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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 

O presente trabalho está condicionado as atividades exercidas no Parque Ambiental do 

município de São Miguel do Guamá-PA, divulgando a conscientização à comunidade 

estudantil sobre o consumo do petróleo e seus derivados, sabendo-se que os mesmos 

ocasionam impactos ambientais, seja ele no ar, no solo e na água, isto justifica a ideia deste 

trabalho. O objetivo foi de divulgar a problemática do consumo exagerado dos derivados do 

petróleo vividos diariamente, e a falta de conhecimento dos impactos ambientais. A 

metodologia obteve duas etapas: 1) apresentação teórico-prático: foram realizadas palestras, 

com foco nos impactos ambientais referentes ao petróleo e seus derivados, utilizando banner 

contendo gráficos e tabelas com vantagens e desvantagens dos produtos usados no dia a dia, 

seguido de exposição de produtos e utensílios dos derivados, realizou-se uma simulação de 

modelo de um acidente de navio petroleiro, ocasionando a contaminação dos recursos 

hídricos, em seguida foi feita a experiência da queima do óleo insinuando a combustão 

incompleta nos motores dos automóveis e 2) apresentação de questionários: foi repassado um 

questionário com seis questões abertas para todos os participantes, enfatizando conceitos, 

utilidades e impactos ambientais sobre o tema. Os resultados obtidos foram que 70% não 

tinham o conhecimento empírico das informações dos impactos ambientais ocasionados pelo 

petróleo e seus derivados, contudo os participantes ficaram bastante atenciosos, onde 

despertou a curiosidade durante a realização de todas as atividades práticas, levantando ideias 

de minimizar a poluição atmosférica, a contaminação dos solos e dos recursos hídricos. 

Conclui-se que os alunos que participaram dessa experiência obtiveram um pouco do 

conhecimento do tema abordado, e que agora terão uma nova meta, que é a conscientização 

de como tratar melhor o meio em que vive sobre os derivados de petróleo e consequentemente 

os impactos ambientais deve ser tratada por todos com imensa importância. 
 

Palavras-chave: Impactos ambientais. Petróleo. Conscientização. 
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RESUMO 

 

O presente texto é fragmento de dissertação de mestrado, plasmada na inquietação acerca de 

os problemas ambientais gerados em ecossistemas de um ente da federação, no caso, o Estado 

de Roraima, parte da região amazônica, açoitado por conflitos fundiários, garimpos em terras 

indígenas, culturas do agronegócio, pastagens, além de incêndios florestais sazonais 

(queimadas) entre outras situações da ação antrópica, com desdobramentos em impactos 

ambientais significativos. No contexto em questão, encontra-se a Universidade Federal de 

Roraima – UFRR, lócus da pesquisa, responsável pela produção de saberes a fim de subsidiar 

o enfrentamento por meio de políticas públicas dos problemas ambientais de seu entorno. A 

ação da pesquisa se ocupou de análise nos projetos pedagógicos (PPP) dos cursos de 

Geografia, Biologia e Pedagogia, para verificar de que forma é interposta a educação 

ambiental. No documento pedagógico do curso Geografia, as questões ambientais são tratadas 

com coerência, mas necessitando de ajustes em função do descaso com a questão ambiental 

local, porém em sua grade curricular há a disciplina educação ambiental. No curso de 

Pedagogia não há a disciplina educação ambiental, nem tampouco menção em seu PPP aos 

problemas ambientais de Roraima. No curso de Biologia, sequer há documento pedagógico, 

nem educação ambiental como estrutura curricular, foram constatadas, além de outras, 

disciplinas de enfoque ecológico, como Ecologia Amazônica.  

 
Palavras-chave: Universidade. Educação Ambiental. Projeto Político-Pedagógico. 
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RESUMO 

A Educação Ambiental por meio da Horta Escolar proporciona conhecimentos e habilidades 

que permitem aos educandos novos hábitos mais saudáveis e sustentáveis, por meio de ações 

agroecológicas, contrapondo-se a intensiva propaganda do fast food e do desperdício 

alimentar. Objetivou-se estimular a construção da consciência ambiental a partir da vivência 

na Horta Escolar, promover maior integração entre os alunos, desenvolver habilidades 

específicas dos mesmos visando à conservação dos recursos naturais e da reeducação 

alimentar. O projeto ocorreu na Escola de Ensino Fundamental Laurival Magno Cunha no 

município de Barcarena, com aproximadamente 150 alunos do Programa Mais Educação, do 

nível fundamental, no módulo de Novembro de 2013 e atualmente em execução. Após 

levantamento bibliográfico, iniciaram-se as aulas teóricas e práticas abordando os seguintes 

aspectos: o processo de compostagem, plantio, transplantio de mudas, semeio em garrafas pet 

e formação de mudas em sementeira. Por meio de avaliação qualitativa, observou-se que 

alunos e professores tiveram maior envolvimento pelas causas ambientais no que diz respeito 

à reutilização de materiais recicláveis, bem como, o crescente interesse da comunidade 

estudantil em construir em suas residências um espaço semelhante, ressaltamos ainda que 

houve interesse significativo dos alunos nas aulas de ciências, assim como a socialização dos 

mesmos, tornando-os assim, atores mais ativos no meio escolar. Tal instrumento implementou 

novas soluções para melhoria na qualidade de vida da comunidade escolar, além de ser uma 

estratégia bem sucedida na vivência da educação ambiental. 
 

Palavras-chave: Consciência ambiental. Conservação. Comunidade Escolar. 
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O etnoconhecimento refere-se às informações sobre o uso e manejo de espécies de plantas, 

com alguma finalidade em uma determinada localidade, podendo ser de cunho medicinal, 

alimentício, econômico e cosmético. A família Lamiaceae Martinov geralmente se destaca em 

estudos etnobotânicos por apresentar plantas que comportam grande variedade de metabólitos 

secundários utilizados na indústria farmacêutica. Esta pesquisa buscou demonstrar a 

importância da família Lamiaceae Martinov em estudos de etnoconhecimento, através das 

coletas realizadas pelo herbário MFS no estado do Pará. Segundo a Flora do Brasil, no Brasil 

ocorrem 46 gêneros e 520 espécies, das quais 340 são endêmicas, e na Amazônia são 

registrados 17 gêneros e 102 espécies. No herbário MFS, através do software Brahms, 

constatou-se o registro de 92 amostras que representam 13 gêneros e 32 espécies, distribuídas 

geograficamente em 27 municípios, destacando-se Soure (11 spp.), Abaetetuba (oito), 

Capanema (sete.) e São Geraldo do Araguaia (seis). Do total de espécies da coleção de 

Lamiaceae, (29 spp.), ou seja, 90,6% estão relacionadas a estudos de etnoconhecimento. 

Destacaram-se as espécies Aeollanthus suaveolens Mart. ex Spreng.(Catinga de mulata) com 

cinco espécimes, Ocimum ssp (Manjericão) com quatro e Mentha pulegium L. (hortelãzinho) 

com três. No domínio fitogeográfico amazônico, a floresta de várzea (oito spp.) e restinga 

(seis) abrigaram maior número de espécies de Lamiaceae. Isto mostra a capacidade de 

distribuição desta família em diversos ambientes da região norte e sua ampla relação com o 

etnoconhecimento. A pequena proporção do número de espécies incorporadas no MFS, em 

relação ao total referido para Amazônia demonstra a necessidade de se intensificar os esforços 

de coletas em outras áreas deste bioma, bem como a realização de novos estudos 

etnobotânicos. Ademais, estes levantamentos são essenciais para realização de outros estudos 

envolvendo a química e a farmacologia, úteis tanto para as indústrias, quanto para as 

populações.    

Palavras-chave: Coleções botânicas. Etnobotânica. Amazônia.   

 

 

 

 

 

 



  

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

ISSN 2316-7637 

25 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA GEOCIÊNCIA NAS AULAS DE CIÊNCIAS 

NATURAIS: UMA ABORDAGEM SOBRE MINERAIS E ROCHAS NO 

6º ANO DO EXTERNATO SANTO ANTÔNIO MARIA ZACCARIA  

 
Sabrina Oliveira Martins1, Josilene Ramos Ferreira2, Ronaldo Pimentel Ribeiro3, Alessandro 

Sodré Portela4 

 

1 Graduanda de Licenciatura em Ciências Naturais. Universidade do Estado do Pará. 

Sabrina_martins238@hotmail.com  
2 Graduanda de Licenciatura em Ciências Naturais. Universidade do Estado do Pará. 

Josileneferreira15@hotmail.com  
3Especialista em Engenharia Ambiental. Universidade do Estado do Pará. ronaldopr@uepa.br 

4 Graduando de Licenciatura em Ciências Naturais. Universidade do Estado do Pará. 

Alessandroportela@outlook.com  

 

RESUMO 
 

O trabalho foi uma proposta do projeto de Estágio Supervisionado realizado com os alunos do 

6º ano da Escola de nível Fundamental e Médio “Externato Santo Antônio Maria Zaccaria”, 

do município de São Miguel do Guamá-PA. O objetivo é mostrar que a Geociência é o quarto 

pilar da disciplina de Ciências Naturais, visto que os alunos estão somente condicionados aos 

estudos voltados para os outros três pilares (Biologia, Química e Física), fazendo assim com 

que, a geociência também tenha uma grande importância na vida do alunado, para fins de 

conhecimentos dos recursos minerais que nos temos no planeta Terra. O trabalho teve como 

metodologia duas etapas: 1) Exposição de aulas teóricas abordando os conceitos e definições 

de minerais e rochas; 2) Exposição de aulas práticas, com a utilização de amostras de rochas 

magmáticas (granito e basalto); sedimentares (arenito, argilito e calcário) e metamórficas 

(ardósia, mármore e gnaisse) e amostras de minerais (quartzo, ametista, hematita e calcita), 

também foram coletadas amostras de sedimentos como: areia, seixo e argila. Como resultado 

se obteve uma maior interação aluno-professor e aluno-aluno, uma vez que a demonstração 

das rochas e minerais permitiu aos alunos associar adequadamente o conteúdo explanado com 

os seus cotidianos, visando a maior valorização de matérias provenientes da natureza 

ambiental. Conclui-se que os métodos de aulas tradicionais dificultam muitas vezes a maior 

compreensão do aluno, por meio da aplicação da aula em que foi utilizada a atividade 

demonstrativa, foi possível analisar o quão importante são essas atividades dentro do âmbito 

escolar, pois as mesmas fornecem ao alunado uma proximidade dos assuntos como os 

recursos provenientes do meio natural, fazendo com que desta forma, possam atribuir uma 

maior valoração aos recursos pedagógicos que lhes são de fácil acesso. De modo geral, o 

projeto teve como objetivo primordial aprimorar a atividade investigativa de demonstração. 
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RESUMO  

A Reserva Biológica de Guaratiba - RJ é conhecida pela biodiversidade peculiar a regiões de 

mangue, e vem sendo afetada devido ao intenso crescimento da atividade econômica na 

região, especialmente pelo crescimento urbano acelerado nos últimos anos, decorrente a 

criação do túnel da Grota Funda, que facilita a mobilidade entre Guaratiba e o bairro do 

Recreio dos Bandeirantes elevando, portanto, a especulação imobiliária da área. Além disso, 

os pescadores tradicionais não conseguem competir com o grande aparato das grandes 

empresas pesqueiras.  O presente trabalho teve como objetivo traçar o perfil ambiental dos 

frequentadores do manguezal, sejam eles moradores, trabalhadores locais ou turistas. Foram 

utilizados formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 70 pessoas, 

escolhidas aleatoriamente, no mês de maio de 2014. Cada participante assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos 

resultados. A validação das questões foi feita através de um formulário piloto testado em dez 

pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. 

Analisando os dados obtidos foi verificou-se que 53% das pessoas entrevistadas eram do sexo 

masculino, apenas 29% dos entrevistados não tinham concluído o ensino médio; 64% ganham 

apenas até 3 salários mínimos; 26% dos moradores residem no local há mais de 30 anos e 

24% lá residem entre 16 a 20 anos. Nesta região onde historicamente as famílias possuíam 

tradição pesqueira, verificou-se que, atualmente 66%, dos entrevistados não tem nenhuma 

ligação com atividade. O manguezal apresenta grandes alterações no seu aspecto físico para 

41% das pessoas analisadas; 37% delas classificam a qualidade de vida no local como ruim, 

seguidas daquelas que a consideram apenas razoável (39%). Entre os entrevistados, verificou-

se que as alterações mais significativas foram a diminuição da quantidade de água (28%), 

aumento da quantidade de mosquitos (26%) e aumento do mau cheiro (25%); 55% acreditam 

que a melhor maneira de preservar o local seria o aumento da fiscalização e 74% afirmam que 

os próprios moradores não preservam o mangue; 51% das pessoas analisadas afirmaram que 

participariam de programas de educação ambiental no local.  A beleza natural da região é 

percebida por todos os frequentadores, entretanto fatores como a falta de saneamento básico e 

a especulação imobiliária estão comprometendo o ecossistema. É fundamental a ampliação da 

fiscalização no local e a criação de projetos de educação ambiental para minimizar os 

impactos já existentes. 
Palavras-chave: Percepção Ambiental. Manguezal. Guaratiba. 

 

mailto:andre@smarra.com.br


  

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

ISSN 2316-7637 

27 

 

 

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

 

 

 

A PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DAS CRIANÇAS SOBRE O 

BOSQUE RODRIGUES ALVES JARDIM BOTÂNICO DA AMAZÔNIA 

 
Samantha Evelyn Alves Costa1, Sinaida Maria Vasconcelos Castro2  

 

1 Graduanda em Ciências Naturais- Biologia. Universidade do Estado do Pará. Membro do grupo de 

pesquisa Ciência, Tecnologia, Meio ambiente e Espaço não-formal.s.evelynalves@gmail.com.  
2 Doutora em Educação. Universidade do Estado Pará. Coordenadora do grupo de pesquisa Ciência, 

Tecnologia, Meio ambiente e Espaço não-formal. sinaida@uepa.br. 

 

 

RESUMO  
 

O Bosque Rodrigues Alves Jardim Botânico da Amazônia (BRAJBA) é um remanescente 

florestal amazônico, preservado em meio ao desenvolvimento urbano por 131 anos, 

reconhecido como espaço de lazer e contato com a natureza. Com o avanço tecnológico e 

urbano, espaços naturais como o Bosque tendem a ser desvalorizados principalmente pelo 

público infanto-juvenil. Acreditando que compreender a visão das novas gerações sobre o 

BRAJBA, é essencial para sua valorização como patrimônio público, cultural e natural e, por 

conseguinte sua preservação, buscou-se analisar a percepção socioambiental das crianças 

visitantes do local, durante a execução do projeto “Nosso Bosque Ainda tem Vida”, 

idealizado pela turma de Ciências Naturais- Biologia (2012), da Universidade do Estado do 

Pará. A pesquisa foi realizada em 14 de junho de 2014 no entorno do Coreto Chinês, com 20 

crianças por meio da elaboração de desenhos com tinturas artezanais confeccionadas por elas, 

sob o tema “O que é o Bosque”, que culminou com a exposição das gravuras no espaço. 

Participaram da pesquisa crianças entre 2 e 9 anos de idade, sendo 20% dos participantes 

correspondentes a fase de expressão gráfica da gataruja, os quais esclareceram que seus 

desenhos trataram de árvores e animais presentes no bosque, outros 60% encontram-se no 

período pré-esquemático e observou-se nessas ilustrações principalmente representações de 

famílias interagindo no Bosque e os 20% correspondentes à etapa do esquematismo, 

descreveram áreas e edificações presentes no lugar. Embora a predominância de elementos 

visuais nas representações, foi notória a presença humana, tanto cuidando da natureza, quanto 

depredando, demonstrando o entendimento da relação homem-natureza propiciada e também 

o apreço pelo local. 
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RESUMO 

 

O crescente desenvolvimento das atividades antrópicas nos ambientes marinhos e continentais 

representa um grave problema ambiental e socioeconômico, uma vez que os mares e oceanos 

acabam se tornando, de forma direta ou indireta, os principais receptores dos resíduos gerados 

pelas atividades humanas. As comunidades pesqueiras e as frotas de embarcações de pesca 

industrial e artesanal também contribuem de forma considerável para o acúmulo de lixo 

nesses ambientes. Nesse sentido, os processos de construção da consciência ambiental através 

da Educação Ambiental, tem o importante papel de integrar o homem ao meio ambiente no 

qual ele está inserido. Portanto, as atividades de Educação Ambiental devem conscientizar 

pessoas de todos os gêneros, classes sociais e em todos os níveis do ensino formal e não 

formal. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo subsidiar uma cadeia de ações 

extensionistas visando materializar ações de educação ambiental e pesquisa participativa entre 

academia e comunidades do município de Bragança-Pa. Para alcançar tais objetivos, foram 

quantificados e qualificados parte do lixo deixado no mar pelas embarcações de pesca, além 

de conhecer as percepções dos pescadores quanto aos prejuízos do lixo para o estoque 

pesqueiro. Para tanto, aplicou-se questionários com questões abertas e de múltipla escolha e 

avaliou-se a frequência relativa dos resíduos identificados e das respostas que mostram 

entendimento da gravidade do lixo no mar. Observou-se que 96% dos resíduos constituíam-se 

de plástico e 4% representados por latas. Os pescadores por sua vez demonstram um bom 

nível de consciência sobre os prejuízos causados pelo descarte inadequado do lixo, apesar 

disso, a quantidade de resíduo lançado no mar ainda é muito alta sendo necessário que haja 

incentivos para conservação e manutenção dos mares através da seleção prévia do lixo nas 

embarcações para que sejam recolhidos apenas em terra firme, além de coletas de lixo 

frequentes nas comunidades. 
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RESUMO  
 

Com o tema Lixo Luxo a turma do curso Bacharelado em Design 2013 UEPA Campus VI, 

criou uma exposição voltada à disciplina Design e Desenvolvimento Sustentável, referente a 

objetos fabricados a partir de produtos que seriam descartados no lixo. A disciplina visava 

discutir não apenas a reutilização dos produtos, mas teve o intuito de criar uma reflexão sobre 

nossos hábitos de consumo, visando sensibilizar a comunidade sobre a problemática do lixo e 

defendendo os cinco “R’s” da Sustentabilidade que são: Reduzir, Reutilizar, Reciclar, 

Repensar e Renovar. Diante desse conceito, foram feitos levantamentos bibliográficos e coleta 

de materiais dando partida da reutilização dos materiais recicláveis, tendo como objetivo 

principal minimizar os impactos ambientais e racionalizar a utilização das cadeias energéticas 

sendo que essa prática deverá ser cada vez mais implementada à medida que o mundo avança. 

A reciclagem vem sendo um termo geralmente utilizado para designar o reaproveitamento de 

materiais beneficiados como matéria-prima para um novo produto. Muitos materiais podem 

ser reciclados e os exemplos mais comuns são o papel, vidro, metal e o plástico. As maiores 

vantagens da reciclagem é a minimização da utilização de fontes naturais, muitas vezes não 

renováveis é a minimização da quantidade de resíduos que necessita de tratamento final, 

como aterramento ou incineração. Portanto a arte de transformar coisas velhas em novas faz 

parte da técnica de reutilizar materiais recicláveis utilizando-os para incrementar a beleza nos 

ambientes em que serão usados. 
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RESUMO 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos na aplicação da oficina pedagógica “Água: os 

riscos que nossos olhos não podem ver”, em um colégio particular no município de 

Ananindeua-Pará (Região Metropolitana de Belém), atendendo 13 alunos (10 a 11 anos). Esta 

corresponde a uma das ações desenvolvidas pelo Projeto de Extensão intitulado “Recursos 

naturais: do consumo aos cuidados com a água x doenças de veiculação hídrica”, executado 

pelo Núcleo de Estudos em Educação Científica, Ambiental e Práticas Sociais-NECAPS da 

Universidade do Estado do Pará-UEPA. Objetivou-se promover Educação em Saúde por meio 

do diálogo sobre os riscos de contaminação e medidas de prevenção de doenças de veiculação 

hídrica e sua relação com problemáticas socioambientais, utilizando-se de atividade educativa 

diferenciada. Para isso, seguiu-se a proposta metodológica do Núcleo, dividindo a oficina em 

três momentos: Atividade de Acolhida-AA, Atividade de Conhecimento Específico-ACE e 

Atividade de Despedida-AD, respectivamente. Na AA, foi entregue aos participantes tarjas 

com nomes de diversas doenças, pediu-se aos alunos para dividi-las em dois grupos: 

veiculadas e não veiculadas pela água, nesse contato inicial, percebeu-se que os alunos 

conheciam a maioria das doenças transmitidas pela água, mas erraram na separação de 

algumas. Na ACE, mostrou-se imagens que retratavam situações de riscos e perguntou-se aos 

participantes quais doenças poderiam ser adquiridas, estes citaram várias doenças transmitidas 

pela água, mas demonstraram desconhecer a etiologia das mesmas, a partir disso, aprofundou-

se as discussões sobre as doenças mais citadas. Finalmente na AD, utilizou-se do lúdico para 

testar os conhecimentos (re)construídos com a oficina aplicando um jogo de perguntas e 

respostas, Batalha Naval. Por fim, observou-se a contribuição da oficina no processo de 

aprendizagem dos alunos, visto que estes fizeram questionamentos e comentários sobre o 

tema, apontaram situações de risco vivenciadas em seus bairros, refletiram sobre seus hábitos 

de higiene e sua saúde. 
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RESUMO 

 

A criação de áreas protegidas tem sido uma das estratégias do governo para a preservação da 

região da Terra do Meio, no Estado do Pará. As áreas originalmente habitadas por 

extrativistas têm sofrido com a expansão da agricultura, principalmente advinda do Estado do 

Mato Grosso. No âmbito do Sistema Nacional de Áreas Protegidas – SNUC, temos a Área de 

Proteção Ambiental – APA Triunfo do Xingu, localizada nos municípios de Altamira e São 

Félix do Xingu, na região da Terra do Meio. Esta APA tem uma área estimada em 1,68 

milhões de hectares, foi criada em 4 de dezembro de 2006 pelo Decreto Estadual nº 2.612, e 

está situada na confluência da BR-163 (Santarém-Cuiabá) e rodovia Transamazônica. Sua 

área é drenada pelos rios Xingu e Iriri, inseridos no Corredor de Biodiversidade da Terra do 

Meio. Alguns focos de exploração podem ser vistos no interior da unidade, resultados da 

extração de madeira, garimpos de ouro e da ação de atividades agropastoris. Essas atividades, 

muitas vezes ilegais, ameaçam o frágil equilíbrio ecológico existente nos ecossistemas locais 

comprometendo a finalidade desta unidade. Foram adquiridos a partir do projeto de banco de 

dados digital de PRODES / INPE, as órbitas-ponto sobre as classificações automáticas feitas a 

partir de imagens de satélite TM/Landsat que cobrem a Área de Proteção Ambiental Triunfo 

do Xingu. Os polígonos de desmatamento do PRODES / INPE foram separados de outras 

classes, criando assim, a espacialização de desmatamento dentro do limite geográfico da área 

da APA. Os polígonos de desmatamento foram qualificados e quantificados de acordo com o 

seu respectivo ano de ocorrência. A partir da quantificação foi possível chegar a uma taxa 

anual de desmatamento, bem como gerar intervalos de tempo de desmatamento. Constatou-se 

que os mais recentes focos de desmatamento foram detectados dentro da área de conservação. 
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RESUMO  

 

As abelhas sociais sem ferrão ou meliponíneos e os euglossíneos são dois grupos abundantes 

e conspícuos na fauna amazônica. De maneira geral, o conhecimento sobre a fauna dessas 

abelhas na região amazônica ainda apresenta grandes lacunas, em razão dos levantamentos ou 

inventários publicados de faunas locais desses insetos amazônicos serem virtualmente 

inexistentes. Objetivando gerar informações sobre a apifauna da região metropolitana de 

Belém, foi realizado um inventário no Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, que é um 

resquício de floresta primária em meio ao espaço urbano da cidade, que abriga as mais 

diversas espécies de fauna e flora amazônica. A captura dos espécimes foi feita através de 

busca ativa com rede entomológica e iscas atrativas líquidas feitas a partir de água, sal, açúcar 

e essência de baunilha, durante um período de aproximadamente seis meses. Foram coletados 

95 espécimes, desses foram registradas 15 espécies de abelhas distribuídas em 3 subfamílias 

Apinae, Xylocopinae, Halictinae e 10 gêneros. O mais frequente foi Eulaema representado 

por 3 espécies Eulaema marcii (n= 5), Eulaema cingulata (n= 4) e Eulaema nigrita (n= 8), e o 

menos comum foi Plebeia com somente uma espécie, P.minima. Esses resultados mostram a 

diversidade desses insetos para o fragmento florestal, sua importância no que diz respeito a 

conservação da área estudada, assim como para a polinização das plantas. 
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RESUMO  

 

Apesar de ser uma necessidade de suma importância para o ensino atual, não é tão enfatizado 

nas disciplinas, se mantendo distante principalmente da abordagem em Física. Então, se 

pensou na possibilidade de aproximar o ensino de física e iniciar a abordagem ambiental, 

inicialmente utilizando conteúdos referentes à física de materiais: calor específico e dilatação 

térmica. Optou-se por quatro etapas: a primeira consistiu em uma sondagem conceitual 

inicial, abordando questões de calor específico e dilatação térmica, cuja maioria das perguntas 

foram tiradas do livro Física Conceitual, de autoria de Paul G. Hewitt; a segunda etapa 

consistiu na coleta de dados também dividida em duas partes: primeira parte coleta de dados 

relacionados à dilatação térmica onde se propunha ao aluno que observasse em seu ambiente 

habitual e notasse empiricamente as formas de dilatação térmica e preenchesse em uma 

tabela, enquanto que a segunda parte da coleta de dados era referente ao calor específico, que 

consistiu em uma pesquisa de campo em sua própria escola o qual o aluno iria qualificar e 

quantificar o calor específico de materiais encontrados na escola e na última etapa se passou 

uma segunda sondagem conceitual mais bem elaborada, mas ainda assim semelhante à 

primeira sondagem, com perguntas do mesmo livro utilizado na primeira sondagem, com o 

intuito de medir o nível de aproveitamento da atividade e do conteúdo. Após a realização 

desta atividade com uma turma de segundo ano do ensino médio, na Escola Técnica Estadual 

Magalhães Barata, foi possível notar que após a análise dos materiais os alunos conseguiram 

evoluir conceitualmente, inicialmente a turma tinha um rendimento médio de 61% em relação 

aos conceitos de temperatura e calor específico, ao final do trabalho pudemos evidenciar que 

o rendimento médio da turma foi de 71,50%. O trabalho excedeu as expectativas de tal forma 

que pôde-se discutir sobre uma iniciativa a coleta seletiva e um posterior projeto de coleta de 

materiais.    
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar a expansão da dendeicultura no município de 

Tailândia/PA utilizando uma abordagem multitemporal dos anos de 1991 a 2006, haja vista o 

município pertencente à região nordeste paraense onde a produção de dendê se intensificou, 

principalmente, a partir da década 1990 com incentivos de programas como o Programa 

Nacional de Produção e Uso do Biodiesel (PNPB). A metodologia para a elaboração deste 

trabalho contou com literaturas relacionadas aos estudos desta temática na região do nordeste 

paraense, a utilização de dados fornecidos pelo IBGE sobre a quantidade produzida de dendê 

nos municípios destinados a produção, as técnicas de sensoriamento remoto – formas 

imprescindíveis para analisar a expansão do monocultivo de dendê em Tailândia através das 

imagens LANDSAT 5 referentes aos anos objetivados pelo estudo. Portanto, os estudos 

referentes ao uso e ocupação do solo são imprescindíveis para analisar as transformações que 

se estabelecem a partir da expansão da dendeicultura no município. Diante disso, a produção 

de dendê no período de 1991 a 2006 é substancialmente significativa, sendo a quantidade 

produzida em 1991 alcançando a 114.000 (ton.) e com a expansão obtém a quantidade 

produzida em 2006 de 464.735 (ton.). As áreas destinadas à produção de dendê se concentram 

as margens da PA-150, onde o mapa multitemporal possibilita visualizar a significativa 

expansão da dendeicultura em Tailândia/PA. Dessa forma, o monocultivo de dendê nesse 

período de 15 anos se quadruplicou em Tailândia, contribuindo para alavancar o Pará como o 

maior produtor nacional e destacar essa fonte de matriz energética como contraponto as fontes 

poluidoras. Contudo, a dendeicultura atualmente alcança outros patamares proporcionando 

novas análises de comparação do uso e ocupação do solo. 
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RESUMO 

 

A Região da Terra do Meio está localizada na bacia do rio Xingu, na Mesorregião do sudoeste 

do Pará. Esta área apresenta abundância de recursos naturais como também intensos conflitos 

fundiários, ambientais e sociais. Por sua importância socioambiental, foram instituídas 

diversas áreas protegidas como terras indígenas, unidades de conservação federais e estaduais. 

Em 2011, foi implantado o Projeto Mosaico Terra do Meio, que visa consolidar as áreas 

protegidas e conter o desmatamento. Tal projeto repercute positivamente às condições 

tradicionais de vida dos “povos da floresta” que sofrem constantes ameaças à integridade. 

Considerando o contexto mencionado, objetivou-se avaliar a existência de ações de educação 

ambiental no interior e no entorno das unidades de conservação (UC) federais do Projeto 

Terra do Meio. Para tanto, identificou-se a existência de ações de educação ambiental nas 

atividades vinculadas ao ensino formal na UC; nas atividades interpretativas/educativas 

oferecidas aos visitantes; nas campanhas destinadas aos usuários dos recursos naturais. Os 

resultados foram obtidos em setembro de 2014 por consulta ao Cadastro Nacional de Unidade 

de Conservação (CNUC), disponível no portal do ICMbio. Das nove UC federais, a Flona do 

Trairão foi a única que instituiu ações de educação ambiental no ensino formal em seu interior 

assim como em campanhas no entorno. Em nenhuma das UC foram desenvolvidas ações 

educativas destinadas aos visitantes tampouco aos usuários de recursos naturais. A Resex Rio 

Xingu e Flona de Altamira não disponibilizaram registro sobre nenhum tipo de ação. Sabe-se 

que o poder público tem o dever legal de implantar ações de educação ambiental de forma 

holística tanto no ensino formal como no informal, assim como promover o engajamento da 

sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente (Lei nº 9.795/199). 

Apesar da expressa obrigação legal, o fomento e a implatação da educação ambiental holística 

não é cumprida de fato, inclusive em áreas protegidas. 
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RESUMO 
 

Atualmente é relevante compreender o contexto brasileiro que envolve a política ambiental. 

De maneira geral, o meio acadêmico cria caminhos que impulsionam as questões ambientais 

cuja oportunidade nos coloca em confronto com a realidade, pois as agressões ao meio 

ambiente acabam sendo visivelmente cumulativas e maiores. Desse modo, é delicado tratar os 

pontos que envolvem o ambiente, pois as múltiplas realidades estão agrupadas e incluem 

pessoas que dependem, economicamente, da conservação dos recursos naturais e sobrevivem 

a partir dos mesmos. Visando ampliar as discussões sobre a ineficácia das atuais políticas 

ambientais, o referido estudo foi elaborado objetivando-se analisar a percepção ambiental de 

moradores dos bairros de Centro e Mutirão no município de Abaetetuba-Pará, identificando a 

qualidade ambiental relacionada à limpeza pública e sugerir alternativas de melhorias. O 

estudo foi vivenciado por meio da pesquisa de campo, de setembro a dezembro de 2012, com 

registros fotográficos e aplicação de questionário semiestruturado, com perguntas fechadas. 

Os questionamentos foram voltados para o nível de conhecimento sobre o meio ambiente e 

suas transformações, inseridas em seus espaços domiciliares. Os resultados mostraram que as 

localidades em questão apresentaram um quadro sério de preocupação, pois a coleta seletiva 

em ambos é precária, os resíduos sólidos são descartados nas ruas e 57% dos entrevistados 

afirmaram que as problemáticas ambientais não são tão preocupantes. Apesar de o bairro 

Centro ser considerado de uma classe mais economicamente ativa, seu nível de percepção 

ambiental é inferior em relação aos moradores do bairro Mutirão, pois relataram como 

poluição, apenas a sonora, descartando as demais formas de poluição. Portanto, é importante 

que os órgãos competentes, o poder público e a população em geral assumam o papel de 

formador, educador de ações sociais e ambientais, visando amenizar os prejuízos ambientais 

gerados no município de Abaetetuba. 
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RESUMO 

O debate em torno da problemática ambiental vem sendo enriquecido, nos últimos anos, por 

contribuições que têm origem em diversas áreas do conhecimento. Visando isto, o artigo vem 

sensibilizar no tocante à problemática ambiental e um questionamento a respeito dos padrões 

de consumo. Trata-se de uma pesquisa aplicada, do ponto de vista de sua natureza; 

qualitativa, do ponto de vista da abordagem do problema; explicativa, do ponto de vista de 

seus objetivos e procedimentos técnicos, tendo como objetivos avaliar o nível de consciência 

ambiental e de consumo ecologicamente correto dos discentes matriculados na Universidade 

da Amazônia - UNAMA, correlacionar os resultados obtidos com seus respectivos centros de 

atuação e contribuir para nortear as ações relativas às perspectivas do desenvolvimento 

sustentável. Essa pesquisa foi desenvolvida junto aos discentes na UNAMA, do estado do 

Pará, em setembro de 2014. Tendo um caráter de Survey Longitudinal tendo amostragem 

probabilística estratificada. Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um 

questionário estruturado, contendo 15 perguntas onde 150 discentes responderam ao 

questionário de todos os centros da Universidade (Centro de Ciências Biológicas e da Saúde-

CCBS, Centro de Ciências Exatas e Tecnologia-CCET, Centro de Ciências Humanas e 

Educação-CCHE, Centro de Estudos Sociais Aplicados-CESA, Instituto de Ciências 

Jurídicas-ICJ). Observamos que: O CCBS ficou com maior grau de percepção ambiental entre 

os centros, obtendo a nota de 3,77, em oposição ao CCET que obteve 2,60. Quanto ao grau de 

consumo ecologicamente correto o CCBS ficou com a nota de 3,0 em contraste ficou o CCET 

com 2,29. O Método de pesquisa Survey mostrou-se adequado para pesquisas de opinião 

pública. Percebe-se, a partir da análise dos dados, a disparidade de consciência ambiental e 

consumo ecologicamente corretos entre os centros da Universidade o que causa um alarmante, 

visto que, a responsabilidade e valores ambientais devem independer da formação ou 

orientação acadêmica.    
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RESUMO  

 

O igarapé Tucunduba tem sua nascente na Travessa Angustura, nº. 3579, entre as Avenidas 

Almirante Barroso e João Paulo II (Bairro do Marco) e seu exutório na margem direita do Rio 

Guamá (Bairro do Guamá), em área da Universidade Federal do Pará (UFPA), e ao longo de 

seu percurso recebe dejetos resultantes de atividades antrópicas que tornam o igarapé bastante 

poluído, degradando a qualidade dos recursos ambientais. Para tanto, o controle da poluição 

da água é necessário para assegurar e manter níveis de qualidade compatíveis com sua 

utilização natural. Então, o trabalho teve como objetivo analisar parâmetros físico-químicos 

tais como: Turbidez, Cor aparente, pH, Oxigênio Consumido, Sólidos Totais, Ferro, Fosforo, 

Condutividade, Sólidos Totais Dissolvidos presentes em três pontos do igarapé e comparar os 

resultados com a Portaria 2914/ do Ministério da Saúde. Os pontos escolhidos foram três 

pontes sobre o igarapé, a primeira ponte (P1) localiza-se na Avenida Perimetral e as outras 

duas, (P2) e (P3), dentro da Universidade Federal do Pará. Foram coletadas três amostras de 

cada ponte no mês de junho de 2013. As análises foram realizadas no Laboratório de Química 

Ensino da UFPA. Os resultados indicaram que os teores de ferro e de fósforo apresentam 

valores muito superiores ao permitido, o que é característico de uma água de um alto grau de 

eutrofização e que P1 possui altas concentrações em relação a P2 e P3. A análise de cor 

aparente e turbidez também apresentaram valores fora do determinado pela Portaria 2914/MS.  

 
Palavras-chave: Matéria orgânica. Tucunduba. Parâmetros físico-químicos. 
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RESUMO 
 

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

pastagens degradadas. Os sistemas agrossilvipastoris possibilitam a recuperação de áreas 

degradadas de forma sustentável e com uma maior produção por área. O paricá (Schizolobium 

amazonicum) tem se tornado uma importante alternativa para estes sistemas em função de seu 

rápido crescimento e idades de corte dos povoamentos homogêneos. O trabalho tem como 

objetivo avaliar o Diâmetro à Altura do Peito (DAP) do paricá após cinco anos de cultivo em 

sistema agrossilvipastoril. O experimento foi desenvolvido na fazenda Vitória, na cidade de 

Paragominas - PA. O solo foi classificado como Latossolo amarelo textura argilosa. Segundo 

a classificação de Koppen, o clima é Aw. A precipitação média é de 1743 mm. Como cultivo 

de grãos utilizou-se o milho (BRS 1030), Brachiaria ruziziensis para forragem e a espécie 

florestal utilizada foi o paricá. O plantio de paricá foi realizado em fevereiro de 2009. Foram 

mensuradas aleatoriamente 50% de um total de 200 árvores de paricá após 5 anos de cultivo. 

O DAP das árvores de paricá apresentou média de 15,82 ± 5,58 cm de DAP. A variabilidade 

das amostras mensuradas ocasionou um coeficiente de variação de 35,27%. O paricá 

apresentou rápido e uniforme crescimento. Observou-se fuste aproximadamente cilíndrico e 

reto e desrama natural. O paricá teve um desenvolvimento satisfatório mesmo com um 

período de escassez hídrica ocorrida naquele local em seu primeiro ano de implantação. 
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RESUMO 

 

O Gerenciamento dos resíduos é atualmente um  dos grandes desafios  da sociedade. A falta 

de ações para o trato da temática se torna cada vez mais visível e preocupante. Dentre os 

diversos tipos de resíduos, estão os de serviços de saúde que por suas peculiaridades 

necessitam de tratamento especial. Deste modo, os resíduos de serviços de saúde 

necessitam de processos específicos e adequado gerenciamento com o intuito de minimizar 

a produção e proporcionar aos resíduos gerados um encaminhamento seguro de forma 

eficiente assegurando a proteção dos trabalhadores, preservação da saúde pública e do 

meio ambiente. O trabalho objetivou verificar a atual situação do gerenciamento dos RSSS 

(Resíduos Sólidos do Sistema de Saúde), em dois hospitais localizados no município de 

Moju- PA, para identificar se obedecem aos critérios técnicos de gerenciamento a partir da 

geração, até o transporte e destinação final. A metodologia empregada para a realização 

deste trabalho se deu por meio de revisão bibliográfica, observações in loco, através de 

questionários e registro fotográfico. Foram observados nos hospitais falta de conformidade 

dos recipientes, coleta, transporte, ausência da utilização de EPI’s e abrigos inapropriados. 

Em relação à empresa de coleta, pôde-se verificar que existem desconformidades  a  

respeito  do  veículo coletor e ao uso dos EPI’s. Quanto à usina responsável pela destinação 

final dos RSSS, chegou-se a conclusão de que se faz necessário o treinamento e capacitação 

dos funcionários responsáveis pelo manejo dos resíduos. Recomenda-se a adoção de 

medidas que proporcione o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos hospitalares, 

ações de conscientização dos funcionários, supervisão das ações desempenhadas, correção 

imediata dos pontos críticos do processo e adequação de todo o manejo conforme 

estabelecido pela legislação. 
 

Palavras-chave: Resíduo hospitalar. Saúde pública. Destinação de resíduo. 
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RESUMO  

 

O setor florestal tem grande importância na região norte do Estado de Mato Grosso. O 

objetivo do estudo foi conhecer as atuais condições de trabalho dos condutores, visando à 

melhoria das condições de saúde, satisfação e produtividade desses trabalhadores. A pesquisa 

foi realizada na cidade de Sinop, situada no Norte do Estado de Mato Grosso, a 550 km da 

capital do Estado. A coleta de dados ocorreu nas indústrias madeireiras da região de 

Sinop/MT, que utilizam veículos para transporte da madeira. Foram abordados 50 condutores 

que responderam um questionário quali-quantitativo sobre a utilização de equipamentos de 

segurança, ergonomia, excesso de horas de trabalho. Como informações mais relevantes, 

pode-se informar que os condutores abordados possuem idades entre 22 e 70 anos, em que os 

condutores possuem 18 anos na profissão de cargas em geral, mas uma média de 14 anos na 

profissão na carga de madeira em tora. O grau de escolaridade é de 82%, 16% e 2%, ensino 

fundamental, médio e superior incompleto, respectivamente. A grande maioria afirmou que 

utiliza o cinto de segurança apenas na rodovia federal ou próximo a postos de fiscalização. O 

histórico de profissões é bem diversificado, mas a maioria trabalhou no setor madeireiro. O 

Índice de Massa Corpórea (IMC) teve uma média de 26,28 indicando um sobrepeso entre os 

condutores, podendo causar uma série de consequências que comprometem a saúde e 

qualidade de vida, como: problemas cardiovasculares, hipertensão arterial, problemas na 

coluna e membros inferiores. O total médio de horas dirigidas por dia foi em torno de 10 

horas, onde os mesmos preferem dirigir na madrugada. Em relação à média do tempo que 

dirige sem interrupção, foi de aproximadamente 3 horas, porém a grande maioria afirmou ter 

intervalos curtos para amarrar os cabos que prendem as toras, onde o tempo máximo é de 2 

horas.  
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RESUMO 

 

O estudo tem como objeto analisar a utilização dos resíduos de madeira, que é uma fonte 

renovável de matéria-prima. Quando usados em larga escala, produzem um grande volume de 

rejeito que, se não for direcionado para uma cadeia de produção, pode ser nocivo ao meio 

ambiente como qualquer outro material. A construção civil e a área que mais recorre aos 

recursos naturais para executar seus projetos, logo, é um dos setores que mais produzem 

resíduos durante seu processo de desenvolvimento urbano-rural, provocando impactos 

ambientais, tal fato trouxe à tona a problemática da enorme geração de resíduos que motivou 

a presente pesquisa. A justificativa consiste que esse tipo de resíduo/material tem sido usado 

em larga escala como fôrma para estruturas de concreto e, aos poucos, na construção de 

paredes em alguns sistemas de construção a seco. Uma boa quantidade da madeira é 

reaproveitada e retorna ao sistema construtivo. Contudo, ainda encontra-se uma quantidade 

expressiva de madeira que sai da obra a exemplo do entulho. A metodologia se baseou em um 

estudo de caso de uma empresa de construção civil da Região Metropolitana de Belém. Os 

resultados apresentaram uma análise onde os custos referentes ao não aproveitamento de 

grande parte dos “dejetos” são transferidos ao custo social, tendo como consequência pilhas 

de rejeitos que se tornam abrigo para vetores transmissores de doenças e a degradação da 

paisagem urbana. Tendo em vista os impactos sociais, econômicos e ambientais, elaborou-se 

um programa de gerência dos resíduos gerados pela obra. Como resultados, o presente estudo 

aponta a urgência na mudança do cenário poluidor por meio da aplicação de  programas 

pautados em treinamento de funcionários e gestores, a fim de sensibilizá-los da importância 

da utilização desses resíduos. Sendo necessária a elaboração de um Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
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RESUMO 

Por sua localização e especificidade a Ilha de Cotijuba configura-se como local de intensas 

práticas turísticas, principalmente, nos últimos anos. Além disso, apresenta áreas loteadas, 

configurando-se casas, comércios, bares e pousadas.  Sendo assim, objetiva-se analisar de que 

forma a Geografia contribui para pensar a educação ambiental relacionada à problemática do 

lixo na Ilha de Cotijuba. A ilha pertence ao município de Belém, sendo assim, sua 

administração esta sob o controle da Prefeitura Municipal de Belém, que como 

responsabilidade os setores de: abastecimento de água, fornecimento de energia elétrica 

saneamento e coleta de lixo. Porém nota-se uma má gestão, revelando com isso uma série de 

problemas ambientais na ilha, dentre eles destacaremos a questão do lixo, como ponto de 

partida para pensarmos a necessidade de uma educação ambiental para melhor preservar esse 

patrimônio natural que é a Ilha de Cotijuba. Como metodologia, foram utilizadas a pesquisa 

bibliográfica e documental; além disso, realizamos trabalho de campo em dois períodos 2012 

e 2014. Nestes realizamos no primeiro momento entrevistas semiestruturadas e no segundo 

momento entrevistas informais. Verificou-se que moradores e turistas pouco evidenciavam 

práticas ligadas a uma consciência ambiental, na Ilha. Sendo assim, é perceptível a 

necessidade de políticas públicas eficazes ligadas a educação ambiental para que resultem em 

práticas sustentáveis para a preservação da Ilha. Nesse sentido, sendo a Geografia a ciência 

que tem como objetivo compreender a relação do homem com a natureza, e como ele produz 

e reproduz o espaço geográfico, torna-se indispensável pensar a questão ambiental sem levar 

em consideração sua perspectiva. 
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RESUMO 

 

Variações sazonais permitem adequar e realizar o planejamento agropecuário quanto às 

demandas e disponibilidade dos recursos hídricos, determinando períodos críticos, bem como 

fornecer subsídios que possam reduzir os impactos causados pelo regime pluviométrico. 

Objetivou-se analisar a distribuição da precipitação mensal e anual e os níveis de 

probabilidade de ocorrência de chuvas, utilizando-se o método probabilístico de Distribuição 

Gama incompleta, para três estações pertencentes à região baixa da bacia do Rio Teles Pires. 

As estações estudadas foram Santa Rosa – Apiácas, latitude 8,87°S/ 57,42°W longitude, 

Trivelato -Nova Monte Verde, latitude 9,94°S/57,13°W longitude, Jusante Foz Peixoto do 

Azevedo - Alta Floresta, latitude 9,64°S S/56,00°W longitude. Dados obtidos através do 

Sistema da Agência Nacional de Águas, período de 1971 a 2008, avaliou-se as curvas de 

duplas massas das estações selecionadas e posteriormente, realizou-se preenchimento de falas 

pelo método da ponderação regional. Para estimativa dos valores de precipitação provável, 

utilizou-se Excel, a qual retorna o inverso da distribuição acumulada gama, a partir dos 

valores de α, β e os níveis de probabilidade. Para verificar o ajuste dos dados estimados, 

utilizou-se o teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov, com 5% de significância. Observou-

se que a Distribuição Gama apresentou bom ajuste aos dados de precipitação anual para as 

três estações. As menores médias de precipitações ocorreram nos meses de janeiro e julho. O 

teste de distribuição Gama ajustou-se, adequadamente, à série dos dados, para períodos 

anuais; para os períodos mensais, as variações máximas ultrapassaram o valor crítico, de 5% 

de significância, nos meses mais secos como junho, julho e agosto. A região do baixo Rio 

Teles Pires apresenta duas estações bem definidas, sendo elas o período de seca (maio a 

setembro) e o chuvoso (outubro a abril). Dezembro, janeiro, fevereiro e março apresentam 

90% de probabilidade de ocorrência de precipitação superior a 100 mm. 
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RESUMO 
 

O presente estudo tem como objeto a Baía do Guajará, principal corpo hídrico de Belém/PA, 

utilizado para abastecimento público na região metropolitana e atuando como corpo receptor 

dos efluentes gerados no município, principalmente efluentes domésticos. O levantamento do 

Ranking do Saneamento realizado em 2012 pelo Sistema Nacional de Informações de 

Saneamento (SNIS), nas 100 maiores cidades do Brasil, apontou o município de Belém/PA 

como 97° na colocação. A posição no Ranking reflete a falta de investimentos em 

saneamento, onde apenas 7% do município dispõe de tratamento de esgoto. A partir deste 

panorama, este estudo teve por objetivo classificar a qualidade das águas superficiais da Baía 

do Guajará. Para tanto, foi aplicado o cálculo do Índice de Qualidade da Água (IQA), 

metodologia da ‘National Sanitation Foundation’ de avaliação e classificação de água, 

adaptada pela CETESB-SP, que classifica as águas em escala de resultados de 0 a 100, 

podendo ser classificada como Ótima (80 ≤ IQA ≤ 100), Boa (52 ≤ IQA < 80), Razoável (37 

≤ IQA < 52), Ruim (20 ≤ IQA < 37) ou Péssima (0 ≤ IQA < 20). O estudo foi realizado em 12 

pontos amostrais ao longo da Baía do Guajará, no período de Agosto/2013 à Julho/2014, 

respeitando os períodos de enchente e vazante. A média de classificação do IQA no período 

da vazante foi 51, sendo o valor máximo e mínimo, 70 e 27, respectivamente. Em 

contrapartida, no período da enchente, a média de classificação foi 49, e o valor máximo e 

mínimo, 72 e 29, respectivamente. Neste sentido, o corpo hídrico avaliado apresentou 

comportamento heterogêneo, uma vez que o IQA não apresentou variação acentuada entre os 

períodos de enchente e vazante. Contudo, observou-se que os pontos mais afastados dos 

pontos de lançamento de efluentes, foram os que apresentaram melhor classificação de IQA.  
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RESUMO  
 

A floresta secundária ou capoeira surge a partir do abandono da área utilizada após o 

desenvolvimento de atividades como agricultura e/ou pecuária e presta serviços ambientais 

como sequestro do carbono, em função da intensificação do efeito-estufa e do consequente 

aquecimento global. O objetivo deste estudo foi quantificar o aporte de carbono pela 

serapilheira produzida (litterfall) em um fragmento de floresta secundária em Paragominas, 

Pará. O estudo foi realizado em propriedade do grupo SIDEPAR, Siderúrgica do Pará S/A, 

em fragmento florestal de aproximadamente 15 anos de regeneração. A produção de 

serapilheira foi avaliada mensalmente, entre agosto de 2013 e junho de 2014, em 4 parcelas 

experimentais. As amostras foram separadas em material não-lenhoso (principalmente folhas 

e material reprodutivo) e lenhoso (galhos com diâmetro menor que 1 cm) no Laboratório de 

Qualidade Ambiental da Universidade do Estado do Pará. Foi utilizado ANOVA. O programa 

SigmaPlot 11.0 e o teste de Tukey (P < 0,05) foram utilizados para as análises estatísticas. A 

produção total de serapilheira litterfall em 11 meses de coleta foi de 5,62 Mg ha-1 para a 

fração não-lenhosa e 1,37 Mg ha-1 para a fração lenhosa. Houve diferença significativa entre a 

produção em outubro em comparação com os demais meses, exceto setembro e junho na 

fração não lenhosa. No entanto, não houve diferença significativa na fração lenhosa. A 

estimativa do aporte de carbono da serapilheira foi 3,49 Mg C ha-1, sendo 2,82 Mg C ha-1 para 

a fração não lenhosa e 0,68 Mg C ha-1 para a fração lenhosa. A magnitude do aporte de 

carbono pela serapilheira produzida demonstra que as florestas secundárias têm papel 

importante na ciclagem deste elemento. 
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RESUMO 

 

As poluições sonora e visual estão presentes em quase todos os lugares, o que já se tornou um 

grande incômodo à saúde e ao conforto da sociedade e do meio ambiente, tanto pelo aumento 

dos ruídos, quanto pelo exagero de propagandas, pichações em edificações e patrimônios 

históricos, e pela destinação inadequada do lixo. Belém foi considerada uma das cidades mais 

barulhentas do país, segundo Prasher (2007). Já foram registrados muitos casos, tanto de 

ultrapassagem do limite de decibéis permitido pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 

quanto do acúmulo de informações visuais encontradas em alguns pontos da cidade. Com o 

intuito de estudar a poluição sonora e visual na cidade de Belém (PA), levantaram-se dados 

por meio de pesquisa bibliográfica, entrevista estruturada com a população, visitas às 

Secretarias Municipal de Economia (SECON) e de Meio Ambiente (SEMMA) para tomada 

de dados secundários, além de registros fotográficos em dois bairros que mais sofrem com a 

poluição visual, o da Cidade Velha e o do Comércio, no centro da cidade de Belém. Em 

seguida, analisou-se o material levantado para comparação com a legislação vigente e os 

padrões por ela estabelecidos. Há uma grande problemática dos órgãos públicos em dar 

continuidade e fazer valer a legislação existente nas fiscalizações e ações preventivas contra 

as poluições em questão por diversos fatores, entre eles, o pouco número de fiscais. A 

população também carece de educação e conscientização suficientes para minimizar ou 

extinguir as poluições sonora e visual. De acordo com o que foi observado, os segmentos da 

sociedade ainda precisam desenvolver seu conceito de cidade sustentável, pois é 

extremamente amplo e requer atenção ao tentar ser aplicado, necessitando da colaboração 

conjunta da população e órgãos responsáveis para estabelecer e manter uma relação 

harmônica entre o homem e a natureza, principalmente em ambientes urbanizados. 
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RESUMO 

  
O bacuri pertence à família Clusiaceae e está entre os mais importantes da Amazônia, devido 

suas características sensoriais. A pesquisa objetivou-se estudar o processo extrativista e a 

cadeia de comercialização do bacuri (Platonia insignis Mart.), em Salvaterra-PA. Dados 

obtidos a partir de formulários aplicados aos extrativistas abordando: aspectos 

socioeconômicos e comercialização. Dos entrevistados, 80% possuem escolaridade 

fundamental incompleto e 50% são casados. A renda mensal dos extrativistas é inferior a um 

salário mínimo o que compromete o sustento familiar. Segundo os entrevistados, 90% 

abandonam outras atividades como pesca na época de defeso e outras atividades agrícolas 

dedicando-se ao extrativismo de bacuri na intenção de aumentar a renda. Com base nos dados, 

85% se enquadram na categoria extrativista e vendedor do fruto in natura. Do total de 

entrevistados, 15% comercializam em feiras livres e 85% comercializam o fruto em sua 

própria residência para os atravessadores, esse último é o principal agente de comercialização 

transportando os frutos para os principais pontos em Belém-PA como: os mercados e a 

Central de Abastecimento (CEASA). O local de coleta dos frutos é distante das residências, 

deste modo 60% utilizam bicicleta como meio de transporte, o que dificulta o maior número 

de frutos coletados diariamente. O fruto coletado pelos extrativistas equivale em média 150 

unidades/dia, e uma saca com 100 frutos em média é comercializada entre R$ 40,00 e 50,00 

reais. Vale ressaltar que a coleta do fruto se dá o dia inteiro, ou seja, um dia coleta o fruto 

outro dia comercializa-o, e assim sucessivamente. Conclui-se que há necessidade de agregar 

valor ao fruto bacuri (como elaboração de produtos) e criação de uma organização social, no 

intuito de melhorar os aspectos socioeconômicos das famílias que sobrevivem por um período 

de tempo dessa atividade extrativista.  
 

Palavras-chave: Extrativismo de bacuri. Comercialização. Salvaterra.  
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RESUMO  

 

As exigências pela qualidade da carne estão cada vez maiores tanto no mercado internacional 

como no nacional. O presente trabalho tem por objetivo avaliar as condições higiênico-

sanitárias da carne bovina comercializada em supermercados do município de Redenção-PA. 

Para a avaliação das condições higiênico-sanitárias dos estabelecimentos foi utilizada uma 

lista de verificação (check list) contendo questões sobre edificações e instalações, 

manipuladores, equipamentos e utensílios, entre outras. Esse questionário foi aplicado durante 

inspeções de rotina da Vigilância Sanitária do município em quatro estabelecimentos. No 

município de Redenção, a comercialização de carnes bovinas ainda possui diversas falhas, o 

que compromete a qualidade do produto. O maior problema encontrado na condição de 

conservação pelo frio nos estabelecimentos aqui avaliados é o funcionamento inadequado dos 

equipamentos. A não utilização das ferramentas de controle de qualidade é sinal de alerta, 

uma vez que são fundamentais no processo de prevenção de contaminantes e perda de matéria 

prima, tornando necessária a implantação de sistemas de controle como: BPF, PPHO e 

APPCC. De acordo com as variáveis analisadas neste trabalho, constatou-se que o risco de 

contaminação da carne é extremamente alto, tendo em vista que as temperaturas obtidas não 

apresentam resultados satisfatórios. 
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RESUMO 

 

A Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Nº 001 de 23/01/1986, 

não dispõe de procedimentos metodológicos específicos para definir a Área de Influência 

Direta – AID. Diante dessa questão, as autoras têm como objetivo apresentar a criação de uma 

metodologia cartográfica que delimita a AID no meio antrópico. A metodologia consiste em 

traçar um raio de 500 metros a partir da Área Diretamente Afetada – ADA de um projeto, 

fazer um giro de 360º e dividi-la em quadrantes, com isso, origina-se a Área de Influência 

Direta, nessa área identifica-se os impactos ambientais que ocorrerão na fase de implantação e 

de operação de um projeto que afetará a população ali localizada. A necessidade em 

identificar, descrever, analisar e sugerir medidas mitigadoras sobre os impactos ambientais no 

meio antrópico e a ausência de instrumental metodológico, que possibilitasse demarcar 

geograficamente a Área de Influência Direta levou a criação dessa metodologia cartográfica, 

que demarca e identifica com precisão os impactos ambientais no meio antrópico. Delimitada 

a Área de Influência Direta, elabora-se o diagnóstico socioeconômico do meio antrópico, com 

intuito de conhecer o perfil socioeconômico da área onde incidirão os impactos ambientais. 

Para finalizar a análise dos impactos ambientais identificados no meio antrópico, utiliza-se o 

método listagem de controle ou “check list”, que permite traçar paralelo entre os componentes 

impactantes e os respectivos efeitos gerados, ficando explícita a relação causa x efeito 

decorrente dos impactos ambientais (positivos e/ou negativos) de um projeto na Área de 

Influência Direta. 
 

Palavras-chave: Área de Influência Direta - AID. Meio Antrópico. Avaliação de Impactos 

Ambientais. 
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RESUMO  
 

 

O objetivo desta avaliação é conhecer e monitorar os possíveis impactos causados pelos 

ruídos gerados no espaço físico, área externa de um porto em Santarém, respeitando os 

aspectos legais, tendo como princípio a conservação do Meio Ambiente e a preservação da 

qualidade de vida da comunidade local. Como premissas básicas para o estudo e 

monitoramento serão seguidos os critérios limites de aceitabilidade da NBR 10151, em 

intervalos de uma hora nos períodos diurno e noturno, conforme localização, e, severidade 

das atividades internas ponderadas no tempo para a análise do incomodo em prédios, casas e 

áreas adjacentes, distâncias das fontes principais a áreas de zoneamento, e, também, a 

intensidade de fontes externas que inclui trânsito de veículos. Como isso, podemos concluir 

que o empreendimento está classificado como área mista, com vocação recreacional. São 

definidas pelas autoridades de acordo com os hábitos da população. Porém, o período noturno 

não deve começar depois das 22 h e não deve terminar antes das 7 h do dia seguinte. Se o dia 

seguinte for domingo ou feriado o término do período noturno não deve ser antes das 9 h. Foi 

utilizado o Medidor de pressão sonora: Decibelímetro Digital – modelo DEC – 460 (SOUND 

LEVEL METER). A primeira amostragem foi no período diurno, sendo a avaliação realizada 

no período de 10:35 às 10:50 horas, com intervalo de 5 minutos de uma avaliação para a 

outra, em pontos distintos. Em cada um dos pontos foram feitas duas medidas. A segunda 

amostragem foi a noturna, e a avaliação foi realizado no período de 21:00 às 21:15 horas, 

com intervalo de 5 minutos de uma avaliação para a outra, em pontos distintos. A avaliação 

está em conformidade com o conteúdo da lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977, e a NBR 

10.151 de junho de 2003, enquadrando-se nas Normas Regulamentadoras aprovadas.  
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RESUMO 

 

O início da ocupação do igarapé Santa Barbara situado no bairro da Cidade Nova, no 

município de Igarapé-Miri, data do início da década de 80, para que fosse ocupada, à referida 

área foi sendo submetida ao desmatamento e a construção de palafitas e estivas de madeira. O 

objetivo deste estudo é fazer uma análise da relação entre as atividades antrópicas e a 

degradação ambiental presente no igarapé acima citado. Levados pela preocupação e interesse 

em compreender as questões ambientais mais profundamente, bem como, com a visível 

degradação pela qual vem passando o Igarapé Santa Bárbara, optou-se em utilizar a 

abordagem qualitativa, objetivando captar as percepções dos moradores sobre as 

problemáticas ambientais mais urgentes, utilizando-se como instrumento a aplicação de 

questionário, entrevistas e observações. A forma desordenada como foi realizada a ocupação 

da área ao entorno do igarapé tem grande relevância na compreensão da questão discutida por 

este trabalho. No entanto, evidencia-se que, para além da forma de ocupação, há também a 

total ausência do poder público na ordenação e gestão de questões urbanísticas.  Isso 

possibilitou de forma ainda mais acentuada, a poluição do componente hídrico e degradação 

das margens do igarapé objeto de estudo, resultando em significativa queda na qualidade de 

vida da população local além de uma perda, provavelmente, irreparável do ecossistema. 

Constatou-se ainda que, apesar do alto grau de degradação ambiental, o poder público 

municipal ainda não possui uma política voltada para a defesa do meio ambiente, conforme 

preceitua as legislações atualmente em vigor, nem tampouco desenvolve ações que visem à 

implementação de uma prática de educação ambiental.   
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RESUMO 
 

Os espaços públicos dos centros urbanos podem apresentar índices de contaminação 

microbiológica em níveis alarmantes. Bactérias, vírus e fungos são os principais 

microrganismos presentes nesses locais. O tempo de exposição do ser humano à determinada 

concentração desses vetores pode causar enfermidades agudas, como a asma brônquica. 

Visando contribuir sob um olhar panorâmico em relação à situação microbiológica dos 

espaços públicos de Marabá-PA, este estudo objetivou avaliar qualitativamente a 

contaminação ambiental, a fim de gerar informações sobre os prováveis riscos de infecções à 

população, contribuindo para a criação de políticas preventivas. Primeiramente, foi feito o 

isolamento de bactérias e fungos nas amostras de ar ambiente, água de esgoto e fezes de aves. 

Para tanto, foram utilizados quatro tipos de ágar (sabouraud, macconkey, sangue e nutriente). 

Depois, foram analisadas três placas de ágar sabouraud, das quais duas para ar ambiente e 

uma para fezes de aves. A que continha fezes apresentou cinco colônias esbranquiçadas e 173 

brilhosas; das outras duas expostas ao ar, uma manifestou quatro colônias de fungos com 

características esbranquiçadas filamentosas e oito colônias bacterianas esbranquiçadas 

cremosas, enquanto a outra placa apresentou grande crescimento de fungos filamentosos, 

sendo necessária a utilização de técnica de coloração azul de metileno para a sua 

identificação. Em relação aos ágar nutriente e ágar sangue, ambos utilizados para análise de ar 

ambiente, verificou-se que no primeiro ágar as colônias eram esbranquiçadas, e não se pôde 

quantificá-las devido encontrarem-se muito agrupadas; já o segundo ágar apresentou 11 

colônias esbranquiçadas cremosas, 12 opacas cinzas e 11 estreladas. Macroscopicamente, o 

ágar macconkey, utilizado para a amostra de água de esgoto, em relação à fermentação de 

lactose, apresentou 16 colônias de bactérias lactose positiva, e 10 colônias de bactérias lactose 

negativa. De acordo com os procedimentos, foram identificados os gêneros bacterianos 

Shiguella spp e Salmonella spp responsáveis por doenças diarreicas, e os gêneros fúngicos 

Candida spp e Aspergillus spp, cuja infecção é conhecida como candidíase e aspergilose, 

respectivamente. Com os resultados microbiológicos identificados, espera-se obter ações 

eficazes de prevenção de doenças por meio de políticas públicas que priorizem a limpeza da 

cidade. 
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RESUMO 

Os manguezais são ecossistemas de transição entre o ambiente marinho e o terrestre, e são 

influenciados pela ação das marés. Em outras regiões do País são conhecidos como manguais 

e estão entre os principais responsáveis pela manutenção da biodiversidade das regiões 

tropicais. Este ecossistema apresenta condições propícias para alimentação, proteção e 

reprodução de vários animais como: répteis, peixes, crustáceos e aves. Dentre as espécies 

típicas de aves que ocorrem neste ambiente, destacam-se o sebinho-do-mangue (Conirostrum 

bicolor), o savacu-de-coroa (Nyctanassa violacea) e o caranguejeiro (Buteogallus 

aequinoctialis). O objetivo deste estudo foi identificar a avifauna em áreas do distrito de Vila 

de Beja do município de Abaetetuba-PA. No período de maio de 2013 e março de 2014 foram 

realizadas 4 excursões na área, para o levantamento da avifauna foi utilizado transectos, de 

aproximadamente 2,5 km em cada ambiente: no mangue, na várzea e na praia. O método 

utilizado foi a amostragem com auxílio de binóculos (Tasco 8 x 42 mm) e, complementada 

com informações obtidas com os moradores da comunidade de Vila de Beja. As espécies 

foram identificadas com auxílio da literatura e consultas à Coleção de Aves do Museu 

Paraense Emílio Goeldi. Na área de estudo foram registradas 51 espécies distribuídas em 28 

famílias. Observou-se que Vila de Beja é uma área bem particular, pois apresenta 

ecossistemas bem diversificados como áreas de mangue, de várzea e praia de rio, e que apesar 

dos impactos ambientais que a área vem sofrendo, ainda há uma grande diversidade de 

plantas e animais da região amazônica. 

Palavras-chave: Mangue. Avifauna. Biodiversidade. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

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

ISSN 2316-7637 

55 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

BENEFÍCIOS DE NICHOS ECOLÓGICOS PRESTADOS PELOS 

FORMICÍDIOS (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) EM AMBIENTES 

TERRESTRES  
 

Haeliton Arruda¹, Muller Pimentel¹, Rejane das Chagas Rabelo¹, Altem Nascimento Pontes² 
 

¹ Mestrandos do Curso de Ciências Ambientais da Universidade do Estado do Pará, Belém - Pará. 

muller_pimentel@yahoo.com.br 

² Doutor em Ciências. Professor/Pesquisador do Programa de Pós- Graduação em Ciências Ambientais 

da Universidade do Estado do Pará, Belém - Pará. 

 

RESUMO 

 

A biodiversidade compreende um inestimável número de seres vivos que prestam diversos 

serviços ecossistêmicos, os quais regulam funções ecológicas em vários ambientes. Dentre 

esses seres, encontram-se as formigas da família Formicidae, que apresentam inúmeros nichos 

ecológicos fundamentais ao equilíbrio ecológico de acordo com o habitat em que se 

encontram. Pretende-se entender o papel funcional das espécies da família Formicidae na 

prestação de serviços ecossistêmicos em áreas terrestres. Fez-se um levantamento 

bibliográfico em maio de 2014, no Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e no Centro de 

Ciências Naturais e de Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (UEPA), 

assim como visitação a sítios sobre o assunto: Antcat (HTTP://www.antcat.org/), Antweb 

(HTTP://www.antweb.org/), Periódicos Capes (HTTP://www.periodicos.capes.gov.br/), 

Scholar (HTTP://Scholar.google.com.b) e Scopus (HTTP://www.scopus.com/home.url) para 

verificar possíveis benefícios prestados pelas espécies da família Formicidae a ecossistemas 

terrestres. Verificou-se nas literaturas que certas espécies da família atuam positivamente 

tanto em relações intraespecíficas quanto interespecíficas, auxiliando na ciclagem de 

nutrientes e fertilização dos solos, além de contribuir para equilíbrio populacional de outros 

animais, polinização de espécies vegetais, dispersão de sementes e no controle biológico de 

certas culturas diminuindo o uso de agrotóxicos, porém algumas espécies atuam como pragas 

fitológicas. Propõem-se estudos mais detalhados para analisar a potencialidade da família 

Formicidae na prestação de serviços ecossistêmicos em áreas terrestres, visto a diversidade de 

espécies e funcionalidades ainda não estudadas.    
 

Palavras-chave: Biodiversidade. Serviços Ecossistêmicos. Formigas.  
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RESUMO 

 

O capitalismo e os meios de produção, aliados aos atuais sistemas de comunicação, têm sido 

grandes ferramentas para que a produção, em larga escala, de produtos, chegue ao consumidor 

de forma mais rápida e acessível. Esses produtos, quando descartados recebem o nome de 

resíduos sólidos que, por sua vez, devem ser recolhidos e destinados de forma correta – 

aterros sanitários, reciclagem, etc. Porém, não é o que acontece na maioria dos casos. 

Contudo, de posse do conceito ambiental dos três R’s (Reciclar, Reutilizar e Reduzir), tornou-

se possível propor um modelo no qual esses resíduos pudessem ser retirados do meio 

ambiente minimizando os impactos causados e contribuindo para a preservação da natureza. 

Valendo-se da necessidade de revigorar o espaço interno e externo da biblioteca, do 

planejamento orçamentário que uma revitalização necessita e dos inúmeros problemas que os 

resíduos sólidos, quando descartados de forma incorreta, podem causar ao meio ambiente foi 

idealizado um espaço harmônico esteticamente, de baixo custo para revitalizá-lo e sustentável 

ambientalmente. A transformação da biblioteca fica assim dividida em duas etapas 

fundamentais, que são: O primeiro e o segundo passo. O primeiro passo para a revitalização 

desses espaços (interno e externo), foi à busca por materiais que fossem fáceis de encontrar e 

que possuíssem curto ou longo prazo para degradar-se na natureza como, por exemplo, pneus, 

garrafas PET, papel (revistas e jornais antigos), tecidos de guarda-chuva, palets, cadeiras 

velhas, etc. O segundo passo foi à produção de objetos a serem utilizados pelos 

frequentadores da biblioteca como acentos, mesas, lixeiras, entre outros. Os resultados 

mostraram-se positivos em relação ao modelo proposto àquilo que estava inserido no conceito 

dos três R’s o que evidencia o caráter sustentável do projeto, através do uso desses materiais. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Reduzir. Revitalização. 
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RESUMO  

 

Avicennia schaueriana Stapf e Leechman ex Moldenke ocorre nos manguezais amazônicos 

em populações sob influência da maré, onde seus indivíduos ficam parcialmente submersos 

na preamar. Objetivaram-se descrever a biologia floral e a fenologia reprodutiva da espécie, 

relativas à pluviosidade da região. O estudo foi realizado na praia Perimirim (0°58'33.86"S 

46°35'22.71"O), Augusto Correa, Pará. Observações mensais a 25 indivíduos marcados foram 

realizadas entre Janeiro de 2012 a Dezembro de 2013, sempre na segunda quinzena de cada 

mês, descrevendo os eventos biológicos floração, frutificação e estado foliar, classificando-os 

através de uma análise categórica de 0 a 3. O percentual de intensidade dos eventos foi obtido 

a partir da fórmula: % Fournier = (Σ valores categóricos/3N) x 100. Os dados de pluviosidade 

média foram obtidos da Estação Meteorológica de Tracuateua, município distante 50 km da 

área de estudo. As observações da biologia floral foram realizadas em duas árvores, durante 

seis dias, a cada três horas em 41 flores. Análises de correlação cruzada indicam correlação 

positiva entre a produção de botões e flores e a pluviosidade, assim como a presença de frutos 

em diversos estágios também possui correlação positiva com a precipitação. O estado foliar 

não apresentou correlação, as folhas maduras estão sempre em alta proporção, acompanhadas 

de folhas jovens e senescentes. A antese ocorre com maior frequência entre 5 e 11 horas da 

manhã. A protandria pode ser indicada pelo fato de que a disponibilidade de pólen nos dois 

primeiros dias antecede a receptividade do estigma que é caracterizada pela exposição, 

umidificação e abertura dos lóbulos estigmáticos. Conclui-se que a flor apresenta protandria, a 

floração e o desenvolvimento dos frutos ocorre durante o período seco na região, a dispersão 

dos frutos ocorre na transição do período seco para o período chuvoso, o estado foliar da 

espécie não varia com relação à precipitação pluviométrica. 
 

Palavras-chave: Fenofases florais. Fenofases reprodutivas. Manguezal. 
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   RESUMO 

 

No nordeste paraense são encontrados vários estádios de capoeira com densidade de plantas 

variando em função do manejo e da fertilidade do solo. O objetivo dessa pesquisa foi analisar 

a características dendrométricas dessa vegetação no município de Paragominas-PA. A área de 

estudo está localizada no município de Paragominas-PA, em uma área particular próximo a 

SANEPAR (Agência de Saneamento de Paragominas), a 300 km da cidade de Belém, que 

está entre os meridianos 2º 25’ e 3º 48’ de latitude sul e 46º 25’ e 48º 53’ de longitude oeste, 

estando a uma altitude de 90 metros. Os dados apresentados nesse estudo foram oriundos da 

medição de 70 árvores, provenientes de uma parcela com 484 m² de espaçamento irregular, 

por se tratar de uma regeneração natural. Foram medidos os diâmetros a 1,30 m do solo com 

auxílio de um gabarito e a altura total dos indivíduos mensurada com o auxílio de uma vara 

5,0 m, sendo que as árvores superiores a essa altura foram estimadas. Os resultados médios 

apresentados foram de 9,7 m para altura, o DAP de 0,07842 m e o fator volumétrico de 

0,0918 m3, área seccional foi de 0,0064 por m². O fator de forma da vegetação na área 

predominou troncos cilíndricos e com menor ocorrência aos cônicos, evidenciando uma 

variabilidade entre os indivíduos na área observada. A partir da análise do levantamento 

dendrométrico da vegetação, permitiu-se concluir que se tratava de uma capoeira 

intermediária identificada no segundo estádio da regeneração de uma floresta primária, antes 

nativa com altura variando de (7 – 16 m) com um DAP entre (8 – 16 cm).  

 
Palavra-chave: Espécies pioneiras. Regeneração natural. Vegetação nativa. 
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RESUMO 
 

A floresta de várzea são formações florestais sujeitas a inundações periódicas associadas aos 

rios com um número reduzido de espécies quando comparadas às florestas de terra firme, a 

mesma corresponde a segunda maior formação vegetal da região Amazônica, ocupando 

75.880,8 km², cerca de 1,6% do bioma amazônico, porém os estudos sobre as suas 

características botânicas são escassos devido a dificuldade de acesso a área e a falta de 

incentivo a pesquisa nesse ecossistema. O presente trabalho tem como objetivo mostrar a 

diversidades de espécies e a sua abundância em uma floresta de várzea localizada na reserva 

florestal da Embrapa Amazônia Oriental, sítio denominado APEG – Área de Pesquisa 

Ecológica do Guamá. Nesse sítio experimental foram instaladas 10 parcelas permanentes de 

0,5 ha (50 m x 100 m). Foram realizadas análises a partir de planilhas geradas pelo programa 

Manejo de Florestas Tropicais (MFT) e Microsoft Excel. Os resultados do monitoramento 

nesse sítio experimental revelam que as espécies com DAP < 30 cm acumularam 84,5% da 

abundância, enquanto que nas classes diamétricas > 30 cm de DAP acumularam 16,5%. Do 

universo amostral de 216 espécies detectadas, foram selecionadas as espécies que 

apresentaram abundância florestal superior a 10 indivíduos por hectare. A distribuição 

espacial mostrou a existência de uma alta diversidade de espécies florestais, muito próxima 

das observada em tipologias florestais de terra-firme. 

 
Palavras-chave: Diversidade. Abundância. Manejo de várzea.  
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RESUMO 

 

O Sistema Agroflorestal (SAFs) implantado em áreas de terra firme e várzeas é uma 

alternativa de conservação que reúne três pontos importantes - subsistência, preservação da 

natureza, geração de renda - e representa um modelo de conservação dos recursos naturais. O 

objetivo do estudo foi descrever as principais características biofísicas dos SAFs - em terra 

firme e várzeas - voltadas para a conservação dos solos em via de degradação. A pesquisa foi 

realizada nas comunidades Perseverança e Monte Sião em São Domingos do Capim, 

Nordeste Paraense por meio de entrevistas semiestruturadas, envolvendo os seguintes 

aspectos: (a) identificação e inserção no meio físico e socioeconômico; (b) descrição e 

caracterização do meio natural; (c) estrutura produtiva; (d) funcionamento, dinâmica e 

organização dos SAFs; e (e) resgate da trajetória histórica do uso dos recursos naturais. Os 

resultados demonstram que os SAFs de terra firme apresentam um grande número de 

espécies florestais, ornamentais, medicinais e frutíferas que proporcionam uma grande 

conservação ao solo devido a constante reciclagem de nutrientes quando comparado com 

outros cultivos. Já nos SAFs de áreas de várzeas foi constatada uma melhoria na qualidade 

do solo por apresentar uma irrigação natural devido ao regime de marés, influenciando 

desta forma para um melhor aproveitamento dos cultivos, alem de fornecer maiores teores 

de matéria orgânica – proporcionando a fertilização a custo “zero”, principalmente para o 

cultivo do açaí (Euterpe oleracea Mart.). Conclui-se que as duas experiências de SAFs 

proporcionaram melhorias na qualidade de vida para os agricultores, pois diversificam a 

produção, melhoram a conservação do solo, agregam valores comerciais e ao mesmo 

tempo reduzem a pressão sobre os recursos naturais existentes nas comunidades 

estudadas. 

 
Palavras-chave: Conservação. Produção. Recursos naturais.  
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RESUMO 
 

O conhecimento a respeito da função ecológica e socioeconômica das paisagens costeiras em 

regiões estuarinas, principalmente da costa brasileira, é bastante reduzido. Por isso, estudos de 

ecossistemas costeiros, sob o enfoque ecológico e socioeconômico, são de grande 

importância, tendo em vista que não se pode conservar e gerenciar adequadamente os 

ambientes sem antes conhecê-los. Com base nisto, a realização do presente estudo se faz 

importante, uma vez que visa investigar as relações ecológicas e socioeconômicas das 

paisagens costeiras utilizadas pela fauna existente e pela população do município de 

Bragança, a fim de contribuir para a caracterização de indicadores da integridade ecológica e 

socioeconômica desses habitats costeiros do atlântico amazônico para que possam, dessa 

forma, auxiliar ações estratégicas para o gerenciamento costeiro sustentável de base 

ecossistêmica dos recursos hídricos amazônicos. No presente estudo, as áreas de pesquisa 

foram amostradas através de técnicas de geoprocessamento e sensoriamento remoto e 

estratificadas conforme a tipologia das principais paisagens costeiras presentes na região. Para 

tanto, um total de 3 macrorregiões de pesquisa foram definidas ao longo da península 

bragantina, no estuário do rio Caeté. Os resultados obtidos apresentaram uma classificação 

baseada em uma proposta de um modelo de zoneamento ecológico e econômico para a região 

de estudo. As unidades de paisagens costeiras classificadas e zoneadas pelo presente estudo 

demonstraram grande importância enquanto indicadores da integridade ecológica e 

socioeconômica para o município de Bragança, além de contribuir para a proposição de um 

modelo de Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE), a fim de apoiar as políticas públicas 

do município através de ações estratégicas para o gerenciamento costeiro da península 

bragantina no município de Bragança-Pa. 
 

Palavras-chave: ZEE Bragança. Paisagens costeiras. Domínio estuarino. 
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RESUMO  
 

 

Para um ensino infantil de qualidade é necessário que haja além de bons educadores e 

recursos, crianças em equilíbrio mental e corpóreo, o que é conseguido através de uma 

alimentação saudável e balanceada, rica em nutrientes e vitaminas necessárias, para o 

desenvolvimento da criança. Sabe-se que em escolas públicas as refeições oferecidas, 

geralmente, são cíclicas, sem variedade, podendo ocasionar carências de determinados 

nutrientes essenciais. O objetivo deste trabalho é caracterizar a alimentação dos alunos do 

ensino infantil em duas creches de Belém, através de uma pesquisa teórica e de campo. O 

trabalho foi realizado em 36 (trinta e seis) dias de acompanhamento nas creches “O Canto do 

Uirapuru” e “Revoar das Andorinhas”, que funcionam em regime de anexo da Secretaria de 

Educação do Estado do Pará (SEDUC). Para a coleta de dados foram utilizados os 

documentos de registro da copa das creches, que continham informações sobre o cardápio 

diário e quantidade de alunos que eram alimentados diariamente. Os dados foram analisados 

através de estatística descritiva, utilizando o programa Microsoft Excel 2007. Os resultados 

obtidos indicaram que dos 36 dias de análise, 25 dias o desjejum das crianças foi mingau, 7 

dias  suco com biscoito e 4 dias leite com biscoito. No almoço: 13 dias foi carne moída 

(picadinho) com macarrão, 10 dias arroz com frango desfiado, 9 dias macarrão com frango 

desfiado, 1 dia carne com arroz, e em apenas 2 dias foi servido feijão na refeição. Em nenhum 

dia durante a pesquisa foi oferecido frutas às crianças, mas foi oferecido suco de frutas 

industrializadas. Esses resultados refletem a necessidade de melhoria na alimentação das 

escolas, devendo ser incluídas frutas e verduras e também, por meio de capacitação dos 

funcionários responsáveis pelas refeições, a fim de que compreendam a precisão de uma 

alimentação variada e balanceada. 
 

Palavras-chave: Alimentação. Ensino infantil. Creches. 
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RESUMO 

 

A hanseníase é uma doença milenar e que ocupa todas as regiões do território brasileiro, 

sendo que o bacilo de Hansen possui um tropismo por clima tropical. Apesar da Organização 

Mundial da Saúde não classifica-la como uma FAMA (Doença Fortemente Atribuível ao 

Meio Ambiente), pesquisas brasileiras na Amazônia Legal demonstraram a predominância de 

fatores ambientais na sua determinação social e em caso de recidiva. Neste sentido, objetivou-

se com este trabalho caracterizar o perfil de pacientes diagnosticados com hanseníase na 

forma multibacilar, acompanhados pelo Centro de Referência em Dermatologia e Unidades 

Básicas de Saúde da cidade de Imperatriz-MA. Trata-se de um estudo descritivo documental 

de caráter transversal com abordagem quantitativa, onde foram avaliados 246 pacientes 

diagnosticados entre os anos de 2010 e 2012. Os resultados mostraram que 71,14% dos 

pacientes eram do sexo masculino e 21,54% tinham idade entre 21 e 30 anos. Foi identificado 

ainda que mais da metade dos pacientes não tinha o ensino fundamental completo (53,25%) e 

que a ocupação do lar e lavrador foram as mais listadas, com 10,98% e 10,16%, 

respectivamente. A doença se revelou em grande número dos casos com menos de 5 lesões 

(46,34%) e em 31,71% das pessoas não ocorreu comprometimento de nervos. Verificou-se 

que a forma clínica predominante foi a dimorfa, representando 67,48% dos casos. Indivíduos 

que estavam sem nenhuma incapacidade quando diagnosticados representaram 55,29% dos 

casos e 55,70% dos sujeitos tinham contato intradomiciliar de uma a três pessoas. Sendo 

assim, observou-se que a doença ainda é um problema de saúde pública onde o bacilo 

continua se proliferando agressivamente, e que o meio ambiente é um dos importantes fatores 

que influenciam neste cenário. Assim, é imprescindível a implementação de políticas públicas 

direcionadas ao controle dos fatores socioambientais que contribuem para a manutenção do 

bacilo no ambiente. 
  

Palavras-chave: Hanseníase. Meio ambiente. Multibacilar. 
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RESUMO 

 

O fruto jacaiacá por apresentar características que se assemelham ao fruto cajá é bastante 

apreciado na região Nordeste paraense, de onde deriva. No entanto, são encontrados poucos 

estudos científicos sobre sua composição. Logo, a ciência e tecnologia de alimentos mostra-se 

como uma ferramenta essencial para caracterização deste fruto, com promissor potencial para 

a indústria alimentícia e assim contribuir para uma maior agregação de valor dessa espécie 

amazônica. Neste contexto, o presente estudo objetivou caracterizar a polpa do fruto in natura 

através da determinação das características físico-químicas e quantificação dos teores de β-

caroteno, além de avaliar a qualidade microbiológica da polpa. Os frutos de jacaiacá foram 

transportados ao laboratório de alimentos da Universidade do Estado do Pará, onde foram 

submetidos à sanitização, lavagem, despolpamento e homogeneização (polpa+casca). A 

amostra foi submetida às análises seguindo metodologia estabelecida por normas nacionais e 

internacionais de alimentos. Os resultados das análises físico-químicas mostram fruto de 

polpa ácida, com pH em torno de 3,48 e os resultados de acidez em ácido cítrico ratificam esta 

característica 3,70%. Além disso, os resultados indicam que a polpa in natura apresenta teor 

de proteína de 2,05%, lipídios 2,06%, umidade de 77,34%, açúcares totais 5,73% e SST 9,7. 

Os teores de β-caroteno foram de 35,07±0,03, mostrando ser fonte importante deste 

biocomposto. Observam-se ainda suas características cromáticas, revelando que a polpa 

possui tom amarelado tendendo ao laranja. Os resultados das análises microbiológicas 

apresentam-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente no Brasil para polpa de 

frutas, constatando assim que as etapas de pós-colheita, limpeza, higienização e sanitização 

foram eficazes e dentro dos padrões higiênico-sanitários. Pôde-se concluir que os frutos de 

jacaiacá possuem características físico-químicas satisfatórias e possibilitam seu 

aproveitamento, o que faz deste fruto uma matéria-prima potencial para a indústria de 

alimentos.  

  
Palavras-chave: Polpa. Potencial. Exploração. 
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RESUMO 
 

Cladonia substellata é um fungo liquenizado capaz de produzir substâncias inibidoras do 

crescimento microbiano. Sabe-se que a síntese de metabólitos liquênicos pode ser alterada, 

dependendo do ambiente no qual esses seres se desenvolvem. Assim, uma mesma espécie de 

fungo liquenizado pode apresentar diferenças na sua composição química e, 

consequentemente, no seu potencial inibitório, dependendo da localidade onde for coletada. 

Este trabalho objetivou comparar a atividade antimicrobiana de extratos obtidos a partir de 

amostras de Cladonia substellata coletadas nos estados do Acre e Pará. Extratos orgânicos 

foram obtidos por esgotamento a frio, seguindo a série eluotrópica dos solventes clorofórmio 

e acetona. A ação antibacteriana dos extratos foi testada através do método de difusão em 

meio sólido frente a Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae e Mycobacterium phlei. Inóculos bacterianos foram 

semeados em placas de Petri, sobre o meio ágar Mueller-Hinton. Discos de papel com 6 mm 

de diâmetro foram impregnados com 20 µL de cada extrato liquênico e distribuídos sobre o 

meio previamente inoculado. Como controle, utilizou-se o antibiótico amicacina, como 

padrão positivo, e DMSO como padrão negativo. Os resultados foram avaliados após 24 h de 

incubação a 36°C, mediante formação e dimensão dos halos de inibição ao redor dos discos. 

Pode-se observar que os extratos de ambas as amostras foram ativos contra todos os micro-

organismos testados, com halos de inibição que variaram de 8 a 24 mm de diâmetro, com 

exceção da cepa padrão de Pseudomonas aeruginosa que mostrou-se resistente a todos os 

extratos avaliados. A amostra proveniente do estado do Acre apresentou maior potencial 

inibitório, principalmente o extrato clorofórmico, que produziu os maiores halos de inibição. 

Estudos posteriores visam detectar diferenças químicas entre as amostras, que fundamentem o 

melhor potencial inibitório da amostra proveniente do Acre, bem como detectar o princípio 

ativo dos extratos avaliados.  
 

Palavras-chave: Extratos liquênicos. Micro-organismos patogênicos. Atividade antimicrobiana. 
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RESUMO 
 

 

Estudos da dinâmica de carbono do solo aplicando isótopos estáveis de δ13C são comumente 

utilizados quando ocorre retirada da floresta para implantação de pastagens. Neste trabalho, 

avaliou-se a variação da composição isotópica (δ13C) na matéria orgânica do solo em uma 

área de cronossequência de floresta nativa, pastagem degradada e sistema silvipastoril, com o 

objetivo de identificar a contribuição advinda de plantas de ciclo fotossintético C3 e C4. O 

estudo foi realizado na Fazenda Vitória, em Paragominas, PA, onde a floresta nativa (FN) 

permaneceu intacta até a década de 1960, quando parte desta foi substituída por pastagem. Na 

década de 1990, tal pastagem estava em degradação agrícola (PD – Pastagem degradada). Em 

2009 a área foi reformada, sendo implantado um sistema silvipastoril (SP), com Schizolobium 

amazonico e Brachiaria ruziziensis. As áreas estão sob Latossolo Amarelo argiloso, onde 

foram efetuadas coletas na camada de 0-10 cm, com três repetições. Coletaram-se as amostras 

na FN e PD no ano de 1992 e em 2013 no SP. A relação isotópica foi determinada por 

espectrometria de massas em fluxo contínuo, aplicou-se o modelo de mistura para estimar a 

contribuição das fontes de carbono no solo, e foi realizado o teste de Tukey (5%). Os valores 

da composição isotópica (δ13C) na FN, PD e SP foram respectivamente de -27, -24,8 e -

23,6%. Ao comparar a contribuição de fontes de carbono no solo, observou-se que na PD e no 

SP o carbono oriundo de C4 foi de 14 e 23%, respectivamente. Tais resultados foram 

influenciados por distintos manejos, onde no SP ocorreu maior contribuição de C-C4 devido à 

correta uniformização da pastagem na área, enquanto que a PD apresentava grande infestação 

por plantas invasoras (C3), fator que contribuiu para um menor valor de δ13C na camada 

superficial. Confirmou-se que a cobertura vegetal interfere na composição isotópica do solo. 

 
Palavras-chave: Carbono. Paragominas. Isótopos Estáveis. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi realizado no igarapé Kurimã, localizado no município de Cametá-Pa, 

próximo à praia da Aldeia, local bastante frequentado por banhistas, e onde abriga uma rica 

biodiversidade. No entanto, devido ao despejo de resíduos sólidos nessa área, algumas 

espécies vêm sofrendo impactos decorrentes da intervenção antrópica. A preservação do 

igarapé Kurimã é de fundamental importância, pois além de servir de espaço para a 

reprodução de algumas espécies de peixes, crustáceos e aves, suas árvores são responsáveis 

por filtrar as impurezas das águas levadas pelo rio devolvendo-as de forma limpa, por isso, 

justifica a ideia do trabalho. O estudo objetivou conscientizar o povo que utilizam esse espaço 

como lazer a não poluir o lugar, convidando-os a participar de aulas práticas de educação 

ambiental na Reservar Particular de Patrimônio Natural Osório Reimão/RPPN em Cametá. A 

metodologia de pesquisa utilizada foram duas: 1) trabalho de observação do estado ambiental 

do igarapé no período de duas semanas e 2) aplicação de um questionário semiestruturado 

para dez pessoas que estavam presentes na localidade. No trabalho de observação, verificou-

se que o igarapé continha latas, garrafas, sacolas plásticas, vidros, copos descartáveis e pneus 

de veículos. O trabalho teve como seguintes resultados: as dez pessoas que responderam o 

questionário, apenas oito têm consciência da importância do igarapé para o meio ambiente, 

desses, três contribuem para a preservação do igarapé, além disso, os dez entrevistados nunca 

participaram de palestras de educação ambiental na RPPN, e apenas nove tinham interesse em 

conhecer a relevância do meio ambiente. Conclui-se que o trabalho foi de grande importância 

para os entrevistados, visto que, os mesmos não tinham interesse na preservação do igarapé. 

A partir dos conhecimentos deles, foi verificada a causa da degradação do igarapé, e para 

conscientizá-los, fez-se convite para participarem de palestras de educação ambiental na 

RPPN. 
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RESUMO 

 

A atividade mineradora advém dos mais remotos tempos da civilização humana contribuindo 

para o desenvolvimento e modernização desta. Entretanto, assim como no passado e mais 

intensificado no atual contexto, ela vem gerando grandes impactos na esfera socioambiental.  

Nos últimos anos, graves problemas relacionados à saúde da população no entorno dos 

grandes empreendimentos minerais, tem tido destaque negativo no cenário mundial. Em nível 

regional, pode ser ressaltar a contaminação ambiental por arsênio, elemento extremamente 

tóxico e prejudicial à saúde humana, em Vila de Elesbão, esse dano ambiental ocorreu em 

virtude do vazamento do elemento oriundo da barragem de contenção de rejeito do minério de 

manganês explorado e beneficiado pela empresa ICOMI (Indústria comercio e Minérios S.A) 

na região, contaminando assim as adjacências das instalações da empresa e afetando 

diretamente a população nativa daquele espaço. Utilizando-se de revisões da literatura 

especializada, pode-se evidenciar a relação entre os empreendimentos minerais e seus 

potenciais impactos sobre o meio ambiente, no intuito de qualificar o quanto esta atividade 

pode ser prejudicial para a saúde humana. A partir de vários estudos feitos na área das 

adjacências da empresa, conclui-se que houve uma contaminação no meio ambiente, vários 

exames clínicos e toxicológicos evidenciaram teores de arsênio acima do tolerado pelo 

organismo humano, o que estaria relacionado ao dano ambiental deixado pela ICOMI, durante 

os anos de atuação na região. Portanto, o que se nota é que a atividade mineral pode gerar 

potenciais danos ambientais que prejudiquam a saúde da população local drasticamente, como 

a que ocorreu em Elesbão. 
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RESUMO 

  

Estima-se que 40% do estoque global de carbono (C) estejam nas florestas tropicais. A 

respiração autotrófica (Ra) influencia a ciclagem biogeoquímica desse elemento devolvendo à 

atmosfera até 70% do carbono fixado pela fotossíntese, determinando a capacidade de fixação 

de C nos diferentes componentes estruturais da vegetação. Respiração do tronco (Rt) pode 

alcançar até 40% da Ra, sendo influenciada por fatores ambientais como temperatura do ar e 

pela fisiologia. Este trabalho mediu Rt de quatro espécies arbóreas de interesse comercial 

numa área de sistemas agroflorestais (SAF) de 13 anos em Bragança/PA. As mensurações 

foram realizadas durante o período seco de 2013. O estudo foi realizado com as espécies 

arbóreas Tectona grandis, Tachigali myrmecophila, Schizolobium amazonicum, Platymiscium 

duckei, usando uma câmara de acrílico acoplada a um analisador de gás por infravermelho 

(IRGA), fixada ao tronco a 1,3 m da base. A respiração foi em média 1,0 ± 0,13 

(média±desvpad) μmol CO2
.m-2.s-1 para T. grandis; 2,05 ± 0,39 μmol CO2

.m-2.s-1  para T. 

Myrmecophila; 2,30 ± 0,35 μmol CO2
.m-2.s-1  para S. amazonicum e 2,19 ± 0,20 μmol CO2

.m-

2.s-1  para P. duckei. Os testes de ANOVA apontaram diferenças significativas na Rt  entre as 

espécies. A Rt de T. grandis e P. duckei foi correlacionada com o DAP, e de S. amazonicum 

com a temperatura do ar, e T. Myrmecophila não apresentou correlação com nenhuma das 

variáveis. A contribuição autotrófica para a respiração total a partir do tronco alcançou 1.1 

Mg C.ha-1.ano-1. Dentre as espécies estudadas, T. grandis, com baixas taxas de respiração e 

rápido crescimento, mostra-se a espécie com melhor desempenho no sequestro de C nas 

práticas utilizadas. A contribuição de Rt ao cômputo respiratório total gira entre 4% e 5%.  

 
Palavras-chave: Respiração autotrófica. Sistema agroflorestal. Dióxido de carbono. 
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RESUMO 
 

 A utilização de técnicas biotecnológicas como o cultivo in vitro de plantas é particularmente 

útil para a conservação das espécies, para a propagação de espécies recalcitrantes, reprodução 

de espécies que se propagam vegetativamente e/ou de ciclo de vida longo. Visando contribuir 

para o melhor aproveitamento da biodiversidade amazônica, o presente trabalho teve como 

objetivo investigar a germinação in vitro da espécie Acmella oleracea (jambu) para uso em 

cultivos in vitro. Inicialmente, as sementes de jambu, cultivadas sob hidroponia no horto de 

plantas da UFRA, foram lavadas em água corrente e detergente, depois foram imersas em 

etanol 70% (v/v) durante 1 minuto, e depois em solução de hipoclorito de sódio NaOCl (2,0% 

de cloro ativo) por  20 minutos. Após a assepsia, as sementes foram lavadas por três vezes em 

água destilada estéril e inoculadas em diferentes meios para avaliação da germinação meio 

MS (MURASHIGE; SKOOG, 1962), meio com metade de sais do MS (1/2 MS) e meio água-

ágar. Todos os meios foram suplementados com 30 g L-1 de sacarose e solidificado com 8 g L-

1 de ágar, e pH ajustado para 5,8. As sementes foram mantidas a 25 ± 2 oC e fotoperíodo de 16 

h por 30 dias. O meio de cultura 1/2 MS teve resultados semelhantes ao meio água-ágar para a 

germinação in vitro, com uma porcentagem de germinação de 83,3%, seguido do meio MS 

com 66,7% de germinação. Porém, o meio 1/2 MS apresentou plantas com melhor 

desenvolvimento, vigorosas e com maior altura (4,4 cm), indicando que um meio mais rico 

em sais minerais e vitaminas é mais favorável ao crescimento e desenvolvimento das 

plântulas. Estes resultados são fundamentais para o desenvolvimento de um melhor sistema 

de germinação in vitro de jambu visando posteriormente à obtenção de explantes saudáveis 

para o desenvolvimento de protocolos de micropropagação da espécie. 
 

Palavras-chave: Jambu. Germinação in vitro. Micropropagação. 
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RESUMO 
 

Nos últimos anos, tem se intensificado o interesse no cultivo de espécies florestais devido à 

ênfase nos problemas ambientais, ressaltando-se a necessidade de recuperação de áreas 

degradadas e recomposição da paisagem. Os sistemas silviagrícolas implicam em técnicas de 

manejo racional dos recursos naturais renováveis que viabilizam economicamente e de forma 

sustentável a recuperação de áreas degradadas. O mogno (Swietenia macrophylla) tem sido 

uma importante alternativa para estes sistemas devido à produção de madeira bela, resistente e 

de alto valor comercial no mercado internacional, pelo satisfatório desenvolvimento 

vegetativo quando estabelecido em plantios organizados e o fato de ser uma alternativa 

resistente a pragas. O objetivo do estudo foi avaliar o Diâmetro à Altura do Peito (DAP) do 

mogno após vinte e um anos de cultivo em sistema silviagrícola. O estudo foi realizado na 

fazenda Mahogany, em Paragominas, Pará (03°03'07,35'' S; 47°28'20,86'' W; e altitude de 89 

m). O solo foi classificado como Latossolo amarelo textura argilosa. O clima da região, de 

acordo com a classificação de Koppen, é do tipo Aw, apresentando temperatura média anual 

entre 23,3 e 27,3°C. A precipitação média é de 1743 mm. Utilizou-se o mogno (Swietenia 

macrophylla) como espécie florestal e o cacau (Theobroma cacao) para cultivo agrícola em 

uma área de 2,64 ha. O espaçamento de cultivo do mogno foi de 8 m x 11 m. O plantio do 

mogno africano foi realizado em março de 1991. A mensuração foi realizada aleatoriamente 

em 50% do plantio de um total de 300 árvores com 21 anos de cultivo. As árvores de mogno 

apresentaram média de 41 ± 6,15 cm de DAP. A variabilidade das amostras mensuradas 

ocasionou um coeficiente de variação de 15,02%. O mogno teve desenvolvimento satisfatório 

visto que seu crescimento foi uniforme. Notou-se fuste aproximadamente retilíneo e cilíndrico 

e desrama natural. 
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RESUMO  
 

O processo de desfibramento se constitui na separação dos componentes químicos da 

estrutura do vegetal, ou seja, da retirada da lignina que une as fibras, assim é interessante para 

a indústria que seja quebrada essa ligação, para isso, são realizados três principais processos: 

mecânico, térmico e químico, os quais podem ser combinados. A combinação destes pode se 

tornar onerosa e prejudicial ao meio ambiente, principalmente quando há o emprego de 

aditivos químicos a outros processos (mecânicos e térmicos). O trabalho teve por objetivo 

apresentar uma variação do processo de desfibramento, visando diminuir o uso de aditivos 

químicos. O material utilizado foi resíduo de cinco cocos (Cocos nucifera L.), coletados na 

Praça da República localizada na cidade de Belém (PA), os quais foram levados para o 

Laboratório de Madeira da Universidade do Estado do Pará (Campus V). Para o 

desfibramento, os cocos foram cortados e colocados em um recipiente com onze litros de 

água, para que as fibras ficassem mais maleáveis durante o processo mecânico. Após isso, os 

pequenos pedaços de coco foram colocados no liquidificador, acrescentando-se água 

posteriormente. A proporção de fibras e água foi de 1:2. Depois do desfibramento mecânico, 

as fibras foram lavadas em água corrente e postas em duas bandejas para a secagem em estufa 

de circulação a uma temperatura de 175°C durante 3 horas. Quando retiradas da estufa, as 

fibras foram armazenadas em sacos plásticos de 1 kg. Devido ter-se empregado o processo 

mecânico, as fibras de coco apresentaram-se de quatro formas distintas: inteiras, danificadas, 

aglomeradas e em pedaços.  O rendimento de fibras obtido com o processo mecânico foi de 

40% em relação ao peso total dos cocos coletados. A partir do método utilizado no 

desfibramento do coco é possível mitigar os impactos causados pelos resíduos químicos 

gerados na indústria de celulose e papel.  
 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Lignina. Fibras.   

 

 

 

 

 

 

 



  

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

ISSN 2316-7637 

73 

 

 

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

 

 

 

 

 

DETERMINAÇÃO DA QUALIDADE FÍSICA E DA CURVA DE 

EMBEBIÇÃO DE SEMENTES DE INGÁ (INGA EDULIS MART.) 

 
Monique Renata S. M. da Silva1, Rafaela Patrícia da Silva Ceretta1 , Dyonara Deyse de S. 

Castro1, Raiane Cristina Costa Leite1, Eliane Francisca de Almeida 2  
 

1 Graduando em Engenharia Florestal, Universidade do Estado do Pará/UEPA. E-mail: 

Monique.rsantiago@gmail.com 2 Docente do curso de Engenharia Florestal, Universidade do Estado 

do Pará/UEPA. 

 

 

 

RESUMO  
 

O Ingá (Inga edulis Mart.) é uma árvore pertencente á família Fabaceae, natural do Brasil que 

ocorre em quase em todo país. O nome Ingá designa o fruto da árvore, uma longa vagem que 

contém sementes envolvidas por uma polpa branca e adocicada, e é uma árvore que 

geralmente ocorre nas margens dos rios e é importante na composição alimentar da família. 

Diante disto, objetivou-se avaliar a qualidade física e a curva de embebição de sementes de 

ingá. O estudo foi realizado no Laboratório de Engenharia Florestal da Universidade do 

Estado do Pará, localizado na cidade de Paragominas - Pará, com sementes coletadas no 

Parque Ambiental Adhemar Monteiro. A biometria consistiu na mensuração do comprimento, 

largura e espessura em 50 sementes de Inga edulis, sendo que os valores foram expressos em 

centímetros (cm), com o auxílio de um paquímetro digital. A qualidade física consistiu na 

determinação do peso de mil sementes e o número de sementes por kg. Para a curva de 

embebição foram utilizadas 4 repetições com 25 sementes cada, que foram submersas em 

água destilada e colocadas em copos descartáveis com capacidade de 200 ml, nos períodos de: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 24, 48, 72 e 96 horas. A curva de embebição foi determinada pelo ganho de 

massa. Com relação aos dados biométricos as sementes apresentaram em média um 

comprimento de 2,66 cm, largura de 1,17 cm e espessura de 0,68 cm, e em cada fruto possuía, 

em média, 14 sementes. O peso de mil sementes foi de 2.797,5 g e o número de sementes por 

quilograma foi de 357,5 sementes. A absorção de água em relação ao peso inicial das 

sementes aumentou gradativamente com o aumento do período de embebição, porém observa-

se que apenas em um período de 24 h, a embebição alcançou um porcentual de 10,28%. 

Diante dos resultados, conclui-se que as sementes possuem comportamento ortodoxo com 

possibilidade de serem armazenadas por um longo período de tempo, mas apresentam uma 

baixa permeabilidade tegumentar. 

Palavras-chave: Biometria. Absorção de água. Ortodoxa. 

 

 

 

 

 



  

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

ISSN 2316-7637 

74 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GERENCIAMENTO DE ÓLEO DE 

COZINHA RESIDUAL NA RESEX MARINHA DE SOURE, MARAJÓ, 

PARÁ. 

 
Igor dos Santos Soares1, Ewelyn Daniela Nunes de Sousa2, Dilcineia Silva da Silva2, 

Katrynne Raquel Abreu Do Espirito Santo2, Leonardo da Conceição Teixeira2 
 

1Graduando do Curso de Ciências Naturais com Habilitação em Biologia - Universidade do Estado do 

Pará – igorsoares910@hotmail.com                                                                                                                            

2Graduandos do Curso de Ciências Naturais com Habilitação em Biologia - Universidade do Estado do 

Pará 

 

 

RESUMO  
 

No município de Soure, a produção do óleo de cozinha residual se eleva no período de férias 

escolares (mês de Julho), por ser o período onde a cidade recebe um elevado número de 

veranistas oriundos da capital e municípios paraenses, assim como de outros locais do Brasil. 

Neste sentido, o pressuposto de inexistência de ações que viabilizem a reutilização deste óleo 

residual produzido pelos estabelecimentos do ramo de serviço alimentar (restaurantes) das 

praias do Pesqueiro e da Barra Velha, que atendem a grandes demandas de clientes por dia, 

durante o mês de julho, gerou uma grande preocupação ambiental pelo fato destas praias se 

localizarem dentro de uma Unidade de Conservação (UC) havendo assim, possibilidades reais 

de contaminação de lagos, rios e mangue. O objetivo deste trabalho foi, então, identificar qual 

o destino dado a este material de alto potencial contaminante dentro da RESEX Marinha de 

Soure no Marajó e, a partir daí, promover ações de conscientização ambiental e 

gerenciamento deste óleo através da coleta do mesmo e fabricação de sabão artesanal em 

parceria com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio e 

associações locais. Para tanto, se aplicou um formulário com 08 perguntas a 15 proprietários 

de restaurantes das praias supracitadas visando identificar o destino dado ao óleo de cozinha 

residual produzido em cada estabelecimento, noções de danos ambientais e possíveis formas 

de reaproveitamento de óleo de fritura. Os resultados obtidos comprovaram a inexistência de 

qualquer ação de gerenciamento de óleo de fritura nas duas praias, desconhecimento dos 

proprietários sobre os prejuízos causados pelo descarte inadequado, assim como o 

desconhecimento de formas de reaproveitamento. Sendo assim, todas estas constatações são 

bem preocupantes e justificam a carência que a RESEX tem de ações que promovam 

educação ambiental e comportamentos sustentáveis nas comunidades que a ocupam.  
 

Palavras-chave: Educação ambiental. Gerenciamento de óleo. Unidade de Conservação.  
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RESUMO 

 

Os aspectos subjetivos na educação sejam no campo da filosofia ou da psicologia sempre 

estiveram muito próximos intrinsecamente. Partindo desse pressuposto, neste trabalho 

percebeu-se que houve um avanço de cunho antropológico/pedagógico no ensino de Ciências 

em relação ao papel de interesses e motivações, dos sentimentos e das emoções para a 

aprendizagem dos conteúdos científicos. Assim, objetivou-se analisar as diferentes 

percepções de alunos por meio de uma aula de campo ao Parque Estadual do Utinga (PEUT), 

uma Unidade de Conservação da Natureza de Proteção Integral da cidade de Belém - PA. 

Trata-se de estudo de caso com abordagem qualitativa, com alunos da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental e Médio Augusto Meira da cidade de Belém – PA, realizado no período 

de 13 a 20 de janeiro de 2014. A análise de conteúdo dos dados foi realizada segundo a 

técnica de Bardin (1987). Do total de 21 alunos que participaram da atividade, 10 alunos 

(47,6%) eram homens e 11 (52,4%) eram mulheres. A maioria tinha entre 17 e 19 anos, 11 

cursavam a 3ª série do Ensino Médio regular e 10 cursavam a 2ª etapa da modalidade EJA. 

Quanto às sensações dos alunos em relação ao PEUT e aos Recursos Hídricos, a maioria, 

72,8%, inseriu-se nas categorias “Curiosidade” e “Bem por estar no meio ambiente”; outros 

18,1% na categoria “Descobriu que é lugar para aprender”. Em relação ao que o aluno 

aprendeu durante a visita, 56,5% convergiram para a categoria “Poluição e preservação das 

águas” e 39,1% para “Tratamento da água”. Quanto ao que o aluno ensinou aos seus 

familiares e/ou amigos, as categorias “Não desperdiçar água” e “Como tratar a água” 

representaram 53,1%; “Cuidado com os recursos naturais” 15,6%, e “Revisitar o Parque com 

a família”, 12,5%. Logo, pôde-se verificar que as emoções e percepções sentidas durante a 

aula de campo em um ambiente natural podem auxiliar na aprendizagem dos conteúdos, assim 

como manter vivo e atuante essa relação subjetiva e pedagógica, formativa do homem. 
 

Palavras-chave: Aprendizagem. Unidade de conservação. Percepções. 
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RESUMO 

 

O grande desafio na região Amazônica tem sido desenvolver agroecossistemas capazes de 

conciliar interesses de conservação ambiental com sustentabilidade econômica. Neste 

contexto, a agricultura familiar e suas práticas tradicionais passaram a ser vistas como 

alternativas a partir do estímulo governamental em consolidar projetos como dendê familiar, 

que visam cultivar o dendê através da recuperação de áreas degradadas e geração de emprego 

e renda às populações regionais. Sendo assim, torna-se relevante estudar os impactos gerados 

por meio do crescimento dessa atividade, bem como observar a relação entre as condições 

ambientais e a produção agrícola não só do dendê, mas das culturas tradicionalmente 

cultivadas pelos agricultores familiares em conjunto com sua produção. Neste sentido, esta 

pesquisa teve como objetivo discutir como as condições ambientais influenciam nas 

características das atividades dos agricultores familiares que participam de projetos de 

produção de dendê através dos resultados obtidos a partir da experiência da comunidade rural 

Calmaria II, localizada no município de Moju, Pará. A metodologia da pesquisa consistiu na 

aplicação de formulários semiestruturados e observação não participante às famílias 

pertencentes ao projeto. A população do estudo foi de 35 famílias, com amostra composta por 

94% da população total foi aplicada estatística descritiva e a correlação entre as variáveis 

selecionadas. Os resultados mais relevantes evidenciaram a correlação entre a percepção da 

perda da qualidade do solo e consequente perda da produtividade agrícola com a decisão dos 

agricultores de não utilizar medidas de conservação do solo tais como a rotação de culturas, já 

a adoção de medidas sustentáveis como o pousio teve correlação significativa com a 

diminuição da utilização de fertilizantes na produção agrícola. Portanto, pode-se concluir que 

adoção de práticas sustentáveis pode diminuir impactos ambientais como o desequilíbrio dos 

nutrientes do solo e seu consequente empobrecimento através do uso excessivo de 

fertilizantes e garantir a produção agrícola.  

 
Palavras-chave: Produção agrícola. Projeto dendê familiar. Práticas sustentáveis. 
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RESUMO 

O crescimento urbano/industrial é um dos principais fatores responsáveis pelo aumento da 

quantidade e complexidade de resíduos lançados no ambiente aquático, os quais provocam 

sérios problemas toxicológicos. Neste trabalho, foi avaliada a frequência de micronúcleos 

(MN) e alterações morfonucleares (AN) em eritrócitos periféricos de espécimes do gênero 

Geophagus, utilizando estes organismos como bioindicadores de qualidade da água. Para este 

estudo foram coletados 10 exemplares, com comprimento médio de 15,470 ± 10,943 cm e 

peso médio de 43,530 ± 10,154 g, no lago Bolonha, no Parque Estadual do Utinga, Belém, 

Pará, durante o mês de fevereiro. Como grupo controle foram usados 5 exemplares de um 

sistema aquícola sob controle (visando comercialização para aquaristas) 14,128 ± 1,340 cm e 

58,888 ± 11,128 g, respectivamente.  O sangue foi coletado através de punção da veia caudal, 

utilizando seringas de 1 mL heparinizadas. Para cada animal, foi efetuada a distensão 

sanguínea e preparado em lâminas, onde foi determinada a frequência de MN e de AN.  Para 

cada peixe, foram examinados 2.000 eritrócitos, analisados em ampliação de 1.000x. Os 

resultados foram comparados pele teste de Mann-Whitney. Durante a visita a campo, foram 

aferidos os parâmetros abióticos de temperatura, 29,1°C; oxigênio dissolvido, 5,46 e pH, 6,90.  

As frequências de MN no sangue coletado foram baixas e a estatística demonstra que não 

houve diferenças significativas entre os grupos (p = 0,4756). Por outro lado, as frequências de 

AN mostraram diferenças significativas entre os grupos do lago Bolonha e controle negativos 

(p = 0,0011). Os resultados deste trabalho revelaram potenciais efeitos genotóxicos no Lago 

Bolonha sobre os eritrócitos de peixes. 

 
Palavras-chave: Micronúcleo. Alterações morfonucleares. Poluição.  
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RESUMO 

 

A adição de diversos vegetais em hambúrguer pode conferir vários benefícios relacionados às 

fibras alimentares, dentre os quais, redução do colesterol e regulação do trânsito intestinal. 

Suscitando uma alternativa viável para a elaboração de um novo produto vegetal. Existem 

evidências de que os produtos vegetais como os hambúrgueres vegetais são menos 

prejudiciais à saúde dos consumidores do que os hambúrgueres tradicionais (bovinos). Sendo 

assim, objetivou-se elaborar e caracterizar sensorialmente um hambúrguer, agregando 

diversos vegetais, com o intuito de criar uma nova alternativa de substituição para os 

hambúrgueres de origem animal. O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de 

Alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus XV. Os ingredientes foram adquiridos 

no comércio da cidade de Redenção-PA. Na análise sensorial foram avaliados os atributos 

sabor, aroma, textura e aparência, utilizando-se uma escala hedônica estruturada de 9 pontos, 

variando de uma extremidade a outra desde “gostei extremamente” com nota igual a 9 a 

“desgostei extremamente”, com nota igual a 1, foram submetidas a um painel não treinado 

constituído por 30 provadores. O hambúrguer teve um índice de aceitação de 79,17%. E a 

intenção de compra atingiu um índice de 99,99%, indicando uma aceitação satisfatória pelos 

provadores e de grande potencial de inserção no mercado.  

 
Palavras-chave: Vegetais. Hambúrguer. Aceitação. 
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RESUMO 

 

Solos estocam cerca de 3,3 vezes mais carbono que a atmosfera. Cerca de 2/3 das áreas 

agriculturáveis a nível global são pastagens. Dados estimam que o setor agrícola contribui 

com cerca de 20% do aumento do poder radioativo à elevação da temperatura global. Assim, 

o estudo das emissões de CO2 a partir dessas áreas alteradas é de fundamental importância a 

fim de se determinar a dinâmica biogeoquímica e os impactos resultantes das atividades 

antrópicas no ciclo do carbono. As taxas de emissões de CO2 a partir do solo foram 

determinadas em uma área de pastagem na Unidade Didática da EMATER/PA, no município 

de Bragança. Os dados foram obtidos durante o período seco e chuvoso de 2011. As 

mensurações foram realizadas utilizando-se da metodologia de câmaras de concentração, 

acopladas a um analisador de gás por infravermelho (IRGA), Licor, modelo LI-840 (Lincoln, 

Nebraska/USA). In situ, foram analisadas variáveis ambientais (temperatura do ar e umidade 

do solo) para análises de correlação. O fluxo médio de CO2 foi de e 2,24 (± 1,93) µmol .m-

2.s-1 (média ± desvio padrão). As médias para o período chuvoso e seco foram de 1,52 (± 

1,59) e 2,96 (± 2,00) µmol m-2.s-1, respectivamente. Durante o período seco, os fluxos 

apresentaram forte correlação com umidade do solo (R2 = 0,83), e com a temperatura do ar no 

período chuvoso (R2= 0,93). O valor de respiração do solo foi de 8,5 Mg C.ha-1.y-1, abaixo do 

valor médio observado para áreas de pastagem no sudoeste da Amazônia (24,6 Mg C ha-1.y-1). 

Os resultados obtidos demonstram claramente que a umidade do solo e a temperatura do ar 

são fatores importantes na determinação das taxas de mineralização dessas áreas. 

 
Palavras-chave: Biogeoquímica. Pastagem. Amazônia.  
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RESUMO 
 

Os Sistemas Agroflorestais (SAF’s) são utilizados como uma prática na qual a união de 

espécies arbóreas com culturas agrícolas resulta na melhoria das condições físicas e químicas 

do solo, diminuindo as taxas de erosão e mantendo a produtividade do local. Portanto, é de 

suma importância os estudos de avaliação dos fluxos de dióxido de carbono (CO2) na 

tentativa de se avaliar a eficiência da prática de manejo com a redução dos impactos em áreas 

naturais ou antropizadas, tendo os SAF’s como opção para recuperação dos recursos. No 

presente trabalho, medimos a taxa de fluxo de CO2 de SAF’s testando a influência de fatores 

ambientais que determinam a emissão de CO2 do solo. As medidas utilizaram câmaras de 

concentração acopladas a um analisador de infravermelho (IRGA), modelo Licor-840. As 

coletas foram realizadas no período seco de 2011 e chuvoso de 2012 na Unidade Didática 

Agroecológica do Nordeste Paraense (UDB) da EMATER/PA no KM 7 da rodovia PA 112, 

no município de Bragança/PA. Os fluxos apresentaram valor médio de 4,96 (±2,20) μmol 

CO2 m-2.s-1. Forte sazonalidade foi observada, com o período chuvoso apresentando fluxos 

médios de 6,24 (±1,58) μmol CO2 m-2.s-1 com significativa correlação (R2 = 0,31) com a 

temperatura do ar. Durante o período seco, o fluxo médio foi de 3,51 (±1,81) μmol CO2 m
-2.s-

1, sob forte controle das taxas de mineralização exercido pelo conteúdo de água no solo (R2 = 

0,76). Os dados mostram um valor de emissão de C (18.8 Mg C ha-1.a-1) abaixo do limite 

inferior estimado para uma área de SAF (19,7 Mg C ha-1.a-1). Esses resultados mostram o 

grande potencial desse tipo de manejo em mitigar efeitos de mudanças climáticas pela 

similaridade das taxas de emissão às áreas naturais. 

 

Palavras-chave: Respiração do solo. Sistemas Agroflorestais. Amazônia. 
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RESUMO 

 

desmatamentos, destruição dos manguezais, sobrepesca, 

poluição das águas, aumento do lixo urbano e industrial, privatização das águas, construção 

de barragens, atividades de complexos industriais e portuários nos territórios tradicionalmente 

ocupados por pescadores, falta de políticas públicas, crescimento urbano, crescimento da 

aquicultura em larga escala, aumento do uso de tecnologias na captura, aumento da pesca 

industrial, diminuição dos estoques etc. 

Palavras-chave: Pescadores Artesanais. Redes Sociais. Meio Ambiente. 
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RESUMO 

 

No processo de tratamento de água para consumo humano, uma das principais finalidades é a 

remoção das partículas causadoras da turbidez e cor, além da eliminação de micro-organismos 

patogênicos presentes nesta água em tratamento. Para o funcionamento eficaz deste processo, 

algumas medidas devem ser adotadas, como por exemplo, a utilização do Sulfato de Alumínio 

(Al2(SO4)3.L
-1) na função de coagulante. O objetivo deste trabalho, foi medir a máxima 

eficiência do coagulante (Al2(SO4)3.L
-1) e a utilização de um catalisador ideal para o processo 

de tratamento de água, que são estes, o Hidróxido de Sódio (NaOH) e a Cal Hidratada 

(Ca(OH)2); onde as funções de “aceleradores” de coagulação foram testadas e avaliadas, tanto 

na questão de obter-se a melhor dosagem, quanto promover sua melhor performance no 

processo. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e o desenvolvimento em 

laboratório de análises físico-químicas onde se utilizou os seguintes equipamentos de suporte: 

Phmetro de Bancada, Colorímetro visual, Turbidímetro de Bancada  e o Jar Test, para que 

fossem testados a velocidade de formação dos flocos, a morfologia dos flocos e o tempo de 

decantação destes flocos. Portanto, durante as análises dos resultados, observou-se que, as 

vantagens de se utilizar a Cal Hidratada é vista durante a formação de flocos maiores, devido 

a sua bivalência positiva, produzindo uma maior clarificação do efluente, o que caracteriza 

uma maior superfície de contato e uma maior velocidade de decantação. Entretanto, a soda 

possui uma única valência positiva, o que ocasiona a formação de um floco, no mínimo duas 

vezes menor, e uma menor velocidade de decantação, porém em função dessa mono-valência, 

sua velocidade de reação química no processo, é superior em comparado a utilização da Cal 

Hidratada. 
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RESUMO 

 

A Região da Terra do Meio está localizada na bacia do rio Xingu, na Mesorregião do sudoeste 

do Pará, abrangendo extensa área que apresenta abundância de recursos florestais, minerários, 

hídricos e pluralidade biológica. Pela importância socioambiental da região, o governo 

brasileiro instituiu diversas áreas protegidas, dentre elas, terras indígenas, unidades de 

conservação federais e estaduais. Em 2011, foi criado o Projeto Mosaico Terra do Meio que 

visa integrar as áreas protegidas para consolidá-las, conter o desmatamento em seu interior e 

conservar a biodiversidade da Amazônia. A presente pesquisa investigou a existência de 

espécies da fauna ameaçadas no interior das nove unidades de conservação federais que 

compõem tal projeto, considerando as informações disponíveis no portal do ICMBIO. A 

categoria de ameaça às espécies obedece a critérios da União Mundial para a Conservação da 

Natrureza (IUCN) cuja classificação pode ser extinta, extinta na natureza, criticamente em 

perigo, em perigo, vulnerável e baixo risco (IUCN, 1994). A onça pintada (Panthera onca) e 

a ariranha (Pteronura brasiliensis) são as espécies mais listadas, enquanto que o peixe boi-da-

Amazônia (Trichechus inunguis) foi relacionado apenas uma vez, ambos como vulneráveis. A 

Estação Ecológica Terra do Meio, apesar de abrigar somente o Coatá-da-testa-branca (Ateles 

marginatus) como espécie ameaçada, merece especial atenção, pois este exemplar encontra-se 

em perigo de extinção. A Floresta Nacional de Altamira é a área mais crítica quanto à 

biodiversidade, pois relaciona as quatro espécies mencionadas como ameaçadas. Já às 

unidades de conservação  Resex Rio Xingu, Resex Iriri, Resex Verde para Sempre, Resex 

Riozinho do Anfrisio e Flona do Trairão não foram disponibilizadas informações acerca do 

assunto. O Pará abriga alto percentual de espécies de flora e fauna ameaçadas de extinção, 

demonstrando a imprescindibilidade em planejar e executar projetos de cunho 

conservacionista de forma efetiva e responsável, principalmente em áreas críticas e com alto 

grau de biodiversidade. 

 
Palavras-chave: Mosaico Terra do Meio. Fauna ameaçada de extinção. Unidades de Conservação. 
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RESUMO  

 

A madeira é uma commodity de extrema importância no Brasil e possui grande diversidade de 

utilização sendo matéria-prima para obtenção de energia, como carvão e biomassa, produção 

de celulose e papel, construção civil, indústria farmacêutica, etc. O modal rodoviário é a 

principal forma de transporte de carga florestal no Brasil, como também na região de estudo 

denominada “Arco do Desflorestamento”. O objetivo deste trabalho foi verificar a frota do 

transporte de madeira bruta e em toras, em compatibilidade à Resolução n. 246, de 27 de 

julho de 2007- CONTRAN que fixa parâmetros técnicos para o transporte de madeira bruta e 

em toras. Este levantamento tornou possível à proposição do Estado da Arte desta atividade, 

visto a necessidade de propor melhorias e alterações em políticas públicas de segurança, visto 

que este transporte é um dos principais responsáveis por vítimas e vítimas fatais em trânsito 

na região. Foram abordados 300 condutores e realizada a avaliação da frota em relação à 

presença de fueiros, painéis dianteiros e traseiros, cabos de aço, catracas e o estado de 

sinalização existente nos veículos. Os resultados de maior destaque é a constatação da idade 

média da frota que se mostrou demasiadamente avançada (18,22 anos). Este fato demonstra 

que o tráfego de veículos está sucateado e assim pode ser considerado o maior causador dos 

acidentes.  Se a Resolução n. 246 é datada de 2007, os veículos com idade avançada não têm 

condição de se adequarem à legislação vigente. Assim, este trabalho evidencia que mudanças 

urgentes em políticas de segurança pública devem ser prioritárias propondo linhas de crédito 

para manutenção e reinvestimento na frota possíveis adequações. Além de políticas de 

prevenção de acidentes de trânsito deverão ser fundamentais para evitar danos em 

infraestruturas urbanas, gastos com saúde pública e evitando ocorrências de vítimas fatais na 

região de estudo. 
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RESUMO 

O lago verde de Paragominas está localizado nas margens da PA 125, onde ocorreu o 

surgimento da cidade no início dos anos 60. Após décadas de ocupação urbana e deposição de 

lixo e entulhos que comprometiam o córrego do igarapé Paragominas. A área passou por um 

intenso processo de revitalização, transformando-se hoje em um dos mais bonitos cartões 

postais do município. O objetivo desta pesquisa foi realizar o estudo dos impactos ambientais 

no lago verde, no município de Paragominas-PA.  A metodologia de abordagem da pesquisa 

realizada foi do tipo exploratório, descritivo e bibliográfico. Os dados primários foram 

obtidos através da participação direta dos autores do artigo nas fases de elaboração. Os dados 

secundários foram levantados através de livros, internet e órgãos governamentais tanto para a 

definição e contexto sobre a tecnologia aplicada como para o estudo de caso. Para a 

identificação dos impactos ambientais foi realizado o estudo a cada 100 m, perfazendo um 

total de 1500 m ao entorno do lago. Na construção do Lago Verde notou-se que ouve uma 

grande área descoberta de vegetação, ocorrido “propositalmente” para a construção do Lago. 

A quantidade de lixos encontrados foi observada claramente, os quais são despejados pelos 

visitantes e pela própria comunidade que habita as proximidades do Lago Verde. Mesmo 

ocorrendo limpeza diariamente, e obtendo lixeiras e coleta de lixo, ainda foi encontrada uma 

quantidade significativa de lixo (latinhas, plásticos, palha seca, garrafa pet, descartáveis, 

isopor, materiais de construção, papel) em suas proximidades causando entupimento dos 

bueiros e poluição do igarapé Paragominas, gerando consecutivamente enchentes na cidade. A 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas por substâncias oriundas de depósitos de 

resíduos é um dos maiores problemas envolvendo saúde pública. Vegetais irrigados com água 

contaminada por chorume ou despejo de resíduos também poderão causar problemas de saúde 

ao homem. 
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RESUMO 

 

Pesquisas no campo da etnobotânica têm fornecido valiosas informações sobre a forma de 

apropriação e manejo dos recursos vegetais por populações locais. De modo geral, essas 

populações locais possuem amplo conhecimento sobre métodos alternativos usados para curar 

ou aliviar sintomas de doenças. O trabalho objetivou identificar as plantas medicinais, bem 

como seus usos no tratamento de diversas doenças, a partir dos conhecimentos dos moradores 

da comunidade de Rio Urubueua de Fátima. No período de julho de 2011 a julho de 2012 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com 35 informantes, na faixa etária de 28 a 93 

anos. Os resultados demonstraram que 58 espécies vegetais são indicadas para o tratamento 

de diversas enfermidades, relacionadas a cinco sistemas corporais: nervoso (3 spp.), 

geniturinário (6 spp.), circulatório (8 spp.), respiratório (10 spp.) e gastrintestinal (35 spp.). As 

doenças do sistema gastrintestinal acometem frequentemente crianças e adultos, com relatos 

de distúrbios relacionados à diarreia, dor de barriga, dor de estômago e verminoses. As 

espécies mais empregadas na terapia medicinal foram hortelã (Mentha sp. L.), goiaba 

(Psidium guajava L.), Caxinguba (Ficus máxima Mill.) e boldo (Vernonia condensata Baker). 

A forma de utilização desses recursos se dá por meio de chás, que podem ser preparados com 

as folhas, cascas e raízes. O tratamento com as plantas medicinais constitui-se como medida 

terapêutica prioritária para os moradores de Rio Urubueua de Fátima, uma vez que a 

ineficiência do atendimento à saúde deixa a comunidade desassistida e vulnerável à doenças. 

Recursos vegetais medicinais abundantes, juntamente com a manutenção dos conhecimentos 

tradicionais, tornam-se alternativas efetivas e de baixo custo para a população da área de 

estudo. 
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RESUMO  

 

Na cidade de Ananindeua/PA existem diversas feiras e mercados que atendem a população, 

porém grande parte destes encontram-se em condições precárias de salubridade, dentre estes, 

destaca-se o mercado “Elo Perdido” (30 feirantes) que atende a comunidade do entorno e 

enfrenta dificuldades acerca do descarte de resíduos sólidos de forma inadequada. Neste 

contexto, o presente trabalho teve como objetivo trabalhar o tema “resíduos sólidos urbanos” 

com feirantes do mercado e comunidade do entorno para sensibilizá-los através de estratégias 

de educação ambiental. Para tanto, foi adotado o método de mobilização e sensibilização 

comunitária, sendo trabalhado o tema supracitado na forma de palestra e oficina em educação 

ambiental voltadas para feirantes e moradores da Comunidade. O trabalho foi desenvolvido 

em três etapas. A primeira compreendeu o diagnóstico e perfil do mercado e comunidade do 

entorno, onde foi possível perceber a precariedade sanitária e estrutural do local. A segunda 

consistiu na elaboração de um Plano de Mobilização para definir os objetivos e metodologias 

para a ação comunitária. A terceira foi a realização da mobilização propriamente dita, em que 

foram desenvolvidas palestra e oficina para os feirantes e moradores da Comunidade. No dia 

da ação (13/09/2014) compareceram 26 participantes, sendo que nenhum feirante esteve 

presente, apesar dos convites e sensibilizações locais realizadas enfatizando a importância da 

presença dos mesmos na ação. Apesar disso, a mobilização atingiu seu objetivo de 

sensibilização da comunidade sobre a questão sanitária local e da feira que a atende, além 

disso, o tema despertou os moradores para a problemática dos resíduos sólidos, interesse em 

buscar melhorias para a comunidade e para o mercado, e principalmente, necessidade de dar 

continuidade na sensibilização dos feirantes de forma intensa, visto que foi possível perceber 

a baixa autoestima, a pouca vontade em participar, o desconhecimento de direitos, deveres e 

certa segregação diante dos demais mercados gerenciados pela Prefeitura Municipal.  

 

Palavras chaves: Mobilização Comunitária. Educação Ambiental. Resíduos Sólidos. 

 

 



  

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

ISSN 2316-7637 

88 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

FLUXOS EVASIVOS DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) E METANO 

(CH4) NA INTERFACE ÁGUA-AR DO RIO TRACUATEUA, 

TRACUATEUA-PA  

 
Diego Moizes Gomes Ribeiro1; Dayene Santiago Mendes2; Emylle de Sáida Mesquita 

Paixão3; Hudson Cleber Pereira da Silva4 
 

1Estudante do Curso de Ciências Biológicas – UFPA; E-mail:diego.mgr18@hotmail.com 
2Estudante do Curso de Ciências Biológicas – UFPA; E-mail:daysantiago12@hotmail.com; 

3Estudante do Curso de Ciências Biológicas – UFPA; E-mail:emyllesmpaixao@hotmail.com 
4Docente do Curso do Engenharia de Pesca – UFPA. E-mail: hudsonsilva@ufpa.br 

 

RESUMO 

 

Estudos indicam que a evasão de CO2 e CH4 das águas superficiais é uma importante via de 

transporte no ciclo do carbono (C) a ser considerada nos balanços regionais e global. O 

presente estudo visa determinar a dinâmica dos processos de mineralização de matéria 

orgânica que ocorrem na coluna d’água e contribuição desses corpos d’água para o cômputo 

de carbono atmosférico. Neste sentido, apresentamos dados preliminares dos fluxos difusivos 

de CO2 e CH4 na interface água-ar da coluna d’água do rio Tracuateua, localizado no 

município de Tracuateua/PA. Os fluxos foram medidos durante o início do período seco de 

2014. As mensurações dos fluxos de CO2 e CH4 foram realizadas utilizando-se o método de 

câmara de concentração flutuante, com as leituras sendo obtidas pela técnica de 

Espectroscopia de Absorção a Laser Realçada por Cavidade (Los Gatos Research 

Inc./Mountain View/CA/USA). In situ, foram analisadas as variáveis físico-químicas como 

oxigênio dissolvido (OD), pH, condutividade, temperatura da água e do ar. Os fluxos médios 

de CO2 e CH4 foram 4,62 (±1,84) μmols.m.-2s-1 e 3,48 (±2,84) mg m.-2 h-1 (média ± desvio 

padrão), respectivamente. Os fluxos médios de CO2 apresentaram uma forte correlação com 

OD (R²=0.49) e pH (R²=0.65), respectivamente. As variações nas taxas de emissão de CH4 

também mostraram fortes correlações com OD e pH com os respectivos valores de R²=0.57 e 

R²=0.49, demonstrando a importância destas variáveis que controlam os processos de 

mineralização na coluna d’água e as trocas gasosas na interface água-ar. 
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RESUMO 
 

Este trabalho trata de um estudo experimental para a utilização de três matrizes biológicas, 

Mauritia flexuosa L.f. (buriti); Elaeis guineensis Jacq. (dendê) e Attalea maripa Aubl. (inajá), 

fontes de enzimas peroxidases que podem ser empegadas no ensino de reações de oxidação. 

As peroxidases são amplamente distribuídas na natureza sendo encontradas em animais, 

micro-organismos e vegetais, elas catalisam a oxidação de uma ampla variedade de 

substratos, utilizando peróxido de hidrogênio (H2O2) e outros peróxidos, podendo substituir as 

técnicas atuais de química oxidante. A importância desses frutos cresceu consideravelmente 

no Brasil, porém, seu aproveitamento relacionado com aspectos didático-pedagógicos, é 

pouco explorado pelos docentes no âmbito escolar. Diante disso, este estudo objetivou 

contribuir com o ensino de reações de oxidação de compostos orgânicos, utilizando recursos 

disponíveis na natureza, melhorando assim, o aproveitamento da biodiversidade amazônica e 

promovendo o ensino de química de forma interdisciplinar e contextualizada. Os frutos foram 

despolpados e macerados, obtendo-se extratos aquosos brutos utilizados como catalizadores 

nas reações de oxidação. Para alcançar a atividade enzimática presente em cada um, foram 

realizados ensaios utilizando o guaiacol como substrato orgânico, o peróxido de hidrogênio 

como agente oxidante e os extratos aquosos dos frutos, como fonte de enzimas. Os resultados 

mostraram que os três extratos apresentaram atividade enzimática devido à reação de 

oxidação do substrato guaiacol pelo peróxido de hidrogênio (H2O2), funcionando como 

catalizador. A presença da enzima peroxidase foi confirmada pela ocorrência da cor 

vermelho-tijolo, após o tempo de 1 minuto de reação. Portanto, foi utilizado um método 

simples, relativo aos estudos de reações de oxi-redução orgânica e cinética química, que pode 

ser implantado em sala de aula ou como atividade experimental de laboratório, sendo uma 

contribuição importante às ferramentas de ensino de química destes conteúdos, além da 

introdução e utilização de agentes regionais no mesmo. 
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RESUMO  
 

Este trabalho tem como objetivo identificar as contribuições do design estratégico no processo 

de inovação da cooperativa Mãos Habilidosas em Bragança-PA. Trata-se de uma associação 

composta por 26 grupos de várias comunidades que trabalham na reutilização de materiais 

descartados e utilização de fibras naturais. Para defender este argumento, a discussão 

desenvolvida cita o design como forma de inovação tecnológica a partir dos aspectos 

estéticos, funcionais e simbólicos nos produtos. O referencial teórico discorre sobre a gestão 

dos recursos através da sustentabilidade e design estratégico na sua origem e a aplicabilidade, 

feita durante a pesquisa bibliográfica. A pesquisa de campo foi realizada a partir de 

entrevistas semiestruturadas em três comunidades: São Matheus, Fazendinha, Vila-que-era, 

que trabalham principalmente com geração de aproveitamento dos recursos naturais existentes 

em seu entorno. Pôde-se perceber, durante a pesquisa realizada, que o conhecimento gerencial 

que os artesãos possuem, assim como o conhecimento da técnica produtiva, foram obtidos, na 

maioria dos casos, facilmente através do “aprender-fazendo”. Nesse sentido, destaca-se, 

ainda, a baixa capacidade apresentada pelos artesãos em criar novos produtos. No entanto, a 

maioria dos artesãos entrevistados na pesquisa afirmou que os seus produtos são criados a 

partir de outros já existentes no mercado. Espera-se que o artigo contribua para a discussão e 

compreensão dos desafios envolvidos na construção da sustentabilidade e subsidiar a 

formulação de políticas de intervenção dos diversos atores envolvidos com a questão 

socioambiental. 
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RESUMO  

 

Os herbários são importantes espaços destinados a conservar a diversidade vegetal, realizar 

pesquisas em diversas áreas da botânica, educar e informar a sociedade sobre a necessidade de 

formar cidadãos críticos e atuantes nas temáticas relacionadas ao ser humano-natureza. As 

coleções do herbário Marlene Freitas da Silva (MFS), na Universidade do Estado do Pará, 

constituem ferramentas imprescindíveis para documentar e inventariar espécies 

representativas da região amazônica, podendo contribuir diretamente no processo educativo 

das populações que vivem nos centros urbanos e no interior do estado do Pará. O objetivo 

desta pesquisa foi divulgar e socializar o acervo do MFS, promovendo a ampliação de 

conhecimentos e a conscientização acerca da biodiversidade vegetal amazônica para a 

sociedade em geral. Para isso, foram organizadas três exposições itinerantes nos meses de 

abril a maio de 2014: 1ª) Dia Nacional da Botânica, no Centro de Ciências Sociais e Educação 

- UEPA; 2ª) Aniversário de 21 anos da UEPA, Ginásio de Educação Física - UEPA e 3ª) 

Projeto UEPA nas Comunidades, município de Bujarú-PA. Materiais didáticos, como folders, 

cartazes e marcadores de texto produzidos com plantas, foram elaborados para divulgação 

inicial. Posteriormente, a exposição foi montada em setores, que mostraram as coleções de 

frutos, sementes, plântulas, briófitas, técnicas de coleta e preservação das amostras, e os 

produtos feitos a partir de plantas. Dentre os produtos, destacaram-se brinquedos, utensílios 

domésticos, remédios e temperos. Também, os visitantes das exposições receberam 

informações de estudantes de graduação capacitados para abordar conteúdos diversificados 

em botânica, contextualizando-os com a realidade do público-alvo. Nos três eventos o 

herbário recebeu 452 visitantes, entre crianças, estudantes do ensino médio, professores e a 

população de modo geral, que demonstraram grande interesse pelo acervo. Em cada local de 

exposição foi possível estabelecer uma intervenção educacional participativa com o público, 

numa construção conjunta de saberes sobre as plantas. 
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A questão ambiental é um dos assuntos que vem sendo bastante discutido atualmente. Sendo 

assim, estes problemas são conhecidos por diferentes contextos sociais. Todavia, percebe-se 

que este conhecimento não se converte em práticas ambientalmente corretas, havendo assim 

um distanciamento entre a prática e o conhecimento da causa ambiental por parte da 

população. Umas das alternativas apontadas, pelas organizações que discutem saídas para 

conter o processo de destruição da natureza, é a educação. Neste contexto, surge uma nova 

dimensão do conhecimento, a educação ambiental – que garantirá um novo processo 

educativo, alicerçando o conhecimento ambiental e que se traduzirá em valores éticos. A vila 

de Itupanema, situada no município de Barcarena-PA, encontra-se diante de tal panorama, 

onde a mudança de atitude fará a diferença à manutenção dos recursos. O contato com as 

escolas teve por objetivo principal demonstrar e discutir os benefícios da horta na escola, tais 

como: preservação do ambiente escolar, estimulação do trabalho em equipe e da cooperação, 

modificação do hábito alimentar e reutilização de materiais descartáveis e orgânicos. As 

oficinas e palestras levaram assuntos que permeiam a questão produtiva, saúde, cidadania, 

segurança alimentar, contexto histórico da agricultura e sua relação com o ambiente. Além 

disso, tais ações deixaram evidente que todos devem e podem se envolver no processo da 

formação da horta escolar. Adicionalmente, esta atividade propicia uma ligação mais estreita 

entre a comunidade e a natureza, havendo assim, a minimização de uma relação conflituosa e 

dominadora que ocorre entre o homem e a natureza. Percebeu-se que o contato com a horta e 

suas rotinas, manifestou grande interesse por parte dos alunos e professores. Esta relação de 

proximidade com os recursos que a natureza deve propiciar uma mudança de valores e 

atitudes dos sujeitos envolvidos na horta.    
 

Palavras-chave: Horta escolar. Educação ambiental. Integração.  
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RESUMO  
 

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa cujo objetivo principal foi análise 

ambiental da bacia hidrográfica do rio Quatipuru que possui cerca de 912,0 km² e está 

localizada na região Nordeste do Estado do Pará. O rio Quatipuru nasce no município de 

Bragança, em uma altitude aproximada de 55,0 m. Em seu trajeto até o mar, percorre cerca de 

60,0 km, recebendo contribuições pela margem direita do rio Tracuateua e pela margem 

esquerda dos rios Piaba e dos Cacos. O rio Quatipuru drena os municípios de Quatipuru, 

Tracuateua, Bragança, Capanema, Peixe-Boi e Primavera. O estudo encontra-se centralizado 

no objetivo de caracterizar os devidos usos dessa bacia hidrográfica. A pesquisa de campo foi 

realizada no mês de setembro/2014, com intuito de identificar os problemas ambientais 

existentes na área da bacia hidrográfica decorrente do uso inadequado dos recursos hídricos e 

a exploração de minério. Para o desenvolvimento do artigo foi utilizada pesquisa 

bibliográfica; pesquisa de campo, in loco, com instrumentos e técnicas como a observação 

direta, coleta de dados fotográficos, coleta de pontos com GPS e elaboração de mapas, que 

serviram como suporte para desenvolvimento da pesquisa. Durante a pesquisa foi constada a 

instalação de 07 balneários no rio Quatipuru e 02 no rio Tracuateua, onde foi possível 

identificar problemas de cunho socioambiental devido à falta de educação ambiental de 

proprietários e frequentadores. Notou-se o comprometimento de algumas nascentes pelo 

barramento das águas para beneficiamento da mandioca. Ao longo da bacia observou-se a 

exploração de minério. Estas ações têm crescido por não haver fiscalização de órgão 

competente no local. Conclui-se que os problemas ambientais presentes são ocasionados pela 

falta de educação ambiental e pela inexistência de politicas públicas municipais para 

aplicação de leis ambientais que disciplinem os usos na região da bacia hidrográfica. 
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RESUMO 
 

Com o constante aumento populacional a demanda por alimentos, tanto de origem animal, 

quanto de origem vegetal, vem aumentando cada dia mais. Com isso, a produção animal tem 

se intensificado e se aprimorado. No Brasil, a produção animal para corte é uma atividade 

econômica que se expressa através do surgimento de um número crescente de abatedouros, 

tornando o Brasil um dos maiores exportadores mundiais de carne bovina. No entanto, mais 

de 60% da carne consumida no País é proveniente de abatedouros clandestinos, sem 

fiscalização ou sem as condições sanitárias necessárias para garantir a qualidade da carne, 

bem como a preservação do meio ambiente. O consumo de água e a quantidade de despejos 

resultante das atividades dos abatedouros pode variar conforme os métodos de abate e 

industrialização do abatedouro. Contudo, a minimização de efluentes pode ser obtida pela 

otimização do uso racional da água e através do seu reuso. No processamento industrial de 

abatedouros são gerados resíduos poluentes causadores de impactos ambientais negativos. 

Estes resíduos, provenientes das diferentes etapas do processo industrial, podem ser 

classificados de acordo com suas características físico-químicas e origem de geração. Dessa 

forma, os objetivos deste trabalho foram identificar os impactos ambientais causados por 

abatedouros e propor medidas mitigadoras visando minimizar os impactos negativos desse 

tipo de empreendimento. Na identificação dos impactos ambientais foi utilizado como 

exemplo, uma matriz de interação entre as ações impactantes e os fatores ambientais, 

indicando desta maneira os impactos ambientais positivos e negativos. Após a identificação 

dos impactos ambientais, foram propostas medidas mitigadoras para minimizar os impactos 

negativos. Baseado nas informações obtidas, considerou-se importante que, além do manejo 

ambientalmente adequado dos resíduos gerados, devem ser aplicadas alternativas de produção 

sustentável, adequando-se o processo industrial às condições ambientais. 
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RESUMO  
 

Este trabalho teve como objetivo analisar as condições de degradação do açude, localizado na 

periferia do bairro do Taíra, na cidade de Bragança – PA, antes utilizado como área de pesca e 

lazer pela comunidade local. Nos últimos anos o avanço da urbanização desordenada no 

município ocasionou o surgimento de uma ocupação espontânea nas proximidades do açude, 

que provocou o processo de desmatamento das margens e até mesmo a diminuição do fluxo 

d’água. Para desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas as coletas bibliográfica, trabalho 

de campo in loco, aplicação de entrevistas semiestruturadas, coleta de dados fotográficos e 

pontos com GPS, para elaboração do mapa e análise da paisagem com o uso de imagens do 

Satélite Spot 5. Mediante aos dados coletados, foi possível constatar o alto índice de 

degradação do ambiente, ocasionado pelo uso e ocupação desordenada do solo, disposição 

inadequada de resíduos sólidos, sendo que a maior parte da mata ciliar foi totalmente 

devastada pela ação antrópica. Constatou-se ainda que a área encontra-se em um processo de 

degradação elevado, resultante de atividades agropecuárias, pois parte dessa área é utilizada 

para pastagem pela população próxima do açude. Perante a realização do diagnóstico 

ambiental na área em que se deseja recuperar, constatou-se que a mesma encontra-se em um 

processo de degradação elevada, resultante de atividades inapropriadas do solo e da mata 

ciliar, sendo que esta última foi totalmente devastada. Essas ações ocorridas na área também 

são resultantes do manejo inadequado dos recursos naturais, falta de políticas públicas, falta 

de aplicação da legislação ambiental do município e ausência de consciência ambiental por 

parte dos moradores. 
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RESUMO 

 

O presente estudo objetiva evidenciar os impactos e as injustiças socioambientais vivenciadas 

pelos pescadores artesanais da comunidade de Itaipu/RJ. A pesquisa está ligada ao programa 

de iniciação Cientifica da Estácio de Sá-RJ, iniciada em junho de 2014. A metodologia se 

insere no campo das pesquisas participantes, procurando estabelecer o diálogo entre o 

conhecimento tácito (dos pescadores e da comunidade) e técnico (estudantes e professores do 

curso de Gestão Ambiental), com uso de métodos que envolvem: pesquisa bibliográfica, 

entrevistas semiestruturadas com informantes-chave, história oral e uso de imagens. O 

conceito de injustiça socioambiental configura-se pela desigual distribuição de poder sobre a 

base material da vida social e do desenvolvimento, evidenciada na apropriação desigual do 

território e dos recursos naturais. Os resultados obtidos até o momento apontam que os 

pescadores artesanais de Itaipu/RJ estão sujeitos a vários impactos e injustiças 

socioambientais: sofrem com a demanda crescente da pesca industrial, gerando uma 

concorrência desleal, na medida em que o pescador artesanal não possui os mesmos recursos 

tecnológicos; são afetados pelo avanço da indústria petrolífera sobre os seus territórios 

gerando restrições, cada vez maiores, de acesso às áreas de pesca; sofrem ainda, com a 

permanente e crescente pressão das especulações imobiliárias que tende a deslocá-los para 

fora do seu local de origem; a falta de políticas públicas agrava os problemas relativos à 

poluição: falta de saneamento básico, moradias irregulares, degradação foram alguns dos 

problemas observados.  
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RESUMO  
 

Este trabalho tem como objetivo identificar as áreas de vulnerabilidade hídrica através das 

ações de degradação espacial em torno da bacia do alto rio Guamá. Para isso utilizou-se a 

imagem de satélite Landsat TM, disponibilizada pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais-INPE/PRODES para o ano referente de 2010, dividindo-a em duas sub-áreas dentro 

da bacia do alto rio Guamá (área 1 e área 2), para que se obtivesse um maior detalhamento das 

áreas, com e sem vegetação. Foram utilizados também dados anuais de precipitação e vazão 

adquiridos na Agência Nacional de Águas - ANA no total de 4 estações, sendo duas 

pluviométricas (Bom jardim e Ourém), e duas fluviométricas (Colônia Santo Antônio e 

Marambaia) , para comparar os resultados encontrados através da imagem de satélite Landsat. 

Observou-se que a área1apresentou uma degradação maior ao longo da extensão da bacia, 

determinando-se como sendo uma área de vulnerabilidade significativa, complementando 

com os resultados relacionados aos dados médios anuais de precipitação e vazão, onde obteve 

um comportamento de regime de precipitação para o ano de 2010 reduzido para as duas áreas, 

já o comportamento da vazão apresentou valores poucos reduzidos para este ano mais 

acompanhando a curvatura do regime de precipitação. Esses resultados identificam que as 

áreas em torno do alto rio Guamá estão sujeitas às ações antrópicas de forma a contribuir na 

mudança do regime hídrico da região.  
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RESUMO  

 

O fato de existir uma grande demanda de espécies florestais em programas com base no 

reflorestamento tem aumentado a busca por novos conhecimentos sobre a produção de mudas 

e a determinação de parâmetros que influenciem no seu melhor desenvolvimento. Assim, 

objetivou-se verificar a influência do sombreamento nos parâmetros e índices morfológicos 

de mudas de Rhizophora mangle, Avicennia germinans e Laguncularia racemosa em viveiro 

para determinação do seu melhor desenvolvimento. O trabalho foi realizado na Vila de 

Tamatateua, no município de Bragança, Pará. Os propágulos das espécies foram semeados em 

viveiro sob duas condições: sem sombreamento (pleno sol) e com sombreamento a 70% de 

sombra (obtidos por meio de telas de polietileno). Em laboratório, as mudas foram avaliadas 

bimestralmente no período de um ano. Para os parâmetros morfológicos: Altura Total (H), 

Diâmetro do Coleto (DC), Massa Seca da Parte Aérea (MSPA), Massa Seca do Caule (MSC) 

e Massa Seca da Raiz (MSR). Para a análise dos Índices Morfológicos foram feitas 

correlações de Pearson entre os parâmetros morfológicos: H/DC, H/MSPA e MSPA/MSR 

para sol e sombra. Observou-se que todas as espécies apresentaram valores superiores para os 

parâmetros H, DC, MSPA e MSR quando submetidas a 70% de sombra. Avicennia germinans 

apresentou melhores resultados no tratamento com sombra, enquanto R. mangle foi 

favorecida tanto em pleno sol quanto sob sombreamento e L. racemosa a que menos se 

desenvolveu nos tratamentos testados. Valores superiores de correlação foram registrados 

para os seguintes índices: MSPA/MSR para R. mangle em pleno sol; H/DC para A. germinans 

e MSPA/MSR para L. racemosa em ambos os sombreamentos. Conclui-se então que: i) R. 

mangle apresentou capacidade de aclimatação em ambos os tratamentos no viveiro, ii) que o 

sombreamento foi um fator limitante no desenvolvimento de A. germinans e iii) que L. 

racemosa apresentou baixa tolerância ao tratamento em pleno sol.   
 

Palavras-chave: Desenvolvimento de mudas. Plantio. Reflorestamento 
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RESUMO 

 

As formigas possuem alto nível de organização social, a chamada eusocialidade, e são um dos 

grupos megadiversos da classe Insecta. É um grupo ecologicamente diverso, dominante na 

Terra, exceto na Antártida, e suas interações com o meio ambiente caracterizam algumas 

espécies, como bioindicadoras. A destruição de habitats implica no desaparecimento de 

inúmeros destes insetos, como acontece no arco do desmatamento na Amazônia, onde 

levantamentos faunísticos tornam-se necessários para conhecer o que existe e assim manter 

testemunhos biológicos em coleções que poderão contribuir para outros estudos em diversas 

áreas de conhecimento. Este estudo teve como objetivo conhecer a composição, abundância e 

riqueza de formigas em Nova Timboteua, Pará, Brasil. A coleta foi realizada com armadilhas 

de queda do tipo Pitfall (onde permaneceram em campo durante 48 horas) e Winkler, em três 

transecções de 100 metros, contendo 10 pontos distanciados 10 metros entre si. Os espécimes 

coletados foram conservados em álcool 75% e conduzidos ao Laboratório de Sistemática e 

Ecologia de Formigas do Museu Paraense Emilio Goeldi para serem processados. Obteve-se 

100 registros (249 espécimes), em 21 gêneros pertencentes a seis subfamílias no método 

Pitfall, e 218 registos (1975 espécimes) em 26 gêneros pertencentes a oito subfamílias no 

método Winkler, totalizando 318 registros (2224 espécimes) em 32 gêneros de oito 

subfamílias. A subfamília Dorylinae foi coletada apenas no método Pitfall e Proceratiinae e 

Pseudomyrmecinae com Winkler. Nove gêneros foram peculiares a Pitfall e 12 ao método 

Winkler. A subfamília mais rica e mais abundante foi Myrmicinae (16 gêneros, 173 registros) 

e a menos abundante foi Pseudomyrmecinae (um gênero, um registro). Os gêneros mais 

representativos foram Strumigenys (31 registros), Pheidole (30), Solenopsis (28), 
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Ectatotomma (19), Crematogaster (18) e Hylomyrma (18). Os com menor abundância foram 

Cerapachys, Plathytyrea e Forelius, com apenas um registro cada. 

 
Palavras-chave: Formigas, Riqueza, Amazônia oriental 
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RESUMO 

 

O estado do Pará abriga parte significativa da floresta amazônica e está representado por 

ecossistemas diversos, localizados ou não em unidades de conservação ou áreas de proteção 

ambiental. Grande parte dessa vegetação é encontrada em áreas de assentamento, privadas, de 

posse, e em terras devolutas, logo sujeitas ao risco eminente de degradação e perda da 

biodiversidade vegetal. Este trabalho teve por objetivo fazer o levantamento das coletas 

botânicas realizadas no estado do Pará a partir dos bancos de dados dos herbários Marlene 

Freitas da Silva (MFS), da Universidade do Estado do Pará e Instituto Agronômico do Norte 

(IAN), da Embrapa Amazônia Oriental, visando avaliar e quantificar as áreas já inventariadas. 

Para isso, foram realizadas consultas às bases de informações organizadas no BRAHMS 

(Botanical Research and Herbarium Management System) e filtrados os registros das espécies 

para o estado, os locais de ocorrência e mapeamento. Os resultados obtidos foram 

comparados com as áreas prioritárias de coleta, publicadas pelo Sistema de Alerta de 

Desmatamento/SAD-Imazon, que são consideradas alvos de desmatamento no Pará. MFS e 

IAN somam 63.040 amostras de plantas. Deste total, o MFS possui 2.792, provenientes de 74 

localidades, onde a maioria encontra-se na região nordeste do estado. Abaetetuba (222), 

Belém (194) e Barcarena (145) concentram expressivos registros. O IAN tem 60.248, 

distribuídas entre 354 localidades, principalmente nas regiões Nordeste e Sudoeste, com 

destaque Belém (11.54), Moju (6.338) e Santarém (2.912). De acordo com o SAD, as regiões 

Centro e Sudoeste do estado são indicadas como áreas em crescimento acelerado de 

desmatamento, em que estão localizados 6 dos 10 municípios mais desmatados da Amazônia 

legal. Dessa forma, faz-se necessário que ambos os herbários priorizem estes espaços através 

de coletas, uma vez que a biodiversidade vegetal do estado necessita ser catalogada, a fim de 

preservar espécies em processo de ameaça ou de extinção. 

 
Palavras-chave: Coleções Botânicas. Conservação. Inventário. 
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RESUMO  
 

A região amazônica é rica em biodiversidade em seus diversos ecossistemas. Com uma flora 

diversificada de espécies, a Amazônia tem sido um celeiro de novos produtos que agradam os 

consumidores de todos os gêneros e etnias, sendo um destes produtos a cachaça. O estado do 

Pará não é referência na produção de cachaças de qualidade, inclusive por uma questão 

climática. No entanto, pela variedade de frutas presentes neste estado, este tem sido referência 

nacional na produção de um tipo especial de blended – mistura de aguardente de cana-de-

açúcar com produtos tipicamente amazônicos. O crescimento da produção de cachaças 

produzidas industrialmente contribuiu sobremaneira para uma relativa diminuição na 

quantidade de produtores artesãos de cachaças no estado do Pará. A partir de uma pesquisa de 

campo, realizada no mês de outubro de 2014, na cidade de Belém-PA, foram identificados 

dois produtores e as cachaças selecionadas foram as que tinham os produtos amazônicos mais 

conhecidos em sua composição. As cachaças produzidas por ambos os produtores eram de: 

jambu, jambu com açaí, jambu com cupuaçu, bacuri e castanha do Pará. No caso do primeiro 

produtor, os elementos mais comuns nestas cachaças eram: açúcar, água e ácido cítrico, mas 

diferem no estrato do produto constituinte de cada uma, sendo teor alcoólico igual a 18%. Em 

relação ao segundo produtor, as cachaças possuem aguardente de cana composta com o 

produto referido de cada cachaça, sendo o teor alcoólico de 38%. Em média, o preço por 

volume em ambos os casos é de dois reais por ml. A pesquisa será ampliada para identificar 

outras cachaças vendidas em Belém, que são elaboradas com produtos tipicamente 

amazônicos. 

 
Palavras-chave: Cachaças amazônicas. Levantamento de cachaças. Produtos artesanais. 
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RESUMO  
 

No Pará, a indústria química destaca-se na área de mineração. De acordo com dados obtidos, 

ela representa um dos mais expressivos segmentos econômico paraense. A produção do 

alumínio ocasiona grandes impactos socioambientais, inerentes às suas atividades, e tornou-se 

alvo de cobranças de ações de responsabilidade socioambiental. No município de Barcarena-

PA se localizam várias empresas associadas à cadeia de produção do alumínio – a Albrás, a 

Alunorte e outras empresas. Utilizaremos apenas a Albrás e a Alunorte em nossa pesquisa 

devido ao processo de produção do alumínio, onde ocorrem a geração de resíduos sólidos, 

líquidos e emissões de gases. O presente trabalho teve como objetivo fazer um levantamento 

dos principais elementos químicos utilizados em grande escala na cadeia de produção do 

alumínio no estado do Pará. Tal levantamento se faz importante ressaltando que durante a 

produção do alumínio alguns constituintes químicos são prejudiciais à saúde, por essa razão 

foram identificados e tabelados no presente trabalho. Para a produção do alumínio, ocorrem 

diversos processos tais como: lavagem, digestão, precipitação e fundição. Para transformar a 

bauxita em alumínio, há a geração de vários tipos de resíduos. No presente, foi contabilizada a 

quantidade de elementos químicos dispersos nessa cadeia durante a produção do alumínio no 

período 6 (seis) anos. A pesquisa foi bibliográfica, baseada em relatórios divulgados pelas 

empresas Albrás e Alunorte. Foram observados durante a industrialização da bauxita para 

produção do alumínio o consumo dos seguintes compostos: soda cáustica, cal virgem, ácido 

sulfúrico, floculantes, carvão mineral, óleo bpf.  

Palavras-chave: Elementos químicos. Cadeia do alumínio. Estado Pará. 
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RESUMO 

 

A arborização de Belém iniciou-se em meados do século XIX com o plantio da espécie 

Mangifera Indica. L. A plantação de mudas na cidade foi intensa durante várias décadas, mas 

esse número tem decaído desde 1989 e o tombamento das mangueiras antigas tem sido mais 

frequente.  As praças são áreas verdes essenciais para as cidades, a diminuição arbórea é um 

grave problema. Nesse sentido, foi comprovado que em Belém a vegetação é importante para 

o controle microclimático, resultando em uma melhor qualidade de vida para população. O 

objetivo do presente trabalho foi a realização de um levantamento das características 

morfológicas evidentes nas mangueiras acometidas por plantas daninhas, relacionando esses 

agentes com a possível causa da queda de mangueiras nas praças. O levantamento foi 

realizado no perímetro das Praças Batista Campos e Brasil, através da medição do CAP, 

fotografias das plantas afetadas por pragas e ficha de campo para caracterizar a mangueira. A 

partir disso, foi evidente na Praça Brasil que as mangueiras mais afetadas foram as que 

possuíam o CAP acima de dois metros, com a presença de ervas daninhas nas copas das 

árvores, as mais encontradas foram o cipó-chumbo e a erva-de-passarinho não descartando a 

presença de pragas como formigas e cupins no tronco. A Praça Batista Campos por ter um 

perímetro maior e ser uma praça mais antiga apresentava mais árvores afetadas, com quase 

todas tendo algum tipo de praga, também percebeu-se que algumas dessas mangueiras 

apresentavam inclinações e raízes expostas, tendendo à queda. Podemos afirmar que existem 

diversas causas para a queda dessas mangueiras, muitas delas estão relacionadas à falta de 

preservação ou poda irregular da copa e lateral, deixando a árvore infestada de parasitas, o 

que pode levar a transmissão de fitopatógenos nocivos à planta, aumentando o risco de 

tombamento nas épocas de chuva. 
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RESUMO 

 

Os igarapés são para a população um importante espaço de lazer no qual estão imbuídas além 

da herança cultural amazônica a importância biológica. São os caminhos estreitos no meio da 

floresta que permitem as mais diversas atividades como transporte, pesca e lazer, e de 

importância fundamental para muitas comunidades no entorno. O referido trabalho teve 

como objetivo realizar pesquisa exploratória para mapear os igarapés utilizados pela 

população, verificar as condições de balneabilidade e ambientais no entorno do município de 

Igarapé-Miri/Pa. O mapeamento foi realizado através de visita in loco com auxilio de GPS 

Garmim e entrevista através da utilização de questionários para os moradores da zona urbana e 

rural. Foram mapeados seis igarapés que são utilizados por 98% dos entrevistados para lazer, 

desses apenas um não está em condições de uso, enquanto que 90% sofreu algum tipo de 

mudança em relação à cor da água, odor e nível, 57% encontra-se com a mata ciliar 

preservada, no entanto percebe-se processos de intensificação de ações antrópicas com 

redução da mata ciliar no entorno dos igarapés, e aterramento da cabeceira próximo a 

nascente do rio Itamimbuca o qual alimenta uma rede de cinco igarapés levantados nessa 

pesquisa, tendo influência direta na diminuição no nível, transparência e cor das águas dessa 

rede. Sendo assim a pesquisa contribuiu de forma significativa para divulgação dos igarapés 

do município, pois permitirá que a população conheça seus recursos hídricos bem como sua 

valorização, através da elaboração de propostas que possam reduzir os impactos ambientais 

sofridos. 

 
Palavras-chave: Preservação. Nascentes. Educação ambiental. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho foi um projeto desenvolvido na Escola Externato Santo Antônio Maria 

Zaccaria, do município de São Miguel do Guamá-Pará. Teve como objetivos trabalhar 

interdisciplinarmente com 20 alunos do Ensino Fundamental sobre Educação Ambiental, em 

especial utilizando a reciclagem de resíduos sólidos e divulgar a importância da preservação 

ambiental e o reaproveitamento desses que são dispersos na escola, como também, estimular 

os educadores a adotarem projetos que amenizem os descartes incorretos desses materiais. 

Foram adotadas duas etapas de metodologia: 1) aulas expositivas e palestras, dando enfoque 

aos principais tipos de poluentes, com temática relacionada ao meio ambiente, salientando 

conceitos básicos de reciclagem e 2) produção de oficinas de artesanato e reciclagem de 

papel, reutilizando os materiais sólidos coletados pelos alunos. Os resultados obtidos foram: 

a) No decorrer da aplicação das aulas e palestras foi possível visualizar a falta de informação 

dos alunos quanto a essa problemática, o que indica que ainda existem poucos projetos sobre 

meio ambiente e reciclagem voltados para a escola, o que de certa forma contribui para o 

aumento da poluição ambiental e do descarte incorreto dos materiais sólidos dentro do meio 

escolar. b) Os alunos se mostraram bem interessados, tanto que a participação na oficina de 

reciclagem foi bastante ativa, mostrando de certa forma que o descarte incorreto se dá muitas 

vezes pela falta de orientação e conscientização, e também pela falta de conhecimento de 

reutilizar os resíduos sólidos para serem reciclados, transformando coisas inutilizáveis em 

coisas úteis. Conclui-se que a educação ambiental deve ser uma responsabilidade de todo 

corpo escolar (professores, técnicos e alunos), por isso, faz-se necessária a criação e o 

desenvolvimento de projetos de cunho científico sobre a temática ambiental, uma vez que 
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estimula nos alunos a adoção de hábitos adequados, que podem mudar o cenário dramático 

que permeia a sociedade atual. 

 
Palavras-chave: Meio Ambiente. Residos sólidos. Reciclagem. 
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RESUMO 

O fogo ainda é um dos principais fatores de destruição das florestas em toda região 

amazônica, em destaque a região norte de Mato Grosso à qual vem sofrendo grandes pressões 

da expansão agropecuária e florestal no Estado. Neste contexto, várias medidas de prevenção 

aos focos de calor foram trabalhadas, surgindo assim os índices de perigo de incêndio. Esses 

índices são metodologias utilizadas para determinar os períodos de maior probabilidade de 

ocorrências de incêndios florestais e podem ser utilizados na prevenção e programação de 

atividades para mitigação dessas emergências ambientais. São representados por equações, 

que em geral, empregam variáveis meteorológicas como temperatura e umidade relativa do ar, 

precipitações, ventos, dentre outros. Este trabalho teve como objetivo avaliar diversos índices 

de perigo de incêndio florestal para município de Sinop, Amazônia Matogrossense. Para 

tanto, foram utilizados dados coletados nas quatro ultimas décadas na estação da Gleba 

Celeste (latitude 12°12’ S, longitude 56°30’W e altitude de 415 m), localizada atualmente no 

município de Vera-MT, e a metodologia de Skill Score para avaliar estatisticamente o 

desempenho de cada índice. As metodologias utilizadas foram as Fórmulas de Angstron, 

Telicyn, Nesterov, Monte Alegre (FMA), Monte Alegre Modificada (FMA+), Precipitação – 

Evapotranspiração (P – EVAP) e Evapotranspiração/Precipitação (EVAP/P). Os resultados 

mostraram que todas as metodologias tendem a indicar maiores riscos de ocorrência de 

incêndios entre os meses de julho a setembro devido ao acúmulo de dias sem precipitações 

significativas e baixa umidade do ar na região, sendo que na avaliação estatística o modelo 

que mais se destacou foi de Angstron tendo o melhor desempenho no ano com maior número 

de focos de incêndio registrados (2004), e o segundo melhor desempenho para o ano com 

menor número de focos de incêndios registrados (2009).  
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RESUMO 
 

Garantir o índice de eficiência deste monitoramento no início das atividades de supressão se 

iniciam o planejamento duas semanas antes do início da obra e será reavaliado durante todo o 

período previsto para a supressão dos indivíduos florestais. Ao longo da execução do 

programa foi realizada a gestão de monitoramento e avaliação dos procedimentos 

desenvolvidos, buscando mensurar sua eficiência e sua eficácia, considerando-se os 

indicadores de gestão definidos, o que possibilitará os necessários ajustes e adequações. Serão 

suprimidas 23 indivíduos arbóreos na área 4 A e na área 4 B serão suprimidas 27  somando 

um total de 50 árvores. Através deste monitoramento iremos garantir e promover a adequada 

limpeza e supressão da vegetação na área do empreendimento. Após a identificação dos 

indivíduos florestais a ser suprimida na área do empreendimento identificou-se, se todos os 

indivíduos arbóreos estavam demarcados com plaquetas metálicas para melhor visualização. 

A realização de estudos prévios relacionados ao planejamento da execução da supressão com 

as equipes presente, onde se verificou o direcionamento de corte, queda preferencial, rota de 

fuga, garantido então a segurança e desenvolvimento das atividades. A eficiência do 

monitoramento se deu por atender os indicadores, sendo ele todas as exigências por ele 

proposto, reafirmando que os números de árvores suprimidas estiveram dentro dos padrões de 

segurança e qualidade e que através do relatório de romaneio no qual foi possível realizar o 

quantitativo de material lenhoso ressaltando que foram cumpridas e atendidas dos às fases e 

etapas conforme direciona o Plano de Controle Ambiental - PCA.  

 
Palavras-chave: Eficiência. Monitoramento. Plano de Controle Ambiental.  
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RESUMO 

OBJETO DE ESTUDO: Ação praguicida no meio ambiente e saúde. FORMULAÇÃO DO 

PROBLEMA: Impacto da utilização de praguicidas no meio ambiente e consequências à 

saúde. JUSTIFICATIVA: O crescimento populacional incita crescente demanda alimentícia, 

para maior produção utilizam-se os praguicidas visando controlