso trabalho, o espaço ocioso da escola Lírios do Campo (Figura 2a), 

transformou-se em um belo jardim, a partir da reciclagem e reutilização (Figura 2b). O muro 

da escola ganhou vasos de garrafa pet com plantas ornamentais; os pneus pintados foram 

também decorados com plantas de jardim, e os fundos das garrafas utilizadas deram uma nova 

visão em torno das árvores do local. 

 

 

 

 

Figura 1- Escola Lírios do Campo 

 

 

 

 

Durante o trabalho realizado na escola, verificou-se que a reutilização de pet e pneu na 

decoração do jardim, assim como a preparação do adubo orgânico, representou um diferencial 

no aprendizado, embora esses temas tenham sido pouco trabalhados como prática de ensino. 

Na visão de Carvalho (2004), as escolas precisam passar por profundas transformações em 

suas práticas e culturas para enfrentarem os desafios do mundo contemporâneo. 

Na aplicação do segundo questionário foram observadas algumas mudanças nas 

respostas dos alunos. Uma das perguntas aplicadas foi: “De acordo com o que foi ensinado, 

explique com suas palavras o que é reciclagem?”. Vejamos algumas respostas: (1) “a 

reciclagem é algo adequado para a natureza; (2)” A reciclagem é reaproveitamento de lixo”; 

(3) “é pegar um lixo que não presta e transformar em reciclagem”; (4) “reciclagem ajuda o 

meio ambiente”; (5) “e transformar materiais como garrafa pet”. 

Perguntamos também: “Vocês já haviam sido orientados sobre a diferença de 

reciclagem e reutilização dentro da escola com seus professores?” Para a nossa surpresa, a 

maioria disse não e somente dois disseram sim. No entanto, percebeu-se que o termo mais 

usado é reciclagem, mostrando que mesmo com esclarecimento do assunto muitas respostas 

respondidas ainda vieram do senso comum e daquilo que está ao redor deles, pois segundo 

Figura 2. a) Escola Lírios do Campo antes da aplicação do Projeto. b) Escola Lírios do Campo 

após a aplicação do Projeto. 
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Freire (1979) não há seres educados e não educados. Estamos todos nos educando. Existem 

graus de educação, mas estes não são absolutos. 

Outra pergunta avaliada entre os alunos foi: em sua opinião foi importante trabalhar 

com reutilização e reciclagem em técnicas de jardinagem em sua escola? Por quê? Algumas 

respostas, a seguir: (1) “Sim, porque nos ajudaram para fazer na escola e em casa”; (2) “sim, 

porque deixou a nossa escola mais bonita”; (3) “sim porque com o processo a escola ficou 

mais bonita”; (4) “para mim foi importante porque a gente aprendeu sobre a reutilização”; 

(5)“sim ele foi importante para o nosso aprendizado”;(6) “sim porque assim a escola aprendeu 

mais sobre esse tema”, (7) “sim porque aprendemos sobre adubo orgânico”. 

Observou-se que esses assuntos precisam ser mais trabalhados para um melhor 

aprendizado dos mesmos e que através do trabalho desenvolvido acrescentou novos 

conhecimentos, onde se pôde verificar uma mudança no pensamento desses estudantes, 

especialmente quando foram levados à prática. Houve interesse, participação, criatividade na 

confecção dos vasos, pintura, decoração, técnica de plantação e adubagem de forma interativa 

e dinâmica, obtendo-se pontos positivos na construção do saber, bem como proporcionou 

novos métodos para a conscientização ecológica nas instituições de ensino fundamental. 

Para que essas escolas desenvolvam um trabalho eficaz exige-se também a capacitação 

dos docentes, embora muitos já se encontrem dentro de tal conhecimento, pois conforme a Lei 

9.795/99 que institui a Educação Ambiental no Brasil, assumindo uma nova mentalidade 

ecológica pautada no respeito mútuo para com o meio ambiente. 

Segundo Adams (2011), a Educação Ambiental nas práticas educacionais diárias é 

imprescindível na educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental para um maior 

despertar de consciência ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES 

A ideia de reciclar e reutilizar ganha força como resposta à preocupação mundial com 

as questões ambientais. A vida mais confortável e prática, proporcionada pelo progresso 

econômico e pelo desenvolvimento de novas tecnologias, cria problemas que colocam o 

planeta em constantes mudanças. 

A reutilização dos resíduos sólidos como garrafas pet e pneus em técnicas de 

jardinagem na Escola Lírios do Campo contribuiu para diminuir a quantidade de lixo que 

degrada a natureza, principalmente pelos pneus que ao estarem em locais inapropriados 
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representam grande perigo para a humanidade e ao meio ambiente. A técnica do adubo 

orgânico reforçou o caráter educativo, para o melhoramento e a manutenção da fertilidade do 

solo, significando também a valorização do “lixo” orgânico. 

Observou-se que ao inserir a jardinagem no projeto desenvolveu-se também a 

sustentabilidade, onde os alunos aprenderam na prática que reutilizando materiais recicláveis 

e com criatividade confeccionou-se vasos, flores e canteiros, assim como a reciclagem natural 

(adubo orgânico), tornando o ambiente escolar mais agradável, decorado e bonito, 

minimizando os impactos ambientais. 

No entanto, foram alcançados resultados positivos, proporcionando aprendizado e 

aquisição de novos conhecimentos, assim como benefícios para a instituição de ensino. Um 

trabalho voltado às questões ambientais que levou os alunos a um despertar de consciência, 

através da construção de um jardim escolar, preservando o meio ambiente, sem comprometer 

os recursos naturais das gerações futuras. 

 

REFERÊNCIAS  

ABIPET-RESINA PET (2010) - História. Disponível em: 

<www.abipet.org.br/index.htnl?method=mostrarlnstitucional&id=46> Acesso: março 

2013. 

ADAMS, B.G. Coletânea de práticas para a educação ambiental: Para professores de 

educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, Novo Hamburgo. Apoema 2011. 

Disponível em: <www.apoema.com. 

ALDEODATO FILHO, S. A arte de reciclar. São Paulo: Horizonte, 2007. P. 123. 

CARVALHO, M.C. I. Educação Ambiental: A formação do sujeito ecológico. São Paulo: 

Cortez, 2004. P. 256. 

CAVINATTO, M. V; RODRIGUES, L. F. Lixo de onde vem?  Para onde vai? A 

importância da reciclagem. 2. Ed. São Paulo: Moderna, 2003. P. 96. 

CEMPRE - Compromisso empresarial para reciclagem de pneu. Disponível: 

www.cempre.org.br/ft_pneus.php. Acesso: junho de 2013. 

CEMPRE–Compromisso empresarial para reciclagem de pet. Disponível em: 

(www.cempre.org.br/ft_pet.php. Acesso: junho de 2013. 

DIAS, G. E. L. S; TEODÓSIO, S. S. A. Reciclagem do pet: desafios e possibilidades. XXVI 

NEGEP. Fortaleza- CE, Brasil, Outubro, 2006. 

FAZENDA, A. C. I. Práticas Interdisciplinares na Escola. 10 ed. São Paulo: Cortez, 2005. 

P.144. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Coleção Educação 

e Comunicação vol. 1. P. 46. 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

478 

 

 

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

LAGARINHOS, C. A. F.; TENÓRIO, J. A. S. Reciclagem de pneus: discussão do impacto 

da política brasileira. ENGEVISTA, V.11, n. 1p. 32- 49 Julho 2009. 

LOUREDO. Educação/ formação e o ser “humano”. Disponível: 

<betemoroseo8.blogspot.com.br/2013/10/5-rs-educação-ambiental.html>. Acesso: 

Novembro 2013. 

MARTINS, F. A.H. A utilização de Borracha e Pneus na Pavimentação Asfáltica. 

2004.101f. (Trabalho de conclusão do curso de Engenharia Civil). Universidade Anhembi 

Murumbi. São Paulo. 2004. 

MOREIRA, A. M; MASINI, S.F.E. Aprendizagem Significativa: a teoria de David Ausubel. 

São Paulo, Moraes, 1982. P. 180. 

OTTERLOO, C. M. A. Compostagem: uma ideia pai d’égua! Projeto Sócio Educacional 

Integrado. Belém – Pará – Brasil, 2003. P. 32. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: apresentação dos temas transversais, 

ética/ Secretaria de Educação Fundamental- Brasília: MEC/SEF, 1997. P.146. 

PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS: meio ambiente: saúde Secretaria de 

Educação Fundamental- 2ed- Rio de Janeiro: DP&A, 2000. P.146. 

PETRY, J. Estudo de Caso: Responsabilidade ambiental: reciclagem e reutilização de garrafas 

Pet. Revista Interdisciplinar Científica Aplicada, Blumenau, v.6, n3, p.72. Tri. III. 2012. 

ISSN 1980-70311. 2013. 

SEVERINO. J. A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2007. P. 304. 

UDA, J. M. Logística reversa da Reciclagem de garrafas pet em Curitiba. 2010. 90f. 

Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento de Tecnologia e Meio Ambiente). Instituto de 

Tecnologia. Curitiba. 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

479 

 

 

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

 

TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR EM AMBIENTES 

COM E SEM VEGETAÇÃO NO BAIRRO MUTIRÃO, ABAETETUBA, 

PARÁ, BRASIL  

 
Gerciene de Jesus Miranda Lobato1, Flávia Cristina Araújo Lucas2, Ana Cláudia Caldeira 

Tavares-Martins3, Mário Augusto Gonçalves Jardim4, Lucieta Guerreiro Martorano5, Manoel 

Tavares de Paula6 

 

1 Mestranda em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. E-mail: 

gercienelobato@hotmail.com 
2 Doutora em Ciências Biológicas. Universidade do Estado do Pará. 

3 Doutora em Botânica. Universidade do Estado do Pará. 
4 Doutor em Ciências Biológicas. Museu Paraense Emílio Goeldi. 
5 Doutora em Agrometeorologia. Universidade do Estado do Pará. 

6 Doutor em Agroecossistemas da Amazônia. Universidade do Estado do Pará. 

  

 

RESUMO  

 
A expansão urbana conduz a inúmeras alterações ambientais, como a retirada da vegetação, que 

ocasiona impactos climáticos, os quais podem contribuir na qualidade de vida da população. O estudo 

objetivou verificar o comportamento da temperatura e umidade relativa do ar em ambiente com e sem 

vegetação no bairro Mutirão, Abaetetuba, Pará. Os dados meteorológicos (Temperatura e Umidade 

Relativa do ar) foram medidos durante 15 dias, às 9h, 12h, 15h, 18h e 21h no mês de dezembro/2013. 

Para isso, foram instalados dois sensores térmico-hídricos, estando o primeiro em uma área bosqueada 

denominada Ambiente com Vegetação (ACV) e o segundo em um local gramado exposto a radiação 

solar, nomeado de Ambiente sem Vegetação (ASV). A significância dos fatores estudados foi 

realizada pelo teste F e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. A presença da vegetação 

influenciou nas condições térmico-hídricas, pois houve diferenças estatísticas significativas entre os 

ambientes analisados. O valor médio do ACV foi de 28,1°C para temperatura e 89% para a umidade 

relativa, enquanto o ASV mostrou 28,9°C e 81,23%. A maior temperatura foi constatada no horário de 

12h (30,8°C) e a menor registrada no horário de 21h (25,9°C). Para a umidade o comportamento foi 

inversamente proporcional ao da temperatura, com média de 93,48% no horário de 21h e média de 

75,36% em 12h. A vegetação é um elemento que contribui para interceptação da radiação solar 

possibilitando diminuição dos efeitos térmicos em hora crítica de intenso calor, e, portanto, deve ser 

componente conservado em zonas urbanas.  

 

Palavras-chave: Variáveis climáticas. Área verde. Amazônia.  
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1. INTRODUÇÃO  

 O processo de urbanização conduz a inúmeras alterações ambientais, como os 

impactos sobre o clima, que contribuem para o comprometimento da qualidade de vida da 

população, manifestando-se sob a forma de mudanças na composição química, na umidade e 

na temperatura do ar atmosférico, além do aumento da fragilidade em relação às chuvas 

(SOUZA et al., 2012). 

 As áreas construídas, a exemplo de edificações e estradas, produzem modificações na 

paisagem natural gerando inúmeros microclimas (BARBIRATO et al., 2007) que podem 

ocasionar desconforto às pessoas. As áreas verdes configuram-se como uma exigência não só 

para a ornamentação, mas também como necessidade higiênica, de recreação e principalmente 

de defesa do meio ambiente diante da degradação das cidades (LIMA & AMORIM, 2006). 

Partindo desse pressuposto, a vegetação em ambientes urbanos, pode promover o equilíbrio 

climático (ALMEIDA et al., 2013).  

 As condições climáticas na zona urbana podem ser mensuradas através das variáveis 

ambientais como a temperatura e a umidade relativa do ar. A temperatura na superfície 

terrestre resulta basicamente dos fluxos das grandes massas de ar e da diferente recepção da 

radiação solar, e a umidade deriva da evaporação da água contida nos mares, rios, lagos e na 

terra bem como da evapotranspiração dos vegetais (LAMBERTS et al., 1997). 

 Os padrões de descrições destas variáveis na região Amazônica são elevados quando 

comparados a outras regiões brasileiras, onde a umidade elevada é um dos principais 

responsáveis pela constância de altas temperaturas, cuja média anual está entre 26°C na 

estação chuvosa e 27,5°C na estação seca (MEIRELLES FILHO, 2006). Estes fatores são 

fundamentais para a existência de sua maior biodiversidade, porém tem ocorrido aumento 

cada vez maior da temperatura e redução da umidade do ar ocasionada, principalmente, pela 

substituição das áreas verdes por edificações e pavimentação (MONTEIRO et al., 2014). 

 Neste sentido, o estudo objetivou verificar o comportamento da temperatura e umidade 

relativa do ar em ambiente com e sem vegetação no bairro Mutirão, Abaetetuba, Pará.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

2.1 Área de estudo  

O município de Abaetetuba pertence à Mesorregião do Nordeste Paraense, conta com 

uma população de 141.100 habitantes, onde a principal fonte de renda é o comércio (IBGE, 

2010). A faixa pluvial anual está entre 2000 a 2500 mm, a temperatura média anual do ar 
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varia entre 26,5 a 27,5ºC, com valores extremos entre 32,0 a 32,5ºC para as máximas e, para 

as mínimas da ordem de 21,5 a 22,0ºC e a média da umidade relativa do ar é superior a 85% 

(MARTORANO et al., 2011). 

 

2.2 Coleta e análise de dados 

Em Abaetetuba, foi selecionado propositadamente no bairro Mutirão, o campus da 

Universidade Federal do Pará (UFPA), devido possuir a maior extensão territorial do bairro, 

com vegetação no entorno e áreas descampadas com intensa exposição solar. Foram 

escolhidos dois ambientes no campus da universidade: uma área bosqueada com diferentes 

espécies arbóreas, identificada como Ambiente com Vegetação (ACV) (Figura 1. A) e outra 

apenas gramada, exposta a radiação solar, tendo seu entorno pavimentado, nomeada de 

Ambiente sem Vegetação (ASV) (Figura 1. B). 

 
Figura 1: A: Ambiente com Vegetação (ACV); B: Ambiente sem Vegetação (ASV) no bairro 

Mutirão, Abaetetuba, Pará, 2014. 

 

 Os dados agrometeorológicos (Temperatura e Umidade Relativa do ar) foram medidos 

durante 15 dias às 9h, 12h, 15h, 18h e 21h em dezembro/2013 (período chuvoso), através de 

dois sensores modelo Hobo® Data Logger RH & Temp., marca Onset (ALMEIDA et al., 

2013). 

2.3 Análise estatística 

O delineamento experimental foi inteiramente casualizado com 15 repetições, em que 

os dados foram avaliados em função das variáveis investigadas (locais x temperatura e 

B A 
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umidade), em um esquema fatorial 2x5. A significância foi realizada pelo teste F e as médias 

comparadas através do teste de Tukey, em nível de significância de 5% de probabilidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A presença da vegetação influenciou na temperatura, pois houve diferenças estatísticas 

significativas entre os ambientes estudados, em que o ACV apresentou média de 28,1°C e o 

ASV de 28,9°C (Gráfico 1). Estudos de Diniz Júnior et al. (2013) em Santarém, Pará 

encontraram valor médio máximo para temperatura de 28,7°C em praça sombreada por 

vegetação. Também, a pesquisa de Carvalho et al. (2014) em Manaus, Amazonas registrou 

menores gradientes térmicos para locais com cobertura vegetal (média de 31°C). Estes 

resultados reforçam a importância ambiental das áreas verdes na zona urbana. 
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Gráfico 1- Valores médios da temperatura do ar (°C) em Ambiente com Vegetação (ACV); e sem 

Vegetação (ASV) no bairro Mutirão, Abaetetuba, Pará, 2014. Médias com letras diferentes há 

diferença significativa ao nível de 5%. 

 

Quanto ao horário de monitoramento, com exceção de 12h que não diferiu de 15h, e 

9h que é semelhante estatisticamente de 18h, os demais foram distintos (Gráfico 2). A 

temperatura variou de 25,9°C a 30,8°C, onde o máximo foi às 12h com média de 

aproximadamente 31°C. Esse horário corresponde ao período de culminação do sol quando a 

energia recebida é maior (SOUZA JUNIOR et al., 2009).  
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Gráfico 2 - Valores médios da temperatura do ar (°C) em diferentes horários monitorados, 

independente do ambiente, no bairro Mutirão, Abaetetuba, Pará, 2014.  Médias com letras iguais não 

há diferença significativa ao nível de 5%. 

 

A menor temperatura foi registrada no horário de 21h (média de 25,9°C) e essa 

constatação é justificada em decorrência de que a noite, a temperatura da área urbana tende a 

cair, devido à dissipação da energia armazenada durante o dia (LOPES & JARDIM, 2012). 

A umidade relativa do ar mostrou diferença estatística significativa, com média de 

89% para ACV e 81% para ASV, fato atribuído devido às características do local e da 

presença de componentes arbóreos no ambiente ACV (Gráfico 3).  
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Gráfico 3 - Valores médios da umidade do ar (°C) em Ambiente com Vegetação (ACV) e sem 

Vegetação (ASV) no bairro Mutirão, Abaetetuba, Pará, 2014.  Médias com letras diferentes há 

diferença significativa ao nível de 5%. 
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No bairro de Val-de-Cães, situado em uma região periférica do município de Belém, 

durante o período chuvoso o valor médio foi 78% (SILVA JUNIOR et al., 2013). Pesquisas 

de Machado et al. (2013) no campus Cuiabá - Bela Vista do Instituto Federal do Mato Grosso 

indicaram elevações hídricas de aproximadamente 70% em áreas vegetadas.  

A umidade variou de 75,36% a 93,48% nos horários monitorados, em que 9h, 18h e 

21h, e entre 12h e 15h não foi observada diferença estatisticamente significativa, os outros 

foram diferentes entre si (Gráfico 4). No período compreendido de 12h às 15h a umidade 

resultou nos menores valores. Para o bairro Nova República na cidade de Santarém, Pará o 

decréscimo para umidade foi registrado entre 13 e 16 horas (COSTA et al., 2013). 
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Gráfico 4 - Valores médios da umidade do ar (°C) em diferentes horários monitorados, independente 

do ambiente, no bairro Mutirão, Abaetetuba, Pará, 2014. Médias com letras iguais não há diferença 

significativa ao nível de 5%. 

 

O comportamento da umidade foi inversamente proporcional ao da temperatura, com 

média de 93,48% no horário de 21h e média de 75,36% em 12h. Segundo Lopes & Jardim 

(2012), a temperatura se eleva favorecendo o aumento da capacidade do ar em reter vapor 

d'água ocasionando queda nos valores umidade relativa. 

As condições térmico-hídricas elevadas observadas nos dois locais monitorados são 

típicas da região Norte, e um dos principais mecanismos que explicam estas características 

são a atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), formada pela confluência dos 

ventos alísios dos anticiclones semipermanentes do Atlântico Sul, e do Atlântico Norte 

(COSTA et al., 2013). 
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4. CONCLUSÕES 

 As variáveis temperatura e umidade relativa do ar expuseram comportamento padrão 

de áreas localizadas na região Amazônica, e os horários de apontamento dos valores 

mensurados sofreram influência da radiação solar. Contudo, a presença da vegetação é um 

elemento que contribui para atenuar os efeitos térmico-hídricos em hora crítica de intenso 

calor. 

A manutenção destes componentes em zonas urbanas é de fundamental importância 

por reduzir impactos oriundos da supressão das espécies arbóreas para construção de 

residências, vias de circulação terrestre, bem como, inserção de asfalto e pavimentação. 
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RESUMO  

 

Tabebuia serratifolia é uma espécie arbórea propagada sexuadamente, que apresenta problemas de 

germinação e conservação. Nesse sentido, testes rápidos como o do tetrazólio, surgem com uma 

ferramenta útil na avaliação da qualidade fisiológica de sementes dessa espécie. Dessa forma, 

objetivou-se avaliar a viabilidade de sementes de T. serratifolia através do teste de tetrazólio, com 

vistas à produção futura de mudas em larga escala. Para tal, frutos foram coletados de matrizes 

localizadas na APA Gama - Cabeça de Veado, Park Way, DF. Após beneficiamento, realizou-se o 

teste de viabilidade no Laboratório de Sementes, do Departamento de Engenharia Florestal - UnB. O 

teste de viabilidade foi realizado em duas repetições com 50 sementes cada. As sementes foram 

acondicionadas entre folhas de papel toalha umedecido por 24 horas. Após esse prazo, foi realizado 

um pequeno corte no tegumento das sementes e, em seguida, as sementes foram colocadas em contato 

com a solução de tetrazólio (concentração de 1%), por mais 24 horas, à temperatura de 25°C. 

Posteriormente, as sementes foram removidas da solução de tetrazólio e lavadas em água corrente por 

10 minutos. Realizou-se, então, a interpretação das sementes com o auxílio de lupa. O teste de 

viabilidade realizado indicou que 73% das sementes de T. serratifolia encontravam-se viáveis. De 

modo geral, a metodologia empregada mostrou-se eficiente na avaliação da viabilidade das sementes 

da espécie estudada. 

 

Palavras-chave: Viabilidade. Ipê. Germinação. 
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1. INTRODUÇÃO   

A espécie Tabebuia serratifolia (Vahl) Nicholson, popularmente conhecida como ipê, 

ipê-amarelo, pau-d’arco-amarelo, ipê-ovo-de-macuco, ipê-tabaco, ipê-pardo, tamurá-tuíra, 

piúva-amarela e opa, é uma espécie arbórea, decídua, heliófita, pertencente à família 

Bignoniaceae, encontra-se distribuída em quase todo o território nacional (LORENZI, 2002). 

Além de apresentar uso potencial para recuperação de áreas degradadas, a espécie destaca-se 

como fornecedora de madeira (civil e naval) e de produtos medicinais, além de apresentar 

grande potencial ornamental, em função das suas atrativas flores amarelas (MATOS, 2000; 

FERREIRA; CHALUB; MUXFELDT, 2004; SILVA et al., 2011; ROMAGNOLI et al., 

2013).  

Essa espécie é propagada sexuadamente e embora, produza grandes quantidades de 

sementes, essas apresentam problemas de germinação e conservação (OLIVEIRA; 

CARVALHO; NERY, 2005). Nesse contexto, a utilização de testes rápidos para a avaliação 

da qualidade fisiológica de sementes, como o do tetrazólio, tem merecido destaque 

(DEMINICIS et al., 2009). Esse teste vem se destacando nos programas de controle de 

qualidade de sementes, por ser um método rápido que possibilita estimar a germinação 

potencial e o vigor, além de diagnosticar causas de deterioração de sementes (COSTA; 

MARCOS-FILHO, 1994; BITTENCOURT, 1995). 

O teste de tetrazólio fundamenta-se na alteração da coloração dos tecidos da semente 

em presença de uma solução de sal de tetrazólio, que é reduzido pelas enzimas desidrogenases 

dos tecidos vivos (FOGAÇA et al., 2006). A solução de tetrazólio é incolor, porém, quando 

penetra nas sementes vivas, nas quais as enzimas estão ativas, o sal é reduzido para formazan, 

uma substância vermelha, insolúvel e estável. Nas sementes mortas, as enzimas estão inativas 

e os tecidos permanecem incolores. A avaliação das sementes se dá através da coloração, 

classificando-as como germinável (viável) ou não germinável (não viável) (DELOUCHE et 

al., 1976; POPINIGIS, 1977). 

À vista do exposto, objetivou-se avaliar a viabilidade de sementes de Tabebuia 

serratifolia através do teste de tetrazólio, com vistas à produção futura de mudas em larga 

escala, de forma mais produtiva e eficiente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Frutos de Tabebuia serratifolia foram coletados de matrizes selecionadas, localizadas 

na APA Gama - Cabeça de Veado, Park Way, Distrito Federal. Os frutos foram coletados 
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antes de sua abertura e colocados para secar ao sol. As sementes, então foram beneficiadas 

retirando-se a parte alada (membranácea) e levadas ao Laboratório de Sementes, do 

Departamento de Engenharia Florestal da Universidade de Brasília - UnB, onde se realizou o 

teste de viabilidade do tetrazólio. O teste de viabilidade foi realizado em duas repetições com 

50 sementes cada, conforme Regra de Análise de Sementes (BRASIL, 1992). 

As sementes de T. serratifolia foram acondicionadas entre folhas de papel toalha 

umedecido por 24 horas. Após esse prazo, foi realizado um pequeno corte no tegumento das 

sementes para que a solução de tetrazólio penetrasse de forma mais eficiente, tomando-se o 

cuidado para não atingir o embrião. Em seguida, as sementes foram colocadas em contato 

com a solução de tetrazólio na concentração de 1%, em recipiente de vidro recoberto com 

papel laminado por mais 24 horas, à temperatura de 25°C, conforme rotina de laboratório 

(DELOUCHE et al., 1976). 

Após este período, as sementes foram removidas da solução de tetrazólio e lavadas em 

água corrente por 10 minutos. Realizou-se, então, a interpretação das sementes com o auxílio 

de lupa, classificando aquelas que coloriram o embrião parcial ou totalmente como sementes 

viáveis e aquelas que não apresentaram o embrião colorido como sementes não viáveis ou 

mortas (LABOURIAU, 1983). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As sementes de T. serratifolia foram classificadas como viáveis ou não viáveis de 

acordo com a ocorrência ou não de coloração nas sementes após o contato com a solução de 

tetrazólio, independentemente da intensidade de coloração, que variava do vermelho intenso e 

brilhante ao vermelho-claro. Ressalta-se que, as sementes da espécie em estudo apresentam 

cotilédones proeminentes e embrião, apesar de pequeno, facilmente identificável, o que 

facilitou a interpretação dos resultados, ou seja, a visualização da coloração. 

 As sementes cujo embrião coloriu, parcial (com coloração do embrião e sem injúrias 

nele ou em outros tecidos) ou totalmente, foram classificadas como viáveis (Figuras 1 e 2). 

Aquelas que permaneceram descoloridas, aquelas que coloriram parcialmente, porém sem que  
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houvesse a coloração do embrião ou ainda, aquelas que coloriram o embrião, porém que 

apresentavam algum tipo de injúria visível que comprometesse o desenvolvimento normal da 

plântula durante a germinação foram classificadas como não viáveis (Figuras 3, 4 e 5). 

 
Figura 1 – Semente de Tabebuia serratifolia viável, com coloração apenas do embrião 

durante o teste de tetrazólio. 

 

Figura 2 – Semente de Tabebuia serratifolia viável, com coloração uniforme de todos os 

tecidos pelo teste de tetrazólio. 
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Figura 3 – Semente de Tabebuia serratifolia não viável, todos os tecidos sem coloração após 

o teste de tetrazólio. 

 

Figura 4 – Semente de Tabebuia serratifolia não viável, o embrião descolorido após o teste de 

tetrazólio. 
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Figura 5 – Semente de Tabebuia serratifolia não viável, embora colorida, apresenta injúrias 

que comprometem o embrião. 

O resultado do teste de viabilidade para o lote de sementes estudado de T. serratifolia 

é apresentado na Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Resultado do teste de viabilidade no lote de sementes de Tabebuia serratifolia. 

 

O teste de tetrazólio indicou que 73% das sementes do lote estudado encontravam-se 

viáveis e 27% encontravam-se não viáveis. Comparando com o resultado descrito por 

Salomão et al. (2003), que indicou que a espécie T. serratifolia apresenta uma taxa de 

germinação superior a 70% em condição de laboratório, os resultados deste trabalho são 

compatíveis.  

A intensidade de coloração não foi considerada no teste porque esta pode ser afetada 

por muitos fatores. Embriões considerados vigorosos absorvem a solução de tetrazólio 
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vagarosamente, dando coloração menos pronunciada nas sementes, enquanto que sementes 

velhas deterioradas ou danificadas podem apresentar uma cor vermelho intenso (POPINIGIS, 

1977); essa, aliás, é uma das limitações do teste de tetrazólio.  

Outro aspecto a ser levantado é que a não diferenciação do vigor das sementes pode 

superestimar o resultado do teste, já que sementes com baixo vigor, cujo sucesso na 

germinação é baixo, também apresentam tecidos vivos, que se tornam coloridos em contato 

com a solução de tetrazólio. Ressalta-se, ainda, que quando a espécie avaliada apresenta 

sementes com dormência, o teste de tetrazólio também não é adequado, pois não há a 

diferenciação entre sementes dormentes e não dormentes (DELOUCHE et al., 1976). 

Apesar destes inconvenientes e mesmo não existindo um manual de referências para a 

leitura do padrão de coloração de sementes de espécies nativas, o teste de tetrazólio é muito 

útil, pois é um teste simples, rápido e que não necessita de nenhum instrumento além daqueles 

normalmente encontrados em laboratórios de sementes. Tratando-se do gênero Tabebuia, 

vários outros autores têm testado diferentes metodologias para execução do teste de tetrazólio, 

como Matteucci, Guimarães e Tiveron Filho (1999), em Tabebuia serratifolia (ipê-amarelo); 

Oliveira, Carvalho e Nery (2005), também em T. serratifolia (ipê-amarelo) e em T. 

impetiginosa (ipê-roxo); e Abbade e Takaki (2014), em T. roseoalba (ipê-branco). 

 

4. CONCLUSÕES  

O teste de viabilidade do tetrazólio, a 1%, por 24 horas, a temperatura de 25ºC indicou 

que 73% das sementes de Tabebuia serratifolia Vahl. Nich. encontravam-se viáveis; 

mostrando-se adequado e eficiente na avaliação da viabilidade das sementes da referida 

espécie. 
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RESUMO 

 
A Tecnologia de um modo geral tornou-se importante para o desenvolvimento da sociedade desde a 

antiguidade até os tempos atuais, pois com o passar dos tempos sua utilização proporcionou a criação 

e evolução de diversas áreas na humanidade. A tecnologia é tudo que se relaciona a utilização 

equipamentos de técnicas para a resolução de um determinado problema ou como recurso para criação 

de um objeto. Com o avanço acelerado da tecnologia surgiu o termo ti verde que tem como propósito a 

criação de práticas que visem à utilização consciente de recursos computacionais. Sabendo que se 

tornou crucial a preservação do meio ambiente para o meio corporativo esse estudo tem o intuito de 

demonstrar os ganhos relacionados principalmente à redução de custos ao se migrar para práticas 

sustentáveis e a realização de projetos com metas socioambientais. Esse estudo tem como objetivo a 

criação e implantação de práticas de acordo com a realidade do Hospital Regional Público do 

Araguaia (HRPA) que venham propor a utilização correta de recursos computacionais de forma que 

não degrade o meio ambiente, a utilização de práticas relacionadas à reutilização ou descarte 

apropriado de equipamentos eletrônicos ultrapassados e a economia de energia imposta em todos os 

departamentos do Hospital. Em cima do estudo realizado que é do tipo exploratório com natureza 

aplicada foi efetuada uma entrevista com o coordenador do departamento de TI do HRPA e em 

seguida foi aplicado um questionário para a obtenção dos dados. Foi observado que o Hospital já 

aderiu a algumas práticas sustentáveis, mas com baixa aplicabilidade em todos os departamentos, pois 

ainda necessita de novas medidas para a total migração. Depois de efetuado a coleta de dados 

observou-se que a empresa não chegou a adotar completamente as medidas sustentáveis em seus 

departamentos devido à burocracia sofrida pelo atual sistema interno de gerenciamento. 

 
Palavra-chave: T.I Verde. Meio ambiente. Práticas Sustentáveis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com avanço da tecnologia surgiu à necessidade do ser humano se adaptar as 

tendências e organizar suas diversas práticas cotidianas de se relacionar com o meio ambiente. 

A Gestão ambiental se caracteriza por administrar dos recursos naturais. Utilizando-se de 

ações ou metidas econômicas, com investimentos que tem sempre o intuito de manter e 

recuperar os recursos empregados (SEBRAE, 2012).  

A Tecnologia da Informação tem se posicionado como um importante recurso no 

ambiente corporativo, pois além de se fazer necessária nas operações diárias de negócio, 

tornou-se uma ferramenta de âmbito global, que está em constante evolução, presente em 

vários componentes dentro do meio corporativo, permitindo a viabilização de novas táticas 

empresariais. Sua utilidade engloba a pequena e grande empresa, por menor que seja sua 

função. No atual cenário do mercado as empresas devem ser posicionar de forma competitiva 

visando traçar meios para aumentar a sua credibilidade (IETSUGU; SIMÃO, 2013).  

TI é constituída por diversos conceitos, inicialmente por ser definida como um 

conjunto de operações é soluções da computação em um contexto geral, que visa facilitar a 

vida humana, mas, como qualquer outra atividade, a TI também provoca problemas que 

acabam causando danos ao meio ambiente, como, por exemplo, através da utilização de 

recursos naturais para criação de equipamentos, o consumo de energia e a geração de lixo 

eletrônico (CARVALHO, 2011).  

O Termo Tecnologia da Informação Verde - TI Verde é um conceito recente, porém 

desconhecido pela maioria da sociedade, mas já muito difundido no meio corporativo. 

Consiste em um conjunto de práticas sustentáveis utilizadas para minimizar o desperdício e 

aumentar a eficiência dos processos relacionados às atividades desses computadores (HESS, 

2009). A TI Verde surgiu inicialmente com o propósito principal de diminuir os efeitos 

prejudiciais ao meio ambiente, usando a tecnologia de forma consciente para benefício de 

todos (PINTO, SAVOINE, 2011).  

De acordo com Botto (2010) a TI verde tem um papel relevante no auxílio das 

organizações que se utilizem de recursos computacionais, pois esse ramo da tecnologia 

propõe soluções que tenham como foco a economia de energia, redução de custos, a redução 

no uso de recursos naturais para a fabricação de Hardware e a (redução) de emissões de 

carbono.  

Portanto, o objetivo desde projeto é contribuir significativamente com o Hospital 

Regional Público do Araguaia de Redenção-PA, demonstrando o conceito de sustentabilidade 
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baseado em estudos, ferramentas e práticas da TI verde que possam vir a estabelecer metas 

sustentáveis, visando tanto à redução de custos quanto a preservação da natureza, a partir de 

modelo de pesquisa especifico. Tendo em mente o quesito de sustentabilidade e a implantação 

de uma política de utilização de recursos, o projeto tem como foco identificar e propor 

práticas sustentáveis para o cenário em estudo.  

 

2. PRÁTICAS DE TI VERDE 

Antes de aplicar as práticas, deve-se feito uma análise na infraestrutura da empresa para 

verificar quais práticas serão aplicadas, isso conforme a característica organizacional da 

mesma. As práticas que forem implementadas devem manter um equilíbrio econômico e 

ambiental, que favoreça tanto a empresa como o meio ambiente (PINTO; SAVOINE, 2011). 

A aplicabilidade das práticas de TI Verde abrange tanto a micro como a grande empresa, as 

práticas são divididas em três categorias, incremento tático, estratégico e TI a fundo. 

 

2.1 TI verde do incremento tático 

E uma abordagem simples, que não altera a infraestrutura de TI, nem as políticas 

internas, somente integra medidas necessárias para a obtenção dos dados, sem custos de 

implantação, com foco principal a redução no consumo de energia. 

 

2.2 TI Verde Estratégico 

As práticas utilizadas nesse nível necessitam de investimentos na infraestrutura da TI. 

A equipe de TI reúne-se e faz um levantamento dos equipamentos e analisa o custo benefício 

dos mesmos, realiza uma comparação com novas tecnologias para saber ser é viável a 

implantação de novos equipamentos. 

  

2.3 TI Verde a fundo  

Esse nível abrange as duas anteriores, com a utilização de novas políticas internas e 

compra de equipamentos que requer investimentos maiores, pretende-se uma mudança geral 

na infraestrutura, com a diminuição de emissões de gases e redução do consumo de energia 

consideravelmente, com retorno imediato. 

3. EXEMPLOS DE PRÁTICAS 

 

3.1 Compartilhamentos de Recursos 
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Dentre as várias vantagens que a TI Verde proporcionar as empresas podemos destacar 

as práticas de redução do consumo de energia. Ao realizar o compartilhamento de recursos, 

pode se diminuir gastos com energia e equipamentos, uma vez que, uma impressora poderá 

ser utilizada por vários computadores. 

 

3.2 Economia de Papel 

Ao adotar essa prática a empresa passa a imprimir os arquivos nos dois lados da folha, 

arquivos impressos em uma folha em último caso. A utilização do e-mail é para a verificação 

de documentos é uma alternativa viável. 

  

3.3 Troca de equipamentos 

Outra forma de minimizar gastos com energia é realizar a troca de monitores CRT, por 

monitores LCD, que possui um melhor desempenho e qualidade de imagens, consome menos 

energia em relação CRT (tubo). No caso de possuir apenas LCD, a empresa pode optar por 

migrar para telas de LED que podem proporcionar uma economia de energia de até 43% em 

relação aos monitores convencionais, assim, com potencial de gerar uma imensa redução de 

custos (FERRARI, 2008). 

.  

3.4Virtualização de Servidores 

É uma técnica que consiste na utilização do servidor físico para a hospedagem de 

máquinas virtuais e suas respectivas aplicações dependendo apenas de sua capacidade de 

processamento, dando mais praticidade na execução de diversos fatores como atualização, 

manutenção e backups de dados, fazendo com que haja uma redução na aquisição de 

hardware sem a necessidade de alterações na infraestrutura atual dos servidores utilizados.  

A otimização da empresa ao se optar pela virtualização em servidores físicos gera 

diversos ganhos, pois já utiliza os recursos computacionais existentes para a criação de 

máquinas lógicas que não necessitam de novos equipamentos para seu funcionamento 

provocando assim uma baixa degradação do meio ambiente causado pela a crescente 

utilização de energia, aquisição de novos equipamentos e o descarte inapropriado de hardware 

ultrapassado (SCHULZ; SILVA, 2012). 

  

3.5 Thin Client 

O Thin Client (“cliente magro”) funciona em um ambiente por meio da virtualização, 

não necessita de um disco rígido para o armazenamento de dados e utiliza o sistema 

operacional que é virtualizado no servidor fazendo com que haja uma baixa utilização de 
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hardware, redução no espaço físico utilizado e uma larga economia de energia. Tanto o 

sistema operacional quanto o sistema de arquivos serão virtualizados no servidor e conectados 

ao Thin Client a partir de uma rede local onde irão funcionar todos os processos e aplicações. 

(FARIA, 2009) O equipamento utiliza apenas um software para o funcionamento e depende 

de periféricos como monitor, teclado, mouse e os requisitos mínimos do servidor para seu 

funcionamento. 

 

3.6 Reciclagem do lixo eletrônico 

A reciclagem de equipamentos eletrônicos é um grande desafio para o mundo inteiro, 

geralmente por eles serem obsoletos são descartados em lixões, vazadouros e em outros 

lugares inadequados, e assim degradando o meio ambiente. Para evitar o prejuízo causado 

pelo acumulo de lixo eletrônico, existem diversas práticas de reciclagens que podem ter uma 

grande colaboração na solução contribuindo assim para a redução deste problema, como por 

exemplo, evitar jogar os materiais em lixões e em outros lugares que possam gerar dano à 

população e ao meio ambiente. 

 

3.7 Algumas práticas ligadas a lixo eletrônico 

Procurar algumas empresas que lidem com a reciclagem dos equipamentos 

ultrapassados, podendo fazer até fazer doações para organizações que trabalhem com inclusão 

digital e que necessitem dos mesmos;  

Evitar a troca todos os anos dos equipamentos que funcionam e atendam às 

necessidades, apenas pelo falo do equipamento ter se tornado ultrapassado. De acordo com 

Pinto (2009), os aparelhos tecnologias torna-se obsoletas de acordo com que as novas 

tecnologias aparecem. Com isso, muitas vezes são descartadas antes do seu tempo útil. 

4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Os meios utilizados para a elaboração e desenvolvimento deste projeto estão 

fundamentados tanto no cotidiano do cenário observado quanto na análise efetuada em outras 

situações que se relacionam ao tema abordado, sendo que a pesquisa tem como base uma 

visão de práticas metodológicas que objetivam a sustentabilidade no ramo da tecnologia de 

forma em geral, e os danos causados pela degradação da natureza com base em artigos 

acadêmicos desenvolvidos com o tema de sustentabilidade na TI (Tecnologia da informação). 

O foco principal desta pesquisa é a aplicabilidade da TI verde no departamento de TI do 

Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA). 
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A metodologia desta pesquisa foi dividida nas seguintes etapas que serão abordadas 

posteriormente: 

 O tipo da pesquisa 

 Instrumentos da pesquisa 

4.1 O Tipo da Pesquisa 

A pesquisa teve como finalidade a análise e a identificação de desperdícios de recursos 

tecnológicos e os problemas na adaptação das práticas sustentáveis já adotadas pelo HRPA. 

Após a coleta de dados, foram apresentadas novas práticas de acordo com as que já são 

adotadas pelo o HRPA sendo que o foco principal da pesquisa é a identificação e solução de 

problemas que dificultam a migração para medidas sustentáveis. 

Sendo um trabalho de caráter exploratório foi feito avaliação dos métodos atualmente 

utilizados pelo no departamento de TI Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA) no 

quesito de preservação ambiental a partir das práticas da TI verde com o objetivo de entender 

o sistema atual de funcionamento do Hospital.  Após a análise efetuada no HRPA, foi 

proposto novos modelos para a preservação de recursos computacionais relacionados à 

preservação do meio ambiente e redução de custos. 

Foi utilizado o método dedutivo na pesquisa, pois o objetivo é conhecer todos os 

efeitos gerados no HRPA a partir dos métodos atualmente utilizados relacionados a 

sustentabilidade e propor soluções para os problemas encontrados durante a fase de migração. 

A partir de uma pesquisa bibliográfica, foi adquirido um melhor conhecimento sobre 

práticas sustentáveis utilizadas na tecnologia por empresas que visam à redução de custos 

aliado à preservação do meio ambiente. Aplicamos um estudo de caso para a obtenção dos 

dados correlacionados ao tema proposto pela pesquisa e em seguida uma entrevista com o 

coordenador do departamento de Ti HRPA, onde foi feito o levantamento dos dados em cima 

de um questionário a fim de se identificar os métodos já utilizados e propor novas estratégias 

e práticas de TI verde. 

A pesquisa foi de abordagem qualitativa com foco nas informações coletadas pelo 

pesquisador não em forma de números ou estatísticas, mas sim em dados qualitativos, para 

assim obter-se uma maior profundidade durante a coleta de dados. A pesquisa por ser 

qualitativa focou-se na observação de fenômenos e no entendimento do comportamento dos 

indivíduos em si a partir de entrevistas e análises efetuadas no cenário da pesquisa. 

 

4.2 Instrumentos da Pesquisa 
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Foi utilizado um questionário com relação às práticas sustentáveis já utilizadas pelo 

HRPA para a coleta de dados, que foi aplicado após uma entrevista com o coordenador do 

departamento de TI do Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados obtidos com a entrevista e o questionário mostraram que a empresa já aplica 

práticas de TI Verde, em sua maioria voltada à redução no consumo de energia. A partir da 

entrevista efetuada com o coordenador do departamento de TI, Rohan Carlos, foi verificado 

que o Hospital utiliza políticas internas, medidas que todos os funcionários devem cumprir 

como, por exemplo, o manuseio correto de equipamentos computacionais e desligar os 

aparelhos caso não estejam usando, com a intenção de diminuir o desperdício de recursos e 

energia elétrica. Foram observadas as práticas ligadas à economia de papel, 

compartilhamentos de recursos e a troca os monitores CRTs por LCDs. Também segundo 

coordenador o hospital dá preferência a fornecedores que trabalhem com produtos 

sustentáveis, mesmo que seus produtos tenham um maior custo, como exemplo, o papel 

ecológico. Foi analisado o contingente de equipamentos computacionais utilizados no HRPA, 

após a análise do cenário, foi verificado que há um total de 235 equipamentos tecnológicos 

utilizados em toda a gerência do hospital, subdivididos em 168 computadores, 60 impressoras 

e 7 servidores.  

      

Gráfico 1- Relação dos equipamentos utilizados em todos os departamentos do HRPA 

Fonte: HRPA (2014). 
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De acordo com a demonstração observa-se que o HRPA tem uma maior demanda na 

utilização de computadores, que compartilham diversas impressoras entre si, todos sendo 

operados por servidores locais. O Hospital busca implementar medidas internas para que sua 

demanda seja constantemente suprida por seus equipamentos, uma dessas medidas é a 

utilização de recursos dos servidores com ênfase em sua capacidade de processamento, 

distribuindo essa demanda de forma igualitária para que não afete o desempenho e não venha 

a sobrecarregar o hardware utilizado. O hospital em si não efetua a compra de equipamentos, 

somente de peças (periféricos), cerca de 70% dos computadores e 100% das impressoras são 

locados em empresas terceirizadas. 

 O descarte dos equipamentos locados é efetuado pela própria empresa terceirizada 

que fica responsável pela coleta apropriada e os 30% restantes quando vem a ser constatados 

defeitos de funcionamento não são descartados e sim armazenados em caixas, pois o HRPA 

não possui uma empresa especializada na questão da coleta de lixo eletrônico, foi proposto 

como medida que o HRPA procure uma empresa especializada e busque se adequar na 

questão do descarte apropriado de equipamentos inutilizáveis. Foi verificado que o Hospital e 

as empresas terceirizadas não possuem uma certificação que comprove a prática da 

sustentabilidade em suas atividades, mas estão em processo de adaptação. 

 O HRPA mantém cerca de 100 computadores com hardware ultrapassado e monitores 

CRTs em perfeitas condições de uso, foi sugerido à doação desses equipamentos com a 

intenção de proporcionar uma inclusão digital em instituições como escolas, creches e etc., 

visando o aprendizado de alunos em um cenário que seja carente de equipamentos 

computacionais, a coordenação de TI juntamente com a coordenação do hospital tem a 

intenção de doar esses equipamentos ultrapassados.  

Foi sugerido ao departamento de TI que opte por servidores virtuais, haja vista que, os 

servidores estão em constante manutenção e consomem uma grande quantidade de energia, 

além do mais, os servidores são alocados em uma sala totalmente refrigerada 24 horas por dia, 

a migração para a virtualização pode proporcionar uma redução de custo em larga escala com 

a utilização de energia elétrica. 

A substituição dos desktops por aparelhos Thin Client nos departamentos do HRPA 

trarão diversas mudanças com resultados positivos tanto com a redução de custos do hospital 

quanto à preservação do meio ambiente, sabendo que esse equipamento necessita apenas de 

um software para a conexão com o sistema operacional virtualizado dentro do servidor 

central, ele terá o potencial de gerar um baixo custo tanto em sua compra e manutenção 
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quanto em sua atualização; irá reduzir a utilização de hardware e espaço físico; irá estabelecer 

uma nova política na utilização de energia sendo que o seu consumo é menor com relação a 

um computador convencional e gera menos calor para o ambiente sem necessitar de 

refrigeração; não precisa ser substituído por outro equipamento com o passar dos tempos, 

basta instalar uma nova atualização de software para seu funcionamento evitando assim seu 

descarte, reduzindo a produção de lixo eletrônico. 

Foi verificado que o Hospital utiliza monitores do tipo LCD em todos os seus 

departamentos internos, sendo assim foi proposto à coordenação de TI a troca dos monitores 

LCD por monitores LED, sabendo que os monitores do tipo LED proporcionam uma melhor 

eficiência na qualidade de cores e emissão de luz a sua principal vantagem é a sua larga 

economia de energia, que chega a consumir 43% menos energia que os monitores LCDs 

convencionais. 

 

6. CONCLUSÕES 

O estudo em questão tem como principal objetivo demonstrar as principais vantagens 

de se aderir a uma infraestrutura de TI que se utilize de menos recursos computacionais 

obtendo assim uma redução de custos em fatores baseados na economia de energia, 

virtualização, reutilização de equipamentos e o descarte de lixo eletrônico. Após a aplicação 

de um questionário no departamento de TI do Hospital Regional Público do Araguaia 

(HRPA), conclui-se que a empresa realiza algumas práticas sustentáveis que fazem com que a 

mesma consiga minimizar custos com recursos computacionais e gastos para o funcionamento 

do Hospital. Depois de efetuado a coleta dos dados notou-se que a empresa não chegou a 

adotar completamente as práticas da TI verde, pois ainda não se tornaram viáveis para o atual 

sistema de gerenciamento do HRPA, tendo em vista os desafios de se migrar para novas 

políticas sustentáveis e toda a burocracia que o HRPA terá que enfrentar para se aderir a 

novas práticas. Depois de se optar por novas medidas econômicas ligadas a práticas 

sustentáveis o HRPA terá mais tempo para se empenhar em outros projetos tanto dentro 

quanto fora do departamento de TI, fazendo com que haja uma melhor influência por parte 

dos funcionários, ligadas a preservação do meio ambiente e fazendo com que o Hospital seja 

bem visto pela sociedade e por outras empresas que tem interesse na migração para a TI 

verde.  
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RESUMO 

 
Este artigo tem como objetivo relatar algumas transformações geográficas e climáticas ocorridas no 

Brasil, em especial no município de Itaituba, que vem sofrendo múltiplas transformações nas últimas 

décadas. As alterações no clima e na paisagem são decorrentes da ação antrópica, que tem contribuído 

significativamente para o aquecimento global. As mudanças na utilização da terra altera a vegetação 

causando assim as mudanças que afeta o ciclo climático. A diferença entre verão e o inverno é bem 

notável, quando se refere às consequências dessas ações. No verão, com o clima seco e quente, as 

queimadas são frequentes, destruindo a vegetação, a vida micro e macro biótico existente no 

ecossistema natural. No inverno, com a chuva intensa, vêm os alagamentos que provocam algumas 

doenças, deixando a cidade isolada em alguns bairros e prejudicando a sociedade em geral. O artigo 

vai tratar ainda, das principais causas e consequências que fazem com que tudo isso seja notado, uma 

delas e a urbanização descontrolada no município. O problema aparece na tentativa inadequada de 

conseguir um espaço e com isso temos as invasões de sem-teto, criação de bairros planejados, 

residenciais e migração de colonos e ribeirinhos. O mesmo vai fazer toda uma abordagem sobre as 

consequências dessas ações, desde o empobrecimento dos solos até as temperaturas elevadas e o que 

iremos perceber é que são problemas frequentes, que a sociedade não estar muito preocupada, desta 

forma, colaborando para que as leis ambientais se tornem impossível de serem colocadas em pratica.  
 

Palavras-chave: Desmatamento. Urbanização. Mudanças Climáticas. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por finalidade apresentar uma revisão bibliográfica, referente ao tema 

Mudanças Climáticas, e traz alguns elementos relacionados às transformações ocorridas no 

clima de Itaituba, decorrentes da intervenção antrópica, nas três últimas décadas. A pesquisa 

revelou que nos últimos anos a Amazônia brasileira tem passado por modificações climáticas 

decorrentes da ação humana sobre ela. Derrubadas e queimadas tem dado lugar a 

estabelecimentos de pastagem, agricultura ou outra forma de uso da terra, que refletem 

diretamente nos focos analisados no trabalho apresentado. Corroborando essas mudanças na 

utilização da terra, observamos nos dados fornecidos pelo Instituto de Pesquisa da Amazônia 

que tais eventos alteram a vegetação local e, reflete-se em aumento dos riscos de mudanças 

climáticas. No verão, com o clima seco, as queimadas são frequentes e destroem vários tipos 

de vegetação e a micro e macro vida presentes na floresta amazônica, elevando as 

temperaturas e o regime de chuvas. Desta forma, alterando os ecossistemas, mudando 

significativamente o comportamento da floresta e a vida das pessoas. 

As consequências do desmatamento são muitas, e a que mais podemos observar em 

nosso município é a destruição da Biodiversidade. A erosão e empobrecimento dos solos, 

como resultado da retirada de sua camada superficial e, muitas vezes, acabam inviabilizando a 

agricultura e diminuindo os índices pluviométricos. A elevação das temperaturas locais e 

regionais, como consequência da maior irradiação de calor para a atmosfera a partir do solo 

exposto, boa parte da energia solar é absorvida pela floresta para o processo de fotossíntese e 

evapotranspiração, sem a floresta, quase toda essa energia é devolvida para a atmosfera em 

forma de calor, elevando as temperaturas médias. 

Outra consequência é a desertificação em algumas áreas, o agravamento desse processo, 

devido à combinação de todos os fenômenos causados pelo desmatamento; diminuição das 

chuvas, elevação das temperaturas, empobrecimento do solo é, portanto, acentuada 

diminuição da biodiversidade. Ainda vem o assoreamento dos rios e lagos, como resultado da 

elevação da sedimentação, que provoca desequilíbrios nesses ecossistemas aquáticos, além de 

causar enchentes e, muitas vezes, trazer dificuldades para a navegação. A extinção das 

nascentes; o rebaixamento do lençol freático, resultante da menor infiltração da água das 

chuvas no subsolo, muitas vezes pode provocar problemas de abastecimento de água na 

cidade e na agricultura. A diminuição dos índices pluviométricos, em consequência do 

fenômeno descrito acima, mas também do fim da evapotranspiração, estima-se que a metade 

das chuvas caídas sobre as florestas são resultantes da evapotranspiração, ou seja, da troca de 
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água da floresta com a atmosfera. Ainda põe fim nas atividades extrativistas vegetais, muitas 

vezes de alto valor socioeconômico. 

  

Figura 1 - Áreas de desertificação. 

Tudo isso causado por um simples ato humano, uma interferência na natureza de 

forma bruta e descontrolada. E o que percebemos hoje, é que, todos esses problemas são 

frequentes, mas a mudança climática é a mais notada. Temperaturas altas, e no tempo 

chuvoso, alagamento em várias partes da cidade, tornando uma situação complicada, 

principalmente para quem vive nas áreas afetadas. 

Nos últimos dois meses deste ano, a temperatura chegou a quase 40º, conforme dados 

do serviço de meteorológico local, considerado altíssimo para nossa região. E sem contar que 

este ano, os índices de chuvas foram bem maiores que os anos anteriores, enchentes em vários 

pontos da cidade, deixando várias pessoas desoladas. Fenômeno nunca visto antes, e sem falar 

que, tudo pode até ser fenômeno da natureza, mas o homem contribui mais que o suficiente 

para essas alterações. 

 

 

Figura 2 - Área de alagamento, resultados das mudanças climáticas e danos ao meio ambiente. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi do tipo bibliográfica e de campo, tendo como fontes de pesquisas: 

livros, revistas, internet, mapas cartográficos, tabelas e entrevistas. As informações coletadas 

foram analisadas, sistematizadas e apresentadas neste artigo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A urbanização pode ser considerada um processo em que uma determinada localidade 

sofre uma transformação, perdendo suas características rurais e ganhando características 

urbanas. Invasão de sem-teto, criação de bairros planejados, residenciais e migração de 

colonos e ribeirinhos, aceleram cada vez mais esse processo.  

Apesar da existência de fiscalização efetiva pelos órgãos competentes, Secretaria 

Estadual de Mineração e Meio Ambiente – SEMMA e Instituto Brasileiro de Recursos 

Naturais e Renováveis – IBAMA, hoje atividades desenvolvidas pelo Instituto Chico Mendes, 

não têm freado a intensidade de ações depredatórias mesmo com aplicação de multas. Faz-se 

necessário uma efetivação fiscalização e acompanhamento do poder público nas três esferas 

de governo, através de esforço conjunto tendo em vista aplicação da lei ambiental. 

Uma análise aprofundada de algumas das invasões feitas em terrenos desocupados nos 

permite entender que, com a chegada de grandes empreendimentos na cidade e o fluxo de 

turistas, tem gerado aumento nos alugueis de imóveis, o que resulta na busca pela casa própria 

dessas pessoas. O problema aparece na tentativa imediata de conseguir um espaço adequado 

para isso, quando a única saída é ocupar em conjunto, terrenos muitas vezes abandonados 

pelo dono ou de propriedade pública sem ocupação. 

Bairros nas extremidades da cidade, como por exemplo, Vitória Régia, Maria 

Madalena e Bairro da Paz, são bairros oriundos de invasões. As áreas desses bairros, que antes 

era ocupada apenas pelo mato, agora desmatada e ocupada por residências, com péssimas 

condições de saneamento e infraestrutura. 
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Figura 3 - Campo Belo, bairro planejado atualmente com sua construção em andamento na estrada do 

BIS. 

A urbanização desordenada traz sérios impactos ao meio ambiente, atingindo a flora, a 

fauna, o relevo, as fontes de água e o clima, causando alterações significativas, resultando na 

poluição e na degradação ambiental, além de outros problemas como a poluição sonora, a 

poluição visual, a poluição das águas, do solo e da atmosfera, os esgotos e a produção de 

grandes volumes de lixo. 

Em entrevista, João Paulo Roginol, fiscal ambiental da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e Produção, relatou que a SEMMAP tem tido dificuldades para combater essas 

invasões desordenadas pelo número mínimo de fiscais. Segundo ele, a maior preocupação está 

sendo na invasão denominada “Valmilândia” próximo ao Residencial Vale do Piracanã, onde 

está situada a “Lagoa Azul”, Área de Preservação Permanente, registros da Secretaria de Meio 

Ambiente do município mostram que os próprios moradores poluem a lagoa jogando lixos 

diversos dentro da mesma, dificultando a preservação do ambiente. 

Outra dificuldade apontada por João Paulo foi a atual invasão feita por sem-teto na 

estrada do Jacarezinho, onde a fiscalização já esteve presente em busca do responsável pela 

invasão, mas quando chegam ao local, os fiscais só encontram desculpas de que o responsável 

não se encontra, dificultando o trabalho dos mesmos. 
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Figura 4- Invasão no ramal do Jacarezinho, várias árvores derrubadas e queimadas. 

João Paulo ainda citou os bairros planejados e loteamentos, Campo Belo e Jardim 

América, que apesar de possuírem licenciamento da SEMMA, sendo obrigados a construírem 

áreas verdes no bairro, também causam impactos no meio ambiente quando construídos em 

um espaço onde há vegetação. 

 

4. CONCLUSÕES 

Através do trabalho realizado, conclui-se que há uma grande necessidade de se colocar 

em prática as leis ambientais que existem e são inúmeras. O Município necessita de uma 

fiscalização eficaz, atuante tendo em vista minimizar o desordenado crescimento e a política 

de degradação das áreas de preservação, resguardo desta forma o patrimônio natural, fator 

determinante nas relações econômicas, sociais e ambientais da vida humana.  
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RESUMO 

 
A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) em parceria com a empresa Bunge desenvolve o 

Projeto “Educação Ecoeficiente” no município de Barcarena (PA). Para tanto, dentro do escopo de seu 

programa corporativo ‘Bunge Natureza”, a empresa criou infraestrutura de um Centro de Educação 

Ambiental (CEA) ) junto às suas instalações no Terminal Portuário. Esta parceria tem como proposta 

mobilizar professores, estudantes e a comunidade em geral estabelecida nos arredores da área de 

inserção do Terminal, por meio da capacitação e qualificação sobre os temas centrais: 

SUSTENTABILIDADE, MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, voltados para a importância do uso 

eficiente dos recursos naturais, garantindo o desenvolvimento sustentável da região e promovendo 

qualidade de vida. Ao articular ensino, pesquisa e extensão, desenvolve e orienta cursos de extensão 

para profissionais da Educação Básica, Fundamental e Médio, da rede pública voltados para os temas 

“Sustentabilidade”, “Meio Ambiente” e “Eficiência Educacional”,  além dos cursos de extensão, feiras 

de ciências, oficinas, fóruns e seminários, campanhas de sensibilização e pesquisa acadêmica aplicada 

para temas , tais como: “Sustentabilidade”, “Meio Ambiente” e “Eficiência Educacional”. Também 

são aplicadas outras atividades educacionais, como: palestras, gincanas, oficinas e campanhas de 

conscientização em datas comemorativas dentro do calendário ambiental. As atividades teóricas e 

práticas desenvolvidas pelo projeto têm envolvido escolas e a comunidade em geral levando valores de 

cidadania, construindo o conhecimento e formando sujeitos ecológicos. O projeto é desenvolvido tanto 

na área do CEA/Bunge quanto em escolas selecionadas (estadual e municipal) localizadas às 

proximidades do Terminal Portuário da empresa. As escolas atendidas nesta primeira etapa de 

realização do projeto são: Escola Estadual Presidente Dutra e a Escola Municipal Noronha de Barros.  

 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Educação ambiental. Sociedade. 
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1. INTRODUÇÃO 

Em 27 de Abril de 1999 foi sancionada a Lei nº9.795 que dispõe sobre Educação 

Ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental, a qual no seu Capítulo 1, 

Art. 1º define educação ambiental como “... processos por meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências 

voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade”. 

Diante disto, a participação da universidade, assumindo sua missão educacional e da 

empresa, assumindo sua responsabilidade social, traz em parcerias estabelecidas a 

oportunidade de contribuir para a sustentabilidade ambiental, social e econômica da região 

como agentes de fomento ao desenvolvimento local. 

Neste contexto, a Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA e a Bunge 

formaram parceria para desenvolver ações que atendam a necessidade de compatibilizar a 

conservação ambiental, a justiça social e o crescimento econômico, referenciados na Agenda 

21 Brasileira, desde 1996. 

Acrescentando ao potencial de ganhos para a sociedade dessa parceria, um artigo 

estudou as mudanças na cultura acadêmica que ocorreram nas universidades públicas nestas 

últimas décadas, analisando as características das universidades e da cultura acadêmica no 

período do pós-guerra (1950-1970) e do final do século (1980-2000), casos da Argentina e do 

Canadá (SCHUGURENSKY e NAIDORF, 2004).  

Atualmente, para o desenvolvimento da cidadania com consciência ambiental, a escola 

é considerada local privilegiado, uma vez que através do ensino ativo e participativo e do 

trabalho que deixe de ser informativo para ser essencialmente formativo, estes podem ser 

potencializados pela sociedade, dada sua capilaridade social. 

Assim sendo, é fundamental incluir os objetivos da educação ambiental que visam 1) 

fomentar plena consciência e preocupação sobre a interdependência econômica, social, 

política e ecológica nas áreas urbanas e rurais; 2) proporcionar, a cada pessoa, oportunidades 

de adquirir conhecimento, valores, atitudes, compromisso e habilidades necessários a proteger 

e melhorar o meio ambiente; 3) criar novos padrões de comportamento de indivíduos, grupos 

e sociedade, como um todo, em favor do meio ambiente; 4) capacitar estudantes a terem um 

papel no planejamento de suas experiências de aprendizagem e propiciar-lhes oportunidade de 

tomar decisões e aceitar suas consequências no que concerne à preservação ambiental; 5) 

ajudar aprendizes a descobrirem sintomas e causas reais de problemas ambientais; 6) utilizar 
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diversos ambientes de aprendizagem e um amplo arsenal de métodos educacionais, para que 

se possa ensinar, aprender sobre, e aprender do meio ambiente, com devida atenção em 

atividades práticas e experiências originais. 

Considerando-se a educação ambiental como um dos instrumentos fundamentais da 

gestão ambiental, o ProNEA desempenha um importante papel na orientação de agentes 

públicos e privados para reflexão, a construção e a implementação de políticas públicas que 

possibilitem solucionar questões estruturais, almejando a sustentabilidade socioambiental. 

Assim, propicia-se a oportunidade de ressaltar o bom exemplo das práticas e experiências 

exitosas, como a integração entre professores e técnicos ambientais em programas de 

formação. 

A parceria entre a UFRA e a Bunge busca promover ações de educação ambiental que 

possibilitem o desenvolvimento de valores humanistas, habilidades, atitudes e competências 

contribuindo para a participação cidadã na construção de sociedades sustentáveis, com a 

perspectiva de criar uma geração futura consciente da preservação dos recursos naturais e do 

meio ambiente. 

A proposta desta parceria é mobilizar professores, estudantes e a comunidade em geral 

estabelecidos nos arredores da área de inserção do Terminal Portuário da Bunge/Barcarena, 

por meio da capacitação e qualificação sobre os temas centrais: SUSTENTABILIDADE, 

MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE, voltados para a importância do uso eficiente dos 

recursos naturais locais garantindo o desenvolvimento sustentável da região e com isso 

promover qualidade de vida da comunidade. 

O trabalho iniciado em maio deste ano (2014) permite visualizar demandas potenciais 

a serem trabalhadas dentro do processo educacional. E desta forma há que se considerar o 

texto oportuno do grande pensador Albert Einstein: 

“O mundo não vai superar sua crise atual usando o mesmo pensamento que 

criou esta situação. 

O ser humano vivencia a si mesmo, seus pensamentos como algo separado do 

resto do universo - numa espécie de ilusão de ótica de sua consciência. E essa 

ilusão é uma espécie de prisão que nos restringe a nossos desejos pessoais, 

conceitos e ao afeto por pessoas mais próximas. Nossa principal tarefa é a de 

nos livrarmos dessa prisão, ampliando o nosso círculo de compaixão, para 

que ele abranja todos os seres vivos e toda a natureza em sua beleza. 

Ninguém conseguirá alcançar completamente esse objetivo, mas lutar pela 

sua realização já é por si só parte de nossa liberação e o alicerce de nossa 

segurança interior.” 

 

Este é o compromisso dessa parceria de sucesso! 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

O Centro de Educação Ambiental está localizado dentro do Terminal Portuário da 

Bunge, localizado em Barcarena/PA, instalado em uma área de 300 hectares. 

Na proposta de execução desta parceria, para abranger a diversidade das escolas 

locais, os critérios de seleção foram: 

1. Localização da escola, dentro da área de influência direta do Terminal; 

2. Nota IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – maior e menor; 

3. Número de professores e estudantes por escola. 

Em Barcarena existem 98 escolas públicas, sendo 3 na principal área de abrangência 

do Terminal Portuário da empresa, e outras 7 em áreas próximas (3 em Vila do Conde e 4 em 

Vila Nova). Dentre essas dez escolas, foram escolhidas 2 (escolas-piloto), conforme critérios 

anteriormente definidos. 

Para a execução do projeto, a UFRA conta com uma equipe de 

professores/pesquisadores, estudantes graduandos (iniciação científica, programa de educação 

tutorial-PET Agronomia), profissionais da área (engenheiros agrônomo, ambiental, mateiros, 

etc.), bem como parceria com a Associação “Amigos da Floresta Amazônica” (ASFLORA).  

Para atender ao objetivo geral, esta parceria propôs as seguintes estratégias e ações: 

1. Diagnóstico da situação atual da escola selecionada, no que se refere a conhecimentos 

na área da Educação Ambiental; 

2. Desenvolvimento de Curso de capacitação em Educação Ambiental, com enfoque nos 

temas: Meio Ambiente, Eficiência Energética e Sustentabilidade, visando à promoção 

de mudanças significativas no cotidiano dos estudantes e profissionais da Educação; 

3. Treinamento de equipe para trabalhar na formação de multiplicadores nas instituições 

escolares; 

4. Fomentar a criação de espaços de convivência tais como: Clubes, Associações, 

constituídas por interesses ambientalmente definidos dentro do ProNEA, para 

desenvolver ações de Educação Ambiental e executar a fiscalização competente e 

atuante;  

5. Fomentar a criação de parcerias entre as instituições governamentais de ensino e 

associações existentes em Itupanema que desempenham funções importantes em 

virtude das dificuldades e precariedade de serviços públicos e infraestrutura 

enfrentados pela população;  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente 4 metas foram definidas como prioritárias para estabelecimento do CEA 

e em apoio às futuras ações a serem desenvolvidas (quadro 1). 

Quadro 1 – Metas prioritárias definidas para ser desenvolvidas no CEA. 

META DESCRIÇÃO 

1 Preparar a área de implantação do CEA/Bunge. 

2 Implantação do projeto paisagístico do CEA/Bunge, utilizando rejeitos das obras de 

instalação do Terminal Portuário. 

3 Gestão de Resíduo Sólido:  utilizando rejeitos do Terminal Portuário. 

4 Educação ambiental para a comunidade em geral. 

 

Segundo Quintas (2008), a Educação Ambiental deve proporcionar condições para o 

desenvolvimento de capacidades necessárias a grupos sociais, que em diferentes contextos 

socioambientais do país, intervenham de modo qualificado tanto na gestão do uso dos 

recursos ambientais quanto na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade do 

ambiente, seja físico-natural ou construído, ou seja, educação ambiental como instrumento de 

participação e controle social na gestão ambiental pública. Visando desenvolver esta 

capacidade de cunho ambiental na comunidade de Itupanema, em Barcarena/PA, algumas 

ações foram realizadas, tais como: oficinas, palestras, apresentações e reuniões. 

De acordo com o gráfico 1, foram oferecidas 3 palestras, atendendo inicialmente 67 

pessoas; 2 oficinas, com 30 participantes; 3 apresentações da proposta da parceria, com um 

publico total de 65 pessoas; e, reuniões (10) de discussão e alinhamento da proposta, com a 

participação de 25 pessoas. Dentre esses participantes estão, a comunidade de Itupanema, 

alunos, funcionários e professores das escolas-piloto, bem como funcionários da Bunge. 

a. Preparação da área 

i. Identificação e georreferenciamento de espécies vegetais no CEA. 

O CEA é local que abriga espécies arbóreas com potencial paisagístico e de possível 

utilização na arborização urbana, jardins e parques. O levantamento, a identificação e o 

georreferenciamento desses exemplares valorizam e qualificam a paisagem, 
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proporcionando o conhecimento das espécies e sua utilização. Assim, o ambiente torna-se 

didático e atrativo, à comunidade em geral. 

3

2

3

1067

30

65

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Palestras Oficinas Apresentação Reuniões 

N
de

 p
es

so
as

 

N
de

 a
çõ

es

 

Gráfico 1 - Ações gerais desenvolvidas no projeto. 

O mapa georreferenciado da área apresentado identificou 210 espécies com potencial 

de uso variado, as quais poderão ser manejadas de forma sustentável futuramente. As 

espécies, em maior número, são: coqueiro e açaizeiro (arecaceae); cupuaçuzeiro (malvaceae); 

e mangueira (anacardiaceae) (Figura 1). 

Esse trabalho em consonância com os desenvolvidos em outras regiões brasileiras 

confirma a grande importância de sua realização, pela possibilidade de levar às pessoas 

conhecimentos técnicos, promovendo a preservação e conservação ambiental nos mais 

variados ambientes, além de possibilitar a participação individual e coletiva da sociedade na 

preservação do equilíbrio do meio ambiente. 

ii. Iniciando o paisagismo do CEA. 

Visando implantar o projeto de paisagismo no CEA, foram produzidas mudas de 

espécies vegetais (868 mudas), arbóreas e ornamentais, dentre elas: andiroba (Carapa 

guianensis), ipê amarelo (Handroanthus albus), alamanda (Allamanda Cathartica), vinca 

(Vinca major) e amendoim grama (Arachis repens) (Gráfico 2). 

 

Figura 1 – Mapa resumido com as famílias botânicas de maior frequência na área do CEA 

(Arecaceae, Malvaceae e Anacardeaceae). 
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Gráfico 2 – Produção de mudas das espécies: alamanda, amendoim, andiroba, ipê-amarelo e 

vinca. 

  

b.  Palestras, Reuniões e Parcerias. 

Foram realizadas reuniões para a apresentação da proposta com objetivo de construir 

parcerias com as escolas estadual e municipal. Porém, no decorrer do desenvolvimento das 

atividades do projeto, outras reuniões aconteceram, sempre buscando alinhar a demanda da 

comunidade local com as premissas da proposta de educação ambiental. Neste sentido, 

palestras foram realizadas, fora de datas comemorativas, a exemplo da palestra sobre 

Hidroponia. 

c. Datas comemorativas 

i. Dia mundial do meio ambiente (05.06). 

O dia mundial do Meio Ambiente, celebrado, desde 1972, anualmente no dia 05 de junho, 

chama a atenção para ações políticas de povos e países, a fim de aumentar a conscientização e 

a preservação ambiental. Desse modo, foi ofertada a oficina “Produção de mudas hortículas” 

(Figura 2), promovendo o contado direto com ações voltadas ao meio ambiente, permitindo o 

entendimento sobre a importância de respeitá-lo e preservá-lo. Tal ação foi realizada no CEA 

com os alunos e professores da escola “Presidente Dutra”. 

 

Figura 2 - Oficina em comemoração ao dia mundial do meio ambiente (05.06). 
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ii. Dia mundial da Amazônia (05.09), 

O Bioma Amazônico é um dos patrimônios naturais mais valiosos da humanidade. 

Com 6 milhões de km2 – duas vezes o tamanho da Índia –, a Amazônia não só abriga o maior 

bosque tropical do mundo, mas também de 10% a 20% da biodiversidade conhecida no 

planeta. 

No dia 5 de setembro comemora-se o dia mundial da Amazônia. Neste sentido, 

reconhecendo a importância em preservar a floresta amazônica, foi ofertada a palestra 

“Importância da floresta Amazônia”, e para tal, contamos com a parceria da equipe do 

Instituto Amigos da Floresta Amazônica – ASFLORA (Figura 3). A palestra aconteceu na 

escola “Noronha de Barros” e o público foi toda a comunidade escolar. 

 

Figura 3 - Palestra “Importância da floresta Amazônica”, realizada em parceria com o 

Instituto ASFLORA. 

 

iii. Dia internacional para preservação da camada de ozônio (16.09) 

O planeta possui um escudo protetor chamado Camada de Ozônio. Essa camada está 

localizada na estratosfera, a 25 km de distância da superfície terrestre e é composta pelo gás 

ozônio (03). Sem essa proteção, a terra seria um lugar praticamente inabitável, pois o ozônio é 

a única substância que absorve a radiação ultravioleta nociva proveniente do sol (raios UVB). 

O Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio foi instituído 

pela Organização das Nações Unidas (ONU-1994), em comemoração ao Protocolo de 

Montreal assinado em 1987 por 46 países que se comprometeram a diminuir produção 

de clorofluorcarbono (CFC) – um dos principais gazes contribuintes para a deterioração da 

camada de ozônio, utilizados em aerossóis e determinados eletrodomésticos. 

Neste ano, o tema escolhido para a celebração foi “Uma atmosfera saudável é o futuro 

que queremos”. Em comemoração a referida data e como processo educativo, realizou-se palestra “A 

importância de uma horta na escola” associando a construção de uma atmosfera saudável, considerando-se os 

inúmeros benefícios de um vegetal, o qual captura CO2, melhora a qualidade do ar e no caso 
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especifico das espécies hortícolas servem de alimento saudável a saúde humana, proporcionando alimentação 

fresca e saborosa, atraindo inclusive animais, como pássaros e pequenos insetos, enchendo o 

ambiente de vida (Figura 4). 

 

Figura 4 – Palestra em comemoração ao Dia Internacional para a Preservação da Camada de 

Ozônio 

 

iv. Dia das crianças (12.10). 

O Dia da Criança foi criado oficialmente no Brasil por decreto do presidente Artur 

Bernardes, em 1924. Porém, a ideia passou a ser aceita, apenas, em 1960.  Hoje, esta data 

comemorativa é uma oportunidade de se trabalhar o processo educativo incluindo atividades 

de lazer aliadas ao conhecimento ambiental, visando à preservação e à construção de novos 

valores. 

Para comemorar o dia das crianças, 12.10, foi realizada no dia 14.10, na área do CEA 

(Figura 5) palestra e oficina com o tema “Produção de mudas florestais”. O público da ação 

foi alunos da escola municipal Noronha de Barros, com faixa etária entre 10 e 12 anos. 

  
Figura 5 – Estudantes recebendo orientações sobre produção de mudas. 

 

4. CONCLUSÕES 

Embora esse trabalho esteja iniciando, conclui-se que essa iniciativa é de grande 

relevância pela possibilidade de levar as pessoas o conhecimento técnico, de fundamental 

importância ao ambiente, o que na maioria das vezes não é apresentado de forma acessível à 
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comunidade em geral. A contribuição da educação ambiental é social e ecologicamente justa, 

oportuna e urgente para a construção de um mundo melhor, com garantia de qualidade de 

vida. Todas as ações e estratégias até aqui executadas alcançaram o sucesso esperado. 
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RESUMO 

 
A semelhança entre os sentidos dos termos natureza, meio ambiente e educação ambiental pode tornar 

suas abordagens confusas, culminando na incompreensão de seus reais significados. Como resultado, 

percebe-se uma vasta maneira em concebê-los. Objetivou-se analisar e ressignificar as concepções de 

natureza, meio ambiente e educação ambiental através de uma trilha ecológica. O trabalho foi 

realizado com alunos do ensino fundamental II da ERC EEFM Cristo Redentor onde a primeira etapa 

constou da coleta de dados utilizando-se a técnica de mapas mentais para conhecer as concepções de 

cada aluno, a segunda adotou uma trilha ecológica como instrumento de ressignificação. Na terceira 

etapa um novo mapa mental foi aplicado para verificar se houve agregações de concepções. As 

análises prévias, apontaram visões distintas entre os alunos, os quais entendiam a concepção 

naturalista para natureza, problema para meio ambiente, e conservacionista/recursista para educação 

ambiental. Após a intervenção na trilha, constatou-se a ressignificação das concepções em todas as 

categorias. Na categoria natureza houve o predomínio das concepções romântica, utilitarista, 

naturalista e socioambiental. Para meio ambiental dominou agrupamento formado pelas concepções 

problema, recurso e meio de vida. Em educação ambiental, sobressaiu entre os alunos, o agrupamento 

das correntes conservacionista, resolutiva e humanista. Os resultados revelaram que as concepções 

prévias dos alunos abordavam uma leitura reducionista, apontando para uma percepção vaga do 

significado de cada termo. Com a ressignificação essas concepções passaram a contemplar a união dos 

aspectos naturais e sociais numa visão ambiental mais ampla que considera a vida em seus vários 

aspectos.  

 

Palavras-chave: Mapas mentais. Percepções ambientais. Ressignificação.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

523 

 

 

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

 

1. INTRODUÇÃO   

Nos diversos desafios que se oferecem à educação ambiental nos dias de hoje, inclui-

se a batalha de superar os aspectos meramente biológicos e agrupar os ares antropológicos 

(REIGOTA, 2010), a educação ambiental contribui com a redefinição do homem enquanto ser 

da natureza, sem a perda e identidade ou pertencimento deste a uma dada espécie com os seus 

atributos (LOUREIRO, 2006). 

Por haver uma dificuldade na significação de educação ambiental, a formação e a 

experiência profissional dos que com ela atuam acabam por construir o seu conceito 

(SANTOS, 2007). Os entendimentos que expomos das situações, dependem dos significados 

que estabelecemos ao longo da vida, em decorrência de nossas experiências, onde cada 

conceito expressa uma forma de intepretação (MORAES, 2009). 

A razão pela qual encontra-se uma multiplicidade de definições para o termo educação 

ambiental, e por conseguinte uma gama multifacetária de práticas educacionais, é em razão 

dele ainda se encontrar em fase de construção conceitual (SILVA, 2008). Isso reflete o que se 

acumula e se aprende sobre educação ambiental de forma muitas vezes contraditória ao longo 

da vida (NEVES, 2005). 

A utilização de alguns termos relacionados à questão ambiental, tais como natureza e 

meio ambiente tem dificultado o entendimento para os que estudam esta temática, 

principalmente por serem tratados quase que como sinônimos (DULLEY, 2004). Essas 

peculiaridades arrastam uma concepção por vezes variante dessas expressões (LIMA; 

OLIVEIRA, 2011). 

Portanto, entender do que trata a educação ambiental é de fundamental importância 

para que se possa compreender melhor tanto as inter-relações entre o homem e o ambiente 

como também suas expectativas, satisfações e insatisfações, julgamentos e condutas 

(BEZERRA; GONÇALVES, 2007).  

Segundo Lima e Oliveira (2011) a histórica mudança socioambiental, bem como a 

necessidade do desenvolvimento de ações educativas, requer uma constante revisão dos 

conceitos de Natureza, Meio Ambiente e Educação Ambiental. 

Nesse contexto, as trilhas ecológicas encaixam-se no âmbito não formal que está 

previsto dentro da Política Nacional de Educação Ambiental, instituída por meio da Lei 

Federal nº 9. 795, de 27 de abril de 1999 (BRASIL, 1999) e existe reconhecimento público da 

sua importância como ferramenta de educação, interpretação, comunicação e conscientização 

ambiental (VASCONCELLOS, 2006). Como meio de interpretação as trilhas visam não 
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somente a difusão do conhecimento, mas também propiciar experiências que reconstruam a 

conexão entre o ser humano e a natureza (SANTOS; FLORES; ZANIN, 2011), permitindo 

que as pessoas aproximem o natural às suas necessidades (COPATTI; MACHADO; ROSS, 

2010). 

Optou-se por desenvolver um trabalho com os alunos do ensino fundamental II da 

escola ERC EEFM Cristo Redentor do município de Abaetetuba, no qual visou analisar as 

concepções sobre Natureza, Meio Ambiente e Educação Ambiental trazidas pelos alunos, e 

posteriormente ressignificá-las através de uma trilha ecológica. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 A trilha ecológica 

A trilha utilizada neste trabalho pertence ao Centro Bíblico de Abaetetuba-Pa, situado 

no bairro Aviação. A extensão da trilha foi de aproximadamente 250 metros de comprimento 

com trechos variando entre 01 e 02 metros de largura. Foram selecionados estudantes do 

Ensino Fundamental II, em turmas do 6º e 7º anos da Escola em Regime de Convênio de 

Ensino Fundamental e Médio Cristo Redentor, uma instituição educacional pertencente à 

Diocese de Abaetetuba-Pa. De acordo com Carvalho (2006), o ensino fundamental tem sido 

objeto de políticas de capacitação do Ministério da Educação (MEC), a fim de valorizar a 

Educação Ambiental com ações educativas ativas e imprescindíveis neste nível de ensino, 

como previsto nos PCN. Utilizou-se uma amostra de cinco alunos de cada turma, totalizando 

55 alunos, assim distribuídos: 30 do 6º ano e 25 do 7º ano. 

 

2.2 Os mapas mentais 

Para conhecer as concepções de natureza, meio ambiente e educação ambiental de 

cada aluno, utilizou-se a técnica de mapa mental, que consiste em maneira mais fácil de 

introduzir e de extrair informações do cérebro, mapeando os pensamentos de forma criativa e 

eficaz (BUZAN, 2011). Buscou-se analisar a percepção que os indivíduos traziam a respeito 

da temática ambiental. Baseado em Aires e Bastos (2011), com adaptações, foi solicitado aos 

estudantes, que individualmente, representassem por meio de mapa mental, o que entendem 

por: natureza; por meio ambiente e por educação ambiental considerando os conhecimentos 

do seu dia-a-dia, o lugar onde moram e as ideias e concepções tratadas no âmbito escolar 

pelos professores em relação a esses assuntos. Esse método foi aplicado em dois momentos, 

antes e após a intervenção realizada na trilha. Antes, objetivou-se conhecer as concepções que 
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os alunos traziam consigo, e depois para verificar sob a ótica da ressignificação se houve a 

expansão das concepções. Fontana et al. (2002) afirmam que se vê a necessidade da 

intervenção pedagógica, não para corrigir as concepções sobre a temática ambiental e trazer 

um consenso, mas para ampliá-las. Para a análise da categoria Natureza utilizou-se as 

concepções definidas por Tamaio (2002), e para as de Meio Ambiente e Educação Ambiental 

fundamentou-se na proposta de Sauvé (2005).    

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Constataram-se quatro concepções de natureza, meio ambiente e educação ambiental 

(Tabela 1). 

Tabela 1 - Concepções prévias dos alunos sobre natureza, meio ambiente e educação ambiental. 

Natureza % Meio Ambiente % Educação Ambiental % 

Romântica 16,4% Natureza 21,9% Naturalista 15% 

Utilitarista 12,7% Problema 44% Conservacionista 44% 

Naturalista 50,9% 

Lugar em que se 

vive 25,4% Resolutiva 16,4% 

Socioambiental 12,7% Biosfera 1,8% Humanista 14,5% 

Não elucidado 7% Não elucidado 7% Não elucidado 10,9% 

                      

 

As figuras 1, 2 e 3 representam respectivamente a concepção prévia de natureza, meio 

ambiente e educação ambiental que teve destaque entre as gravuras dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Exemplos de representações da concepção 

naturalista. 

Fonte: (A) E. A., 6º ano; (B) T. S., 7º ano. 

Figura 2 - Exemplos de representações de meio 

ambiente “problema”. 

Fonte: (A) M. B., 6º ano; (B) A. L., 6º ano; e (C) 

E. A., 6º ano. 
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Após a intervenção na trilha constatou-se que houve a ressignificação de concepções, 

e para referir-se a essa agregação, optou-se por classificá-las em agrupamentos que foram 

representados pela letra (A) seguida de uma numeração sequencial. Assim, as representações 

da categoria natureza compreendem de (A1) a (A5), meio ambiente (A6) a (A 13) e educação 

ambiental (A14) e (A15). 

Depois da intervenção na trilha, os alunos passaram a conceber natureza como: (A1) 

romântica, utilitarista, naturalista, socioambiental; (A2) romântica, utilitarista, 

socioambiental; (A3) romântica, naturalista, socioambiental; (A4) utilitarista, naturalista, 

socioambiental e (A5) utilitarista, socioambiental (Tabela 2). 

 

 

 

Tabela 2 - As concepções de natureza após as atividades na trilha ecológica. 

Concepção prévia % Concepção após a trilha  % 

Romântica 16,4% A1 41,8% 

Utilitarista 12,7% A2 12,7% 

Naturalista 50,9% A3 21,9% 

Socioambiental 12,7% A4 9,1% 

Não elucidado 7% A5 15% 

  

Figura 3 - Exemplos de representações da corrente conservacionista/recursista. 

Fonte: (A) R. L., 6º ano; (B) A. L., 6º ano 
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A visão dos estudantes era vinculada a uma ideia limitada pelo fato de não agregarem 

outras concepções sobre as categorias citadas. Na segunda etapa, após a intervenção na trilha, 

constatou-se que houve a ressignificação de concepções. Na categoria natureza foi notado o 

predomínio do agrupamento A1, o qual apresentou a maior agregação de concepções. 

Percebeu-se agora uma compreensão de natureza mais abrangente que celebra a união de 

vários fatores antes ignorados (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para a categoria meio ambiente foi observada a superioridade do agrupamento A8 

(Figura 5).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notou-se maior diversidade de combinações e consequentemente o aumento de 

agrupamentos. Houve ainda o surgimento da concepção recurso em A6, A8 e A10, antes não 

detectada. Observou-se que o termo meio ambiente auferiu maior complexidade quando os 

estudantes passaram a perceber a inter-relação natureza/sociedade. 

Figura 4 - Exemplos de agrupamentos das concepções de natureza: A) romântica, utilitarista, 

naturalista, socioambiental; B) utilitarista, naturalista, socioambiental. 

Fonte: (A) T. S., 7º ano; (B) J. G., 6º ano. 

 

Figura 5 - Exemplos de agrupamentos das concepções de meio ambiente: A) natureza, 

recurso, lugar em que se vive, problema; B) recurso, problema, lugar em que se vive. 

Fonte: (A) M. B., 6º ano; (B) J. F., 7º ano 

A B 
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A categoria educação ambiental foi representada pelo agrupamento A14, o qual 

apareceu em destaque e apresentou a associação com maior número de correntes (Figura 6). 

Notou-se que esse novo entendimento se aproxima da promoção do respeito às diferenças e 

revela a aquisição dos valores sociais e de novas atitudes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste trabalho a aplicação da trilha não teve a pretensão de promover a educação 

ambiental e sim, dentro desse contexto, auxiliar na ressignificação da maneira de conceber 

natureza, meio ambiente e educação ambiental.  

Essa experiência que obteve sucesso na ressignificação dos conceitos de Natureza, 

Meio Ambiente e Educação Ambiental foi um projeto piloto que, com base em seus 

resultados, poderá trazer subsídios a ações permanentes realizadas por escolas, universidades 

e instituições com o foco ambiental. 

 

4. CONCLUSÕES  

O trabalho revelou a percepção apresentada por alunos sobre natureza, meio ambiente 

e educação ambiental, na qual se observou uma leitura reducionista que apontou para uma 

percepção vaga do real significado de cada termo. A trilha promoveu a ressignificação dessas 

concepções, que passaram a contemplar a união dos aspectos naturais e sociais numa visão 

ambiental mais ampla que considera a vida em seus vários aspectos. Constatou-se que a 

utilização de trilhas como ferramenta de práticas pedagógicas pode contribuir de forma 

valorosa tanto para o ensino sobre as coisas da natureza quanto no auxílio de atividades com 

finalidade investigativa. Estas se enquadram como opção na forma organizada e consciente de 

Figura 6 - Exemplos de agrupamentos das concepções de educação ambiental: A) 

conservacionista, resolutiva, humanista; B) conservacionista e humanista. 

Fonte: (A) K. A., 6º ano; (B) L. F., 7º ano.  
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desfrutar uma área natural dando condições para se trabalhar temas diversos, pois é 

reconhecida publicamente pela capacidade de comunicação.  

 

REFERÊNCIAS  

AIRES, B. F. da C; BASTOS, R. P. Representações sobre meio ambiente de alunos da 

educação básica de Palmas (TO). Ciência & Educação, v. 17, n. 2, p. 353-364, 2011. 

BEZERRA, T. M. de O.; GONÇALVES A. A. C. Concepções de meio ambiente e educação 

ambiental por professores da Escola Agrotécnica Federal de Vitória de Santo Antão-PE. 

Biotemas, v. 20, n. 3, p. 115-125, set. 2007. 

BRASIL. Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. Brasília, 1999. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm > Acesso em: 29 de agosto de 2013. 

BUZAN, T. Use sua mente: como desenvolver o poder de seu cérebro. São Paulo: Integrare 

Editora, 2011. 

CARVALHO, I. C. de M. Educação ambiental: a formação do sujeito ecológico. 2 ed. São 

Paulo: Cortez, 2006. 

COPATTI, C. E.; MACHADO, J. V. de V.; ROSS, B. O uso de trilhas ecológicas para 

alunos do ensino médio em Cruz Alta - RS como instrumento de apoio a prática teórica. 

[S. l.]. n. 34. dez. 2010.  Disponível em: < 

http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=952&class=21 > Acesso em: 14 de outubro de 

2012. 

DULLEY, R. D. Noção de natureza, ambiente, meio ambiente, recursos ambientais e recursos 

naturais. Agric. São Paulo, São Paulo, v. 51, n. 2, p. 15-26, jul./dez. 2004. 

FONTANA, K. B., GOEDERT, L., KLEIN, E. B., ARAÚJO, L. A. O. A concepção de meio 

ambiente de alunos do curso de pedagogia à distância e a importância da mediação 

tecnológica: dificuldades e perspectivas. Centro de educação à Distância. Universidade do 

Estado de Santa Catarina, Santa Catarina, 2002. Disponível em: 

http://sistemas.virtual.udesc.br/html/artigosprofessores/profs_ema.doc Acesso em: 20 de 

setembro de 2012. 

LIMA, A. M.; OLIVEIRA, H. T. A (re) construção dos conceitos de Natureza, meio ambiente 

e educação Ambiental por professores de duas Escolas públicas. Ciência & Educação, v. 17, 

n. 2, p. 321-337, 2011.  

LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 2006.  

MORAES, F. A. de. As concepções de meio ambiente e natureza: implicações nas práticas 

de educação ambiental de professores da rede estadual de ensino no município de Aparecida 

de Goiânia (GO). 2009. 104f. Dissertação    (Mestrado em Educação em Ciências e 

Matemática) – Universidade Federal de  Goiás, Goiânia, 2009. 

NEVES, J. G. A educação ambiental e a questão conceitual. [S. l.], n. 15, dez. 2005. 

Disponível em: < http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=369&class=21 > Acessado 

em: 01/06/13.  

REIGOTA, M. A Educação Ambiental frente aos desafios apresentados pelos discursos 

contemporâneos sobre a natureza. Educação e Pesquisa, São Paulo, v.36, n.2, p. 539-553, 

maio/ago. 2010.  



 

 

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

ISSN 2316-7637 

530 

 

 

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

SANTOS, C. P. A educação ambiental: um estudo de caso no município de Vitória da 

Conquista – BA. 2007. 115 f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio 

Ambiente) - Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, 2007.   

SANTOS, M. C.; FLORES, M. D.; ZANIN, E. M. Trilhas interpretativas como instrumento 

de interpretação, sensibilização e educação ambiental na APAE de ERECHIM/RS. Vivências. 

v. 7, n.13, p.189-197,  out. 2011.  

SAUVÉ, L. Uma cartografia das correntes em educação ambiental. In: SATO, M.; 

CARVALHO, I. C. M. (Orgs.). Educação ambiental. Porto Alegre: Artmed, 2005. cap. 1, p. 

17-45. 

SILVA, A. S. Educação ambiental: aspectos teóricos-conceituais, legais e metodológicos. 

Educação em Destaque, Juiz de Fora, v. 1, n. 2, p. 45-61, 2. sem. 2008. 

TAMAIO, I. O professor na construção do conceito de natureza: uma experiência de 

educação ambiental. São Paulo: Annablumme: WWF, 2002.  

VASCONCELLOS, J. M. de O. Educação e Interpretação Ambiental em Unidades de 

Conservação. Cadernos de Conservação, ano 3, n 4. Curitiba/PR: Fundação o Boticário de 

Proteção à Natureza, 2006. 86 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

531 

 

 

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

UTILIZAÇÃO DE JOGO DIDÁTICO COMO INSTRUMENTO 

COMPLEMENTAR NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM EM 

AULAS DE GENÉTICA PARA O ENSINO MÉDIO  

 

Brenda Formigosa da Costa1; Samantha Ribeiro da Silva2; Verônica Giuliane Monteiro 

Ferreira2; Rivanildo Corrêa Quaresma2; Cléber Monteiro Cruz3; Sirnoel José Quaresma 

Perna4 

 
1,2Graduandos de Licenciatura em Ciências Biológicas, Campus de Abaetetuba – Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, IFPA. E-mail: brendaformigosa@gmail.com.br 
3Professor Mestre em Neurociência e Biologia Celular. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, Abaetetuba - PA 
4Professor Doutor em Genética e Biologia Molecular. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará, Abaetetuba - PA 
 

 

RESUMO 
 

O Brasil apresenta características próprias de países em desenvolvimento, entre elas uma enorme 

deficiência no sistema educacional. Hoje uma das causas do fracasso da educação formal decorre do 

fato de ela se apoiar em aulas mecanicistas, vinculadas a uma concepção tradicional. Sendo assim, 

urgem por novas alternativas no processo ensino aprendizagem na pratica docente. Neste sentido, o 

presente trabalho objetivou fazer uma verificação do melhor método no ensino de genética. Sendo 

realizado na Escola Estadual Professor Leonardo Negrão de Sousa, localizada no bairro de 

Francilândia, Abaetetuba–PA. A pesquisa envolveu sessenta alunos pertencentes a duas turmas do 2º 

ano do ensino médio do turno matutino, na qual foram ministradas aulas com e sem atividade lúdica, 

aplicando-se questionário e jogo didático que seguia o modelo de um dominó. O assunto trabalhado 

com a turma foi “Dogma Central da Biologia”. O objetivo proposto foi atingido, pois o desempenho 

dos alunos após a realização da aula com atividade lúdica mostrou um aumento significativo na 

assimilação do conhecimento, diferente dos alunos que não realizaram atividade lúdica. Desta forma, 

percebemos no aluno sua capacidade de assimilar melhor os conteúdos por meio da uma nova didática 

que quando bem elaborada, é aceita pelo educando. Assim, a pesquisa possibilitou compreender que o 

professor tem a responsabilidade de possibilitar ao aluno o desenvolvimento crítico e reflexivo e, 

ainda, instigar sua capacidade de aprendizagem por meio de ações que permitam sua transformação 

pessoal, política e social. 

 

Palavras-chave: jogo lúdico. Dominó. aulas de genética 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta, de forma agravada, algumas características próprias de países em 

desenvolvimento, entre as quais enormes desigualdades na distribuição de renda e imensas 

deficiências no sistema educacional (GOLDEMBERG, 1993). Com relação ao sistema 

tradicional educacional, o professor tem como foco de trabalho o conteúdo a ser ensinado em 

sala de aula, seu papel se resume em ser o transmissor de receitas prontas, como se fosse um 

pregador de conselhos, centrado na mera reprodução (FRISON, 2000).  

Hoje, uma das causas do fracasso da educação formal decorre do fato de ela se apoiar 

em aulas mecanicistas, vinculadas a uma concepção tradicional e positivista, acompanhadas 

de uma avaliação que classifica o aluno como capaz ou incapaz, inteligente ou alienado 

(MORAES & LIMA, 2004). Sendo assim, também na área do processo de avaliação, novas 

alternativas devem ser buscadas. Inúmeras opções surgem resgatando no aluno a confiança de 

que é “avaliado pelo desempenho geral” (DEMO, 1998, p.38).  

Vive-se um período no qual se registram mudanças e revoluções: políticas, 

econômicas educacionais. Nesse contexto, não se justifica mais a crença da simples 

transmissão de informações e conhecimentos, algumas vezes superadas e ultrapassadas em 

suas ações pedagógicas. A atuação do professor e do aluno, bem como, a relação ensino - 

aprendizagem passa por alterações significativas (FRISON, 2000).  

O ensino-aprendizagem no decorrer dos anos vem sofrendo mudanças na metodologia 

de ensino, referentes aos recursos didáticos principalmente os pedagógicos, nos quais inclui-

se jogos que, quando usados adequadamente, tornam a aprendizagem menos mecânica e mais 

significativa e prazerosa para o aluno, refletindo assim no seu desenvolvimento cognitivo 

(MATTOS & FARIAS, 2011 ). Nessa perspectiva, Brotto (2001) corrobora dizendo: “O 

Lúdico na Educação é importante na medida em que tomamos consciência de que `jogar e 

viver´ é uma oportunidade criativa para encontrar-se com a gente mesmo, com os outros e 

com o todo” (BROTTO, 2001).  

Assim, compreende-se que através do Lúdico o aluno, além de aprender um 

determinado conteúdo, tem uma oportunidade de conhecer o outro, e a si mesmo e, ainda, a 

junção dele com os outros (KISCHIMOTO, 1993).  

Os jogos em épocas passadas eram utilizados nas escolas apenas como recreação e 

fora dela como lazer sabe-se, porém que, os jogos além de proporcionar prazer e alegria 

exercem um papel importante no desenvolvimento intelectual do aluno quando aplicado 
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adequadamente a medida que a escola dá oportunidade ao aluno de experimentar o concreto 

utilizando os jogos (MATTOS & FARIAS, 2011).  

Os jogos representam um fator de elevada importância para o processo de construção 

do conhecimento bem como um fator de motivação para o aluno em sala de aula os jogos não 

são só um recurso de aprendizagem, mas um procedimento didático fundamental que deve 

estar inerente a uma educação que vise a formação integral do indivíduo, uma vez que 

propicia o desenvolvimento de uma prática interdisciplinar, e aborda os três aspectos 

integrantes da formação do ser humano: cognitivos, efetivos e corporal, e finalmente em 

consequência disto, os jogos são um meio eficaz de despertar o interesse do aluno e favorecer 

um ambiente agradável em sala de aula (LEITÃO, 2008).  

Segundo Freire (2001) a Educação tem como função auxiliar no aprendizado, no 

desenvolvimento do raciocínio crítico, a criatividade e a ação no que diz respeito à 

transformação social. Dentro desse contexto o ensino de genética se caracteriza por ser uma 

ciência composta por muitos termos abstratos e de difícil terminologia, como comprovado por 

pesquisas que os alunos do ensino médio têm dificuldade em relacionar termos como DNA, 

cromossomos, genes, genoma e outros (SCHEID & FERRARI, 2006).  

Para Scheid & Araujo, 2001 a dificuldade pode vim dos professores, pois alguns não 

sabem lidar com temas atuais, devido a pouca intimidade, a desatualização e posição acrítica 

frente às informações éticas e que estão sendo veiculadas fora do meio acadêmico. 

Confirmado por Leite (2000) essa dificuldade vem da ausência deste tipo de discussão nos 

cursos de graduação, o que colabora para que os professores construam uma visão errônea do 

desenvolvimento científico e a transmitam a seus alunos, como uma ciência imutável e 

composta de verdades absolutas.  

O ensino nas escolas estaduais possuem condições precárias na cidade de Abaetetuba-

Pará o qual podemos observar a dificuldade do ensino de genética nas turmas de nível médio, 

desse modo faze-se necessário fazer um estudo para saber qual o melhor método para se 

ensinar genética.  

Neste sentido, o presente trabalho objetiva fazer uma verificação do melhor método no 

ensino de genética, sendo realizado na cidade de Abaetetuba–PA na Escola Estadual 

Leonardo Negrão, localizada no bairro de Francilândia, onde se desenvolveu com alunos da 

única turma do turno matutino.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
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Esta é uma pesquisa qualitativa e quantitativa, na qual buscou-se dar enfoque a 

respeito da importância e influência dos jogos em sala de aula como um recurso de 

aprendizagem.  

A pesquisa envolveu sessenta alunos pertencentes a duas turmas diferentes, 2º ano A e 

B, da Escola de Ensino Fundamental e Médio Professor Leonardo Negrão de Sousa em 

Abaetetuba-Pará, Brasil. A escola em questão trabalha de forma bimestral contemplando três 

períodos de atividade, matutino, vespertino e noturno, contendo em média 30 à 45 alunos por 

sala de aula. Esta foi escolhida por ser uma escola localizada em um bairro periférico do 

município. A grade curricular da escola disponibiliza quatro horas aulas de biologia, onde 

cada uma equivale a quarenta e cinco minutos.  

Para a coleta dos dados realizou-se a pesquisa-ação, pois é um tipo de pesquisa 

participante engajada, em oposição à pesquisa tradicional, que é considerada como 

“independente”, “não-reativa” e “objetiva”, como o próprio nome já diz, a pesquisa-ação 

procura unir a pesquisa à ação ou prática (COHEN & MANION, 1994) isto é, desenvolver o 

conhecimento e a compreensão como parte da prática (ENGEL, 2000). Empregou-se também 

a aplicação de questionários para os alunos, os quais foram submetidos a uma análise 

qualitativa e ao mesmo tempo quantitativa, pois se teve uma preocupação com a compreensão 

dos alunos em questão (PORTELA, 2004).  

As duas turmas envolvidas na pesquisa recebem aulas de biologia lecionadas pelo 

mesmo professor. O assunto trabalhado com as turmas foi “Dogma Central da Biologia”. Nas 

turmas “A e B” foram ministradas aulas tradicionais com duração de 90 minutos auxiliadas de 

quadro branco, caneta de quadro, e data show, seguidas de aplicação de questionários, sendo 

que na turma “B” a aula foi complementada com atividade lúdica na qual se utilizou o jogo 

que seguia o modelo de um dominó, que se caracterizava por perguntas e respostas 

denominado “biodominó”.  

Posteriormente, dividimos a turma em grupos de três pessoas, e distribuímos o 

biodominó entre os grupos, e orientamos os mesmos a jogarem o “biodominó” que era 

composto de 12 peças, contendo em cada peça um lado com uma pergunta, e o outro uma 

resposta. Foi indicado que participassem do jogo três pessoas no máximo, para que assim 

cada uma pudesse ficar com quatro peças de dominó no inicio da partida. As peças foram 

"embaralhadas" na mesa, e cada jogador pegou 4 peças. O aluno que iniciou a partida coloca 

esta peça no centro da mesa, a partir daí, joga-se no sentido horário. O objetivo é tentar 

encaixar perguntas e respostas correspondentes. Quando um jogador consegue encaixar uma 
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peça, a vez é passada para o próximo. Caso o jogador não tenha nenhuma peça que encaixe 

em qualquer lado, ele deve passar a vez. A partida termina quando algum jogador consegue 

ficar sem peças na mão, tendo encaixado todas elas. No decorrer da prática, apareceram 

dúvidas sobre o assunto, o que lhe instigavam a perguntar.  

Os dados foram categorizados em uma tabela correspondente ao dia de aula contendo 

os dados do questionário. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise dos dados levou-se em consideração a utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa por estas permitirem recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente (FONSECA, 2002).  

Foi perceptível a afirmação dos envolvidos na pesquisa, pois durante a aplicação do 

jogo a aula tornou-se mais dinâmica, por permitir uma maior interação do aluno com o 

educador, além de causar um grande prazer no processo de ensino aprendizagem, tanto para 

os ministrantes da aula, quanto para os alunos.  

O desempenho dos alunos após a realização da aula com atividade lúdica mostrou um 

aumento significativo na assimilação do conhecimento, diferente dos alunos que não 

realizaram atividade lúdica, demonstrado na Tabela 1. Confirmando esse ponto Kishimoto 

(1994), diz que o lúdico é um instrumento de desenvolvimento da linguagem e o imaginário, 

como um meio de expressão de qualidades espontâneas e naturais, fazendo com que o aluno 

aprenda valores importantes de socialização e a internalização de conceitos de maneira 

significativa.  

Tabela 1 – Correspondem aos número de acertos referentes ao questionário aplicado após as 

atividades em ambas as turmas. 

Pergunta 

 

Número de acertos 

2° ano A 

Número de acertos 

2° ano B 

O que você entende por 

dogma central da 

biologia?   

18 24 

Elabore um esquema que 

representa o dogma 

central da biologia?  

 

14 26 

Segundo o cientista 

Francis Crick defina o 

código central. 

 

11 22 
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Em relação ao dogma 

central o que você 

entende por tradução, 

replicação e transcrição?  

 

13 25 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Jogos e simuladores entre outros, podem ser uma maneira de despertar este interesse 

intrínseco no ser humano e por consequência, motivá-lo para que busque soluções e 

alternativas que resolvam e expliquem as atividades lúdicas propostas (SOARES, 2004).  

É o grande o interesse dos alunos, e isso é demonstrado no discurso destes quando 

questionados se acham importante à inserção de jogos no processo ensino e aprendizagem, 

sendo praticamente unânime a opinião favorável, exceto dois aluno que teve opinião 

contrária.  

Uma vez que jogos são utilizados como atrativo para determinado conteúdo, deve-se 

conhecer muito bem as possibilidades de aplicação deste e a preferência do público alvo, para 

que o "legal" não se torne "chato".  

Revelou-se então que os alunos que tiveram o conteúdo seguido de atividade lúdica 

tiveram uma maior percentagem de acertos (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 – Percentagem de acertos dos alunos. 

Os dados da pesquisa entram em concordância com Ramos (2007) que afirma que é 

muito mais fácil e eficiente aprender por meio de jogos, e isso é válido para todas as idades, 

desde o maternal até a fase adulta. O jogo em si possui componentes do cotidiano, e o 

envolvimento desperta o interesse do aprendiz, que se torna sujeito ativo do processo; a 

confecção dos próprios jogos é, ainda, muito mais emocionante do que apenas jogar.  

Acreditamos assim como Campos e colaboradores (2002) que os aspectos lúdico e 

cognitivo presentes no jogo são importantes estratégias para o ensino e a aprendizagem de 
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conceitos abstratos e complexos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a 

argumentação, a interação entre os alunos e com o professor. 

 

4. CONCLUSÕES 

A pesquisa possibilitou compreender que o professor tem a responsabilidade de 

possibilitar ao aluno o desenvolvimento crítico e reflexivo e, ainda, instigar sua capacidade de 

aprendizagem por meio de ações que permitam sua transformação pessoal, política e social.  

O objetivo proposto nesta pesquisa foi atingido uma vez que pudemos perceber no 

aluno, sua capacidade de assimilar melhor os conteúdos por meio da nova didática inserida no 

contexto da sala de aula, de uma forma mais descontraída e prazerosa, fixando melhor o 

aprendizado.  

Constatamos que a didática quando bem elaborada, estruturada e planejada é bem 

aceita pelos educandos e os dados apontaram essa aceitação através do gráfico e tabela 

apresentados, e se tornou um instrumento facilitador da aprendizagem do assunto dogma 

central da biologia: DNA, RNA E PROTEINA. 

Assim, percebe-se que não cabe mais a figura do professor como mero transmissor de 

conhecimento, dando espaço a novas ações pedagógicas, maior interação entre do professor e 

do aluno, tornando a relação ensino - aprendizagem um processo com propostas bem mais 

significativas.  

Em face, todas essas mudanças foram incisivas para elucidar que os novos recursos 

didáticos, neste caso os jogos, quando usados adequadamente tornam a aprendizagem menos 

técnica e contribui consideravelmente para o desenvolvimento cognitivo. 

 

REFERÊNCIAS 

BROTTO, F. O. Jogos Cooperativos. 6ª edição. Edição Re-Novada: São Paulo, 2001.  

CAMPOS, L.M.L; BORTOLOTO, T.M. E FELÍCIO, A.K.C. (2002). A produção de jogos 

didáticos para o ensino de ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem. 

2002  

CHATEU, J. L’ enfant El Le jeu, Paris : lês Editians Du Sacrabé, 1950.  

COHEN, L.; MANION, L. Research methods in education. 4. ed. New York: Routledge, 

1994.  

DEMO, P. Educar pela Pesquisa. São Paulo. Cortez: Autores Associados, 1998. p 38.  

ENGEL, G. I. Pesquisa-ação. Educar Curitiba Editora da UFPR n.16, 2000 , p.181-191.  

FONSECA, J. J. S. Metodologia da pesquisa científica. Ceará: Universidade Estadual do 

Ceará, 2002.  



 

 

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

ISSN 2316-7637 

538 

 

 

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

FREIRE, P. A importância do ato de ler: em três artigos que se completam. São Paulo: 

Cortez, 2001.  

FRISON, L M. B. Pesquisa como superação da aula copiada. Porto Alegre. 2000, p15.  

GOLDEMBERG, J. O repensar da educaçãono Brasil, Estudos avançados. v 7. n 18 São 

Paulo, 1993.p 73.  

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. São Paulo: Pioneira, 1994.  

KISCHIMOTO, T. M. Jogos tradicionais Infantil: O jogo, A Criança e a Educação. 

Petrópolis: Vozes, 1993.  

LEITE, M. Biotecnologias, clones e quimeras sob controle social: missão urgente para a 

divulgação científica. Revista São Paulo em perspectiva v.3. n.14, p. 40-45. 2000.  

LEITÃO, C. O. F. Brincadeira e Jogos que Ajudam no Desenvolvimento Físico e 

Cognitivo das Crianças. São Paulo. 2008. Monografia obtenção do Grau de especialista 

Universidade Candido Mendes. São Paulo. 2008.  

LUDKE, M. O professor, seu saber e sua pesquisa. Educação & sociedade, ano xxii. n. 74, 

abril/2001 p 77- 96.  

MATTOS, R. C. F. & FARIA, M. A. Jogo e Aprendizagem Regiane Cristina Ferreira. 

Revista Eletrônica Saberes da Educação – V. 2 n 1. 2011, p 13. IX Congresso Norte 

Nordeste de Pesquisa e Inovação, 2014. 

MIRAS, M. Um ponto de partida para a aprendizagem de novos conteúdos: os 

conhecimentos prévios. O construtivismo na sala de aula . São Paulo. 1999, p18.  

MORAES, R. & Lima, V. M. R. Pesquisa em Sala de Aula: Tendências para a educação em 

novos tempos. 2º edição. Porto Alegra: EDIPUCRS. 2004. P 316.  

PORTELA, G. L; Pesquisa quantitativa ou qualitativa? Eis a questão: Abordagens 

teórico-metodológicas. Projeto de Pesquisa no ensino de Letras para o Curso de Formação de 

Professores da UEFS. 2004. P. 5 .  

PIAGET, J. (1962). Play, Dreams and Imitation in Childhood. New York: Norton, 1962.  

RAMOS, M. A. L. Jogar e brincar: Representando papéis, a criança constrói o próprio 

conhecimento, e conseqüentemente, sua própria personalidade. ICPG – Instituto Catarinense 

de Pós-Graduação 2007.  

SANTOS , E. A. C.; CARMO DE JESUS, B. O Lúdico no Processo Ensino-Aprendizagem, 

2010, p 8.  

SCHEID, N. M. J., FERRARI, N. A história da ciência como aliada no ensino da genética. 

Revista Online Genética na escola. v. 1 n.1 p17-18. SBG, 2006.  

SOARES, B.F.H.M. O Lúdico em Química : Jogos em Ensino de Química. São Carlos-SP, 

2004. Tese de Doutorado.  

ZATZ, A. (2007). Jogo é coisa de criança? Sim, mas de gente grande também! Acessando 

em: 02/05/2013 de world wide: web: 

http://www.ilhadotabuleiro.com.br/?codn=17&pag=colunas&link=home  

 

 

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

539 

 

 

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

VARIAÇÃO TEMPORAL DE NUTRIENTES NO SOLO EM ÁREA DE 

ENRIQUECIMENTO DE CAPOEIRA COM Bertholletia Excelsa Bonpl., 

LECYTHIDACEAE, MOJU-PA 

 
Ana Paula Ribeiro Medeiros1, Mayara Martins da Silva1, Walmer Bruno Martins1; 

Fernanda Pantoja Souza2, Pedro Henrique Oliveira Simões1, Rodrigo Silva do 

Vale3 
 

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

E-mail: paula.amedeiros@hotmail.com; mayarasilv@yahoo.com.br; walmerbruno@yahoo.com.br; 

pedrosimoes_hos@hotmail.com 
2Graduanda em Engenharia Florestal. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

E-mail: fernandap_souza@yahoo.com.br 
3Doutor em Ciências Agrárias. Universidade Federal Rural da Amazônia.  

E-mail: rodrigo.vale@ufra.edu.br 

  

RESUMO 

 
Este estudo tem por objetivo avaliar a influência temporal da sucessão florestal da capoeira com 

Bertholletia Excelsa Bonpl. sobre o teor de nutrientes do solo no município de Moju, Pará. O fato da 

maioria dos solos da Amazônia serem caracterizados como pobres em nutrientes e sujeitos a erosão, 

tomam proporções maiores no decorrer do tempo quando não se utilizam práticas sustentáveis. 

Portanto, a avaliação dos indicadores da fertilidade do solo de áreas de florestas em recuperação 

atrelada as condições climáticas locais torna-se fundamental na conservação ambiental. Este estudo foi 

realizado em uma área de enriquecimento da capoeira com castanha-do-brasil, localizada na área de 

produção agrícola da comunidade de Jacundaí, no município de Moju, onde foram coletadas amostras 

de solo para análises químicas dos atributos relacionados à fertilidade do solo como, pH em água, 

matéria orgânica (MO), teores de fósforo (P), potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), e calculada a 

saturação da CTC por bases e alumínio no solo. Os valores médios dos atributos químicos do solo de 

2011 foram comparados com a análise de fertilidade do solo do ano de 2009. Os resultados 

demonstram a existência de diferença nos atributos químicos do solo entre os períodos analisados, 

principalmente no teor pH e  matéria orgânica do solo na região superficial do solo. Neste sentido, 

evidencia-se que o enriquecimento da floresta degradada na comunidade de Jacundaí influenciou 

positivamente na fertilidade do solo. 

 

Palavras-chave: Fertilidade do solo. Castanha-do-brasil. Recuperação de áreas degradadas.  
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1. INTRODUÇÃO 

A utilização inadequada do solo, sobretudo por meio da adoção de sistemas 

convencionais, tem ocasionado a degradação de suas propriedades físicas, químicas e 

biológicas (SÁ et al., 2009) como, por exemplo, a compactação, a redução da fertilidade, a 

oxidação acelerada da matéria orgânica e a diminuição da quantidade e diversidade de 

organismos do solo (MOURA, 2004; LEITE et al., 2010). 

Dentre as atividades impactantes, a prática tradicional de limpeza de área com a 

utilização do fogo comumente empregada na agricultura familiar é uma das grandes 

responsáveis pela exaustão de nutrientes no solo. Segundo Kato et al. (2004), o aumento 

populacional e a demanda por alimentos não têm permitido o tempo necessário para o 

restabelecimento dos nutrientes no solo, principalmente sobre o ciclo da matéria orgânica. 

 Geralmente, essas áreas são abandonadas, ocorrendo a regeneração florestal no 

decorrer dos anos seguintes, originando a formação da “capoeira” ou florestas secundárias, 

comumente conhecida. Contudo, a reciclagem da matéria orgânica depende fortemente da 

atividade biológica que, em condições naturais na floresta, é muito favorecida pela 

temperatura e umidade apropriadas da região (LUIZÃO, 2007). Dependendo da intensidade 

do impacto nas florestas degradadas, verifica-se que muitos projetos ambientais têm adotado 

os plantios de enriquecimento como alternativas mitigadoras para a recuperação da flora e 

consequentemente da fertilidade do solo.   

Entretanto, para que os projetos de enriquecimento sejam bem sucedidos, se faz 

necessária à boa compreensão das relações entre variáveis ambientais e a vegetação 

(FERNANDES, 1998). E, dentre os fatores que influenciam nos atributos químicos do solo, a 

composição florestal e a variável climática são fatores imprescindíveis para a reativação da 

ciclagem de nutrientes.   

De acordo com Vale Júnior et al. (2011), a maioria dos solos amazônicos apresenta 

extrema pobreza em fósforo; acidez elevada; saturação por alumínio alta; baixa CTC e, 

pobreza em macro e micronutrientes, o que limita a produtividade das espécies cultivadas. 

Uma das alternativas para avaliar os impactos causados sobre a fertilidade do solo, de acordo 

com Silva et al. (2011) seria através de indicadores químicos do solo, tais como: pH, 

alumínio, cálcio, magnésio, potássio, enxofre, carbono orgânico, boro, manganês e matéria 

orgânica, essa por manter relação com várias propriedades físicas, químicas e biológicas da 

qualidade do solo. 
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Dessa maneira, o presente estudo tem por objetivo avaliar a influência temporal da 

sucessão florestal da capoeira, enriquecida com Bertholletia Excelsa Bonpl. sobre o teor de 

nutrientes do solo no município de Moju, Pará. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS  

O estudo foi desenvolvido em uma comunidade quilombola situada no território de 

Jambuaçu, no município de Moju-PA, especificamente na comunidade Jacundaí, situada entre 

as coordenadas geográficas 01º 50' 15'’ – S48º 29' 40,2'’ – W de Greenwich que fica 

localizada na microrregião do Nordeste Paraense, distante 266 km da cidade de Belém-PA.  

O clima da região é do tipo mesotérmico e úmido. A temperatura média anual é 

elevada, girando em torno de 25ºC. A precipitação pluviométrica anual varia de 2000 a 3000 

mm com chuvas distribuídas irregularmente, mas com um pequeno período seco definido que 

vai de agosto a outubro (NEMER; JARDIM, 2004). O gráfico 1 apresenta informações de 

precipitação (mm) no período de 2009 e 2011, referente aos dados meteorológicas coletados 

na Estação Climatológica da ANA (Agência Nacional de Águas) localizada em Acará, nas 

proximidades do Município de Moju/PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1- Precipitação total do município de Acará/Pa, nas proximidades da área de estudo 

(Moju) de janeiro de 2009 e dezembro de 2011. 

 

2.1 Área experimental  

A área experimental é constituída por um plantio de castanha-do-brasil implantada em 

2009, e localizada na área de produção agrícola dos familiares da comunidade de Jacundaí, no 

município de Moju. Essa área era coberta por uma floresta sucessional, com idade 
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aproximadamente de 9 anos, caracterizada por ações antrópicas inerentes à agricultura 

itinerante, com fases de derruba da floresta, queima, cultivo agrícola e pousio. 

O campo experimental possui, aproximadamente, 4.608 m2, o qual foi dividido em 

oito (8) parcelas de 576 m², contendo nove mudas de Bertholletia Excelsa Bonpl., com 

espaçamento de 8 x 8 m, dispostas em faixas (roçadas)  de 1,5 m de largura em cada parcela. 

Foi realizada na ocasião do plantio, uma adubação de cova, o qual foi aplicado 6 litros/cova 

de matéria orgânica e 450g/cova de calcário dolomítico e uma adubação química de cobertura 

na formulação NPK 10-28-20, aos 30 e 90 dias após o enriquecimento. 

 

2.2 Coletas e análise das características químicas  

A coleta das amostras de solo foi realizada no ano de 2009, na ocasião do plantio e no 

mês de agosto de 2011, onde foram sorteados, aleatoriamente, quatro pontos em cada parcela 

e coletadas com o auxílio de um trado do tipo “holandês” nas profundidades 0-20 cm e 20-40 

cm, formando uma amostra composta.  As amostras foram acondicionadas em sacos plásticos 

e enviadas ao Laboratório de análises químicas de solos do Instituto de Ciências Agrárias da 

Universidade Federal Rural da Amazônia – Belém/PA para análises químicas dos atributos 

relacionados à fertilidade do solo como, pH em água, matéria orgânica (MO), fósforo (P), 

potássio (K), cálcio (Ca), magnésio (Mg), e acidez potencial do solo (H+Al). Para a 

elaboração dos gráficos utilizou-se o software Excel, comparando os atributos químicos do 

solo de 2011 com os de 2009 em diferentes profundidades. 

 

3.    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os atributos químicos do solo analisados no período de estudo apresentaram valores 

médios diferentes entre os períodos e entre as profundidades, sendo os maiores teores 

observados no ano de 2011, provavelmente pelo efeito do acúmulo de matéria orgânica (MO) 

no solo decorrente do crescimento da capoeira e da adubação realizada no início do plantio. A 

MO do solo possui a função de complexar os cátions H+ e Al+3 livres com compostos 

orgânicos aniônicos dos resíduos e adicionar bases (Ca, Mg e K) que reduzem a acidez do 

solo e aumentam o pH (FRANCHINI et al., 2001; PAVINATO, 2008). 

De acordo com a análise dos indicadores da fertilidade do solo (Gráfico 2), observa-se 

que, após três anos de plantio, houve um aumento médio considerável no pH do solo e MO,  

na profundidade de 0-20 cm, enquanto na profundidade de 20-40 cm a variação foi mínima, o 

que pode ser explicado pela decomposição e ciclagem de nutrientes da capoeira. Segundo 
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Luizão (2007), as taxas de decomposição na floresta são dependentes da ação dos organismos 

do solo e do estado climático da área, sendo a estação chuvosa mais favorável à ação 

biológica do que na estação seca. 

 

Gráfico 2- Valores médios dos atributos do solo: a) pH em água; b) Matéria orgânica c) 

acidez potencial nos períodos de 2009 e 2011, Moju/PA. 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Quanto à acidez potencial do solo (H+Al), representada no Gráfico 2c, os valores 

médios de 2011, foram maiores nas duas profundidades analisadas em relação ao ano de 

2009, a qual está diretamente relacionada com o potencial produtivo do solo. Para o pH em 

água, os valores da profundidade 0-20 cm foram superiores no ano de 2011 comparado ao ano 

de 2009. Esse aumento provavelmente esteja associado à disponibilização de bases trocáveis e 

à decomposição do material vegetal adicionado ao solo (LOPES, 1998), ou seja, quanto 

menos ácido for o solo maior será a eficiência da atuação dos microrganismos na 

decomposição, e consequentemente na liberação de íons minerais para o solo. 

Os maiores valores médios de P foram verificados no ano de 2011 nas duas 

profundidades (Gráfico 3a), sendo mais evidentes na região superficial do solo na 

profundidade de 0-20 cm, o qual pode estar relacionado à maior decomposição da 

serapilheira. Além da influência do acúmulo de matéria orgânica no solo, as condições 

climáticas locais também contribuem significativamente na incorporação dos elementos 

químicos no solo. Segundo Luizão (2007), a precipitação representa entradas importantes de 

alguns dos nutrientes essenciais para o solo da Amazônia, como a entrada de fósforo.  
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Matos et al. (2012), em sua pesquisa, encontraram os maiores valores para pH, fósforo 

e acidez potencial em área sob desflorestamento e queima da vegetação no município de 

Bragança-PA. Para o elemento químico Ca observou-se uma oscilação em seus valores 

médios em ambas profundidades e no período analisado. No ano de 2009 foi detectada uma 

média superior nos nutrientes Ca e K nas profundidades 20-40 cm. O teor de Ca tende a 

apresentar uma maior variação com picos positivos durante os meses mais secos, 

provavelmente por haver uma menor taxa metabólica neste período, o que reduziria ainda 

mais a mobilidade deste elemento que já é considerado imóvel (TEIXEIRA et al., 2002). 

 

Gráfico 3- Valores médios dos atributos do solo: a)Fósforo; b) Cálcio c) Potássio nos períodos de 

2009 e 2011, Moju/PA. 

Fonte: Pesquisa de campo 

 

Embora o fósforo seja um nutriente essencial para o crescimento das plantas, ele se 

movimenta muito pouco na maioria dos solos e a ausência de revolvimento e a manutenção 

dos resíduos culturais na superfície do solo revegetado o qual contribui para o aumento dos 

teores do elemento, principalmente na superfície, além da presença do sistema radicular das 

espécies arbóreas que favorece a presença do P em profundidade (LOPES, 1998; FALLEIRO 

et al., 2003). No presente estudo esse elemento obteve valores médios maiores no ano de 2011 

na profundidade de 0-20 cm, o que corrobora com a ideia dos autores anteriores em relação ao 

aumento do teor em função da manutenção dos resíduos culturais do solo. 

 

4.    CONCLUSÕES 
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Conclui-se que a prática do enriquecimento de capoeira com castanha-do-brasil e o 

processo de sucessão da mesma proporcionaram um aumento considerável nos teores de 

fósforo, cálcio e matéria orgânica no solo nas profundidades e período do estudo. Com 

destaque para os maiores teores dos nutrientes da fertilidade do solo registrados em 2011 na 

camada superficial do solo, onde o regime pluviométrico mensal (mm) foi menor em relação 

ao ano de 2009.  
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RESUMO  

 
A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981) institui o Zoneamento Ambiental, a fim de 

que este, articulado aos outros instrumentos por ela propostos, contribua na preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental, bem como no desenvolvimento socioeconômico, na segurança 

nacional e na proteção à dignidade da vida humana. Na tentativa de utilizar o ordenamento territorial 

para fazer melhor uso dos espaços e políticas públicas, surge o conceito de Zoneamento Ecológico- 

Econômico, que tem como principal objetivo dar apoio ao desenvolvimento econômico, sem 

abandonar as questões ambientais. O objetivo deste trabalho é compreender a utilização do 

zoneamento ecológico- econômico como um instrumento de planejamento ambiental, considerando 

especialmente seu papel no desenvolvimento econômico e territorial no Estado do Pará, a partir da 

compreensão da sua inserção nas estratégias a níveis federal e regional. Este trabalho resultou de uma 

pesquisa exploratória sobre a temática do zoneamento ecológico- econômico e seu desenvolvimento e 

implantação no Estado do Pará; a abordagem exploratória foi direcionada para avaliar a política do 

ZEE no Estado do Pará, no contexto Amazônico, onde busca-se identificar variáveis promissoras de 

investigação e estabelecer prioridades e tendências para futuras pesquisas sobre o tema. Reconhece- 

se, portanto a importância do ZEE para o ordenamento do uso racional de recursos, possibilitando a 

preservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ambientais fornecidos pela natureza, 

ameaçados em decorrência das pressões da ocupação desordenada, dos processos de industrialização, 

da atividade agropecuária e de mudanças climáticas. Trata-se não somente de uma ferramenta de 

planejamento e controle do uso territorial, mas também de um instrumento de gestão, capaz de auxiliar 

na tomada de decisões institucionais ao fornecer como subsídios características, fragilidades e 

potencialidades econômicas e sociais do espaço. 

 

Palavras-chave: Zoneamento. Políticas. Desenvolvimento. 
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1. INTRODUÇÃO  

O planejamento do desenvolvimento regional é uma temática de natureza complexa, 

multidisciplinar e transescalar. Partindo do pressuposto de que as regiões possuem 

características distintas, é fundamental que no processo de planejamento sejam respeitadas as 

especificidades econômicas, ambientais, sociais e institucionais do espaço objeto de 

intervenção. Por mais que determinadas experiências possam servir de referência, o 

transplante sem mediações de políticas exitosas em um determinado contexto para outro, com 

especificidades e características distintas, é perigoso, podendo gerar simulacros ou o 

problema do grafting no transplante como modernamente tratado na literatura (COSTA, 

2011).   

A Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/1981), ao elencar instrumentos 

precisos para a sua implementação, contava com a eficácia desses instrumentos a partir de 

alguns atributos fundamentais, como o desenho do instrumento, sua perfeita aplicabilidade, a 

abrangência dos objetivos e metas colimados e, evidentemente, o seu significado para a 

gestão ambiental integrada. Dentre esses instrumentos, tem-se o zoneamento ambiental, cuja 

importância é destacada uma vez que visa a subsidiar processos de planejamento e de 

ordenamento do uso e da ocupação do território, bem como da utilização de recursos 

ambientais (MILARÉ, 2011). 

Afirma Souza (2013) que o zoneamento ambiental tem por finalidade precípua 

organizar as decisões dos agentes públicos e privados que envolvam recursos naturais, 

assegurando a livre movimentação das atividades, mas respeitando o meio ambiente. Para se 

desenvolver um bom trabalho de zoneamento, é necessário incorporar as premissas que levam 

em contra a importância ecológica da região, limitações e fragilidades dos ecossistemas para 

estabelecer vedações, restrições e alternativas de exploração do território, sendo, em alguns 

casos, necessário indicar a relocalização das atividades incompatíveis com suas diretrizes 

gerais. 

Assim, o objetivo deste trabalho é compreender a utilização do zoneamento ecológico- 

econômico como um instrumento de planejamento ambiental, considerando especialmente seu 

papel no planejamento do desenvolvimento econômico e territorial no Estado do Pará, a partir 

do entendimento da implantação da ferramenta do zoneamento a níveis federal e regional. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
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2.1 Zoneamento como instrumento da Política Ambiental 

Segundo Pereira et al. (2011), a origem dos zoneamentos no Brasil está relacionada às 

necessidades advindas das análises a respeito de impactos ambientais na década de 1970, o 

que adquiriu força com a promulgação da Lei nº 6.938, em 1981, que estabelecia os objetivos 

e as normas da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), fazendo referência ao 

zoneamento ambiental como instrumento de política. No entanto, apenas em 1986 é que o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) elaborou uma proposta de zoneamento 

ecológico- econômico no Brasil, mas não foi implementada. 

 Santos e Ranieri (2013) destacam que a Política Nacional de Meio Ambiente institui o 

Zoneamento Ambiental, a fim de que este, articulado aos outros instrumentos por ela 

propostos, contribua na preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, bem 

como no desenvolvimento socioeconômico, na segurança nacional e na proteção à dignidade 

da vida humana. Ele possui um caráter diferenciador, de acordo com as especificidades do 

território e funciona como uma ferramenta necessária para alcançar os objetivos de prevenir, 

controlar ou monitorar os impactos ambientais e prever os rebatimentos sobre a sociedade 

(CEMIM et al., 2012).  

Zonear é a compartimentação de uma região em porções territoriais, obtida pela 

avaliação dos atributos mais relevantes e de suas dinâmicas. Cada compartimento é 

apresentado como uma “área homogênea”, ou seja, uma zona (ou unidade de zoneamento) 

delimitada no espaço, com estrutura e funcionamento uniforme. Cada unidade possui alto 

grau de associação dentre si, com variáveis solidamente ligadas, mas significativa diferença 

ente ela e os outros compartimentos. Antes de tudo, zoneamento é um trabalho 

interdisciplinar predominantemente qualitativo, mas que lança mão do uso de análise 

quantitativa, dentro de enfoques analítico e sistêmico. O enfoque analítico refere-se aos 

critérios adotados a partir do inventário dos principais temas, enquanto que o enfoque 

sistêmico refere-se á estrutura proposta para a integração dos temas e aplicação dos critérios, 

resultando em síntese do conjunto de informações (SANTOS, 2004).  

 Lopes et al. (2012) ressaltam a ideia que o zoneamento é um princípio, uma norma e 

uma regra para políticas públicas de qualquer região voltadas para a promoção do uso 

sustentável dos recursos naturais e para a conservação, proteção e o fomento das condições 

ambientais e sociais da população, constituindo um sistema de identificação e na delimitação 

de unidades ambientais em um determinado espaço físico, segundo suas vocações e 
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fragilidades, seus acertos e conflitos, estabelecidos com base nos elementos que compõem o 

meio planejado. 

 No âmbito do Direito Ambiental, o entendimento é que as atividades produtivas 

devam considerar a dimensão socioambiental, reforçando também o papel do Poder Público 

para “assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado” (art. 

225/CF). Neste sentido, Vasconcelos et al. (2013) afirmam que a gestão de uso dos recursos 

naturais está intrinsecamente relacionada ao processo de ordenamento espacial da produção. 

Procura-se, com isso, responder à questão sobre como, através da organização do espaço, 

retirar desse processo os melhores resultados, ou seja, maximizar os resultados sociais e 

econômicos. Em virtude de sua análise conjugada de fatores econômicos e ecológicos, o 

zoneamento pode ser um núcleo base para o desenvolvimento de instrumentos econômicos de 

política ambiental.  

 

2.2 O Contexto do Zoneamento Ecológico Econômico 

O Zoneamento Ecológico- Econômico somente foi institucionalizado como 

instrumento de ordenação territorial em 1990, com o Decreto nº 99.193/90 que criou o 

Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico (PZEE) e o Decreto nº 99.540/1990, que 

criou a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território 

Nacional (CCZEE). As atribuições desta comissão era planejar, coordenar, acompanhar e 

avaliar a execução dos trabalhos de zoneamento ecológico-econômico no território nacional. 

Entretanto, somente a partir de 2000 é que o PZEE passou a integrar o planejamento federal 

como um dos instrumentos do Plano Plurianual 2000-2003 (PPA 2000-2003), recebendo 

recursos para sua execução. Mesmo assim, só foi possível alcançar uma metodologia padrão 

do Programa e estabelecer procedimentos operacionais de zoneamento, a partir da publicação 

do documento intitulado “Programa Zoneamento Ecológico-Econômico: diretrizes 

metodológicas para zoneamento ecológico-econômico do Brasil”. 

O ZEE tem como objetivo diagnosticar vulnerabilidades e potencialidades naturais e 

socioeconômicas, bem como fazer o arranjo jurídico-institucional, prognosticar uso do 

território e tendências futuras e propor diretrizes de proteção, recuperação e de 

desenvolvimento com conservação (FRITZONS & CORREA, 2009). De acordo com 

Polidoro & Barros (2013), o macrozoneamento possui multiplicidades de aplicação, em 

diversas escalas e com abundância de objetivos, principalmente na temática ambiental. Nesta 

questão, o macrozoneamento é legitimado por Decreto Federal e reconhecido como 
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instrumento de política ambiental e tem, aparentemente, logrado êxito na definição de 

diretrizes para ocupação e gestão de determinadas áreas e produção de materiais cartográficos 

e analíticos que subsidiam o delineamento e execução de propostas em políticas públicas.  

Partindo do pressuposto legal, tem-se como definição e objetivo para o ZEE, definidos 

a partir do Decreto Federal nº 4.297, de 10 de julho de 2002, o qual estabelece critérios para o 

Zoneamento Ecológico- Econômico do Brasil: 

“Art. 2° O ZEE, instrumento de organização do território a ser obrigatoriamente 

seguido na implantação de planos, obras e atividades públicas e privadas, estabelece 

medidas e padrões de proteção ambiental destinados a assegurar a qualidade 

ambiental, dos recursos hídricos e do solo e a conservação da biodiversidade, 

garantindo o desenvolvimento sustentável e a melhoria das condições de vida da 

população. 

Art. 3° O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos 

agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, 

direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção 

do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas” (BRASIL, Decreto Federal nº 

4.297, de 10 de julho de 2002. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 11 de julho de 

2002). 

 

3.  MATERIAL E MÉTODOS 

Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória sobre a temática do zoneamento 

ecológico- econômico e seu desenvolvimento e implantação no Estado do Pará.  Segundo 

Beuren (2004), com o estudo exploratório “busca- se conhecer o assunto com maior 

profundidade de modo a torná-lo mais claro ou construir questões importantes para a 

condução da pesquisa”. A abordagem exploratória foi direcionada para avaliar a política do 

ZEE no Estado do Pará, no contexto Amazônico, onde busca-se identificar variáveis 

promissoras de investigação e estabelecer prioridades e tendências para futuras pesquisas 

sobre o tema.  

Como etapa de desenvolvimento, a pesquisa investigou a atuação do instrumento do 

zoneamento ecológico econômico por meio da análise de artigos científicos, legislações e 

projetos recentes, em suas perspectivas federais, regionais e estadual sobre a mensuração de 

dados sociais, ecológicos, econômicos e ambientais, realizados por órgãos envolvidos no 

desenvolvimento dessa ferramenta da Política Ambiental. Os aspectos teóricos e conceituais 

do ZEE são utilizados para analisar a implantação do Macro ZEE do estado do Pará. Como 

sequência da análise, a discussão aborda as fragilidades e os desafios do uso do ZEE como 

ferramenta de Política Ambiental e de Desenvolvimento Econômico.  

 

4. A IMPLANTAÇÃO DO MACRO ZEE DO ESTADO DO PARÁ 
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O MacroZEE/ Pará foi instituído pela Lei nº 6.745, de 06 de maio de 2005, visando 

subsidiar o planejamento estadual na elaboração e fixação de políticas, programas e projetos, 

visando à ordenação do território e à melhoria da qualidade de vida das populações urbanas e 

rurais. Em seu artigo 2°, destaca:  

 “compatibilizar a utilização de recursos naturais com a preservação e a conservação 

do meio ambiente, bem como realizar o levantamento e o monitoramento periódico 

da área geográfica estadual de acordo com as tendências e desenvolvimento 

científico e tecnológico, garantindo a conservação das amostras representativas dos 

ecossistemas do território estadual”. 

 

Os objetivos gerais desse macrozoneamento são incentivar o desenvolvimento das 

atividades econômicas em bases manejadas e reduzir os conflitos fundiários e o 

desmatamento ilegal. De acordo com o ZEE, a área territorial do Estado foi distribuída em 

quatro grandes zonas, a saber: Terras Indígenas (pelo menos 28% do Estado); Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável existentes e a serem criadas (pelo menos 27% do Estado); 

Unidades de Conservação de Proteção Integral existentes e propostas (pelo menos 10% do 

Estado). E, finalmente, uma zona para a consolidação de atividades produtivas de no máximo 

35% do território estadual. Em resumo, o ZEE prevê 65% da área do Estado para conservação 

e uso florestal e 35% para a consolidação de atividades produtivas, principalmente a 

agropecuária. Dos 14 polígonos florestais identificados, 10 polígonos (77% da total estudada) 

estão total ou parcialmente situados na zona destinada às Unidades de Conservação de Uso 

Sustentável. Por outro lado, os outros quatro polígonos florestais estão totalmente localizados 

em zonas destinadas à consolidação do desenvolvimento de atividades produtivas (somando 

23% da área estudada) (IMAZON, 2006). 

 

Figura 1 – Mapa do Macrozoneamento Ecológico- Econômico do Estado do Pará. 
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O Macrozoneamento Ecológico-Econômico do Pará, na escala de 1:1.000.000, foi 

instituído pela Lei Estadual no 6.745, de 6 de maio de 2005, com posterior detalhamento em 

regiões prioritárias, como a área de influência da BR-163 (cujo zoneamento ecológico-

econômico, na escala de 1:250.000, foi instituído pela Lei Estadual no 7.243, de 9 de janeiro 

de 2009, e já foi referendado por Decreto presidencial) e as regiões da Calha Norte e da Zona 

Leste (cujos zoneamentos, também elaborados na escala de 1:250.000, foram instituídos pela 

Lei estadual no 7.398, de 16 de abril de 2010) (BRASIL, Decreto Federal nº 7.378, de 01 de 

dezembro de 2010. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 02 de dezembro de 2010).  

 A estratégia de desenvolvimento sustentável de longo prazo da economia paraense 

supõe um círculo virtuoso do crescimento econômico sustentado e sustentável por duas 

economias diferenciadas a partir do Macrozoneamento Ecológico-Econômico (MZEE) do 

Estado do Pará. Com 144 municípios distribuídos em um território de 1.247.689,6 km2, tem-se 

65% da área total (810.998,18 km2) correspondem à zona de conservação ambiental; e os 35% 

(436.691,33 km2) restantes corresponde à zona de consolidação e expansão da economia do 

Pará.   

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A delimitação dos territórios especialmente protegidos através de Unidades de 

Conservação e a implantação do Macro ZEE do Estado do Pará, não tem sido suficientes para 

o enfrentamento de muitos conflitos relacionados ao uso e propriedade de terras. De fato, há 

vários anos o estado do Pará tem liderado a lista dos estados que mais desmatam no país, além 

de outros problemas ambientais e sociais relacionados à questão fundiária, queimadas, 

expansão de atividades agrícolas e implantação de projetos hidrelétricos (IDESP, 2011) que 

influenciam diretamente a vida da população local. Estudos recentes (IMAZON, 2014) 

indicam que no último período de medição 2013/2014, o estado do Pará tem consolidado a 

tendência de crescimento da taxa de desmatamento medida pelo sistema PRODES/INPE.  

Com efeito, o planejamento realizado através do ZEE, não impede que projetos tais 

como novas hidrelétricas e projetos de assentamento, em sua maioria proveniente de ações 

governamentais federais se estabeleçam no território visto a urgência no atendimento de 

demandas energéticas e sociais.  

Cabe ressaltar que decisões estratégicas deste nível estão asseguradas pela 

Constituição Federal nos art. 21 e 23, que respectivamente tratam das competências privativas 
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da União e as competências materiais ou administrativas privativas dos Estado. Estes são 

competentes em atuar administrativamente em defesa do meio ambiente (FIGUEIREDO, 

2011), visto o poder de definir através de legislação estadual os parâmetros norteadores das 

decisões públicas e privadas relativas ao uso do solo (BURSZTYN & BURSZTYN, 2012).  

Conciliar o desenvolvimento econômico com a proteção ambiental nos estados da 

região Amazônica está nas bases da Política do zoneamento, cuja iniciativa federal ocorreu 

em função das pressões internacionais em elação ao desmatamento na Amazônia. Como 

exemplo cita-se os programas Nossa Natureza, Planaflora e Prodeagro, esses últimos 

abrangendo respectivamente os estados de Rondônia e Mato Grosso.  

No âmbito da economia paraense, e tendo em conta a estratégia do enfoque do 

desenvolvimento sustentável, têm-se as seguintes macroestratégias: a) estimular a formação 

de cadeias produtivas por processos de horizontalização, verticalização e aglomeração da 

produção agropecuária, industrial, agroindustrial, mineral e agroflorestal; b) promover o 

desenvolvimento do turismo rural e urbano; c) desenvolver e difundir inovações tecnológicas 

alternativas compatíveis com o paradigma do desenvolvimento sustentável (CARVALHO et 

al., 2014). 

Para alcançar essas estratégias, as instituições do estado responsáveis pelo 

desenvolvimento econômico com sustentabilidade, devem estar atentas às constantes e 

aceleradas transformações econômicas e sociais que atualmente ocorrem, pois essa dinâmica 

poderá inviabilizar a aplicação dos planos de ZEE propostos e comprometer o atendimento de 

seus objetivos.   

Informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) indicam 

o esforço em reorganizar as instituições em torno da execução dos ZEEs e na utilização destes 

planos como orientação às tomadas de decisão pública e privada, com ampla participação dos 

diferentes níveis da administração e da sociedade civil. Reconhece- se, portanto, a 

importância do ZEE para o ordenamento do uso racional de recursos, o que possibilita a 

preservação da biodiversidade e manutenção dos serviços ambientais fornecidos pela 

natureza, ameaçados em decorrência das pressões da ocupação desordenada, dos processos de 

industrialização, da atividade agropecuária e de mudanças climáticas. Trata-se não somente de 

uma ferramenta de planejamento e controle do uso territorial, mas também de um instrumento 

de gestão, capaz de auxiliar na tomada de decisões institucionais ao fornecer como subsídios 

características, fragilidades e potencialidades econômicas e sociais do espaço.  

 



 

 

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

ISSN 2316-7637 

555 

 

 

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

6. CONCLUSÕES  

O destaque para a relação existente entre economia e meio ambiente ocorreu a partir 

da percepção das pressões exercidas em decorrência das atividades antrópicas, tais como 

aumento da produção e consumo de energia, levando assim à discussão da possibilidade de 

esgotamento de diversos recursos naturais. Surge então a necessidade em ir em busca de 

instrumentos capazes de subsidiar as decisões de planejamento social, econômico e ambiental 

do desenvolvimento e do uso do território em bases sustentáveis. 

A falta de acompanhamento dos objetivos do ZEE do Estado do Pará, e bem como o 

monitoramento de seus componentes principais ao longo do tempo, impede que seja 

explorado todo o seu potencial enquanto ferramenta de planejamento de Políticas Públicas. As 

informações sobre mudanças do uso da terra sob a ótica do ZEE poderiam apoiar a 

reformulação de políticas públicas de acordo com o novo contexto e paisagens alteradas, 

contribuindo também para melhorar a comunicação de impactos para a sociedade e todas as 

partes interessadas. Por esse motivo, destaca-se a necessidade e relevância no aprofundamento 

de estudos e pesquisas sobre a referente temática. 
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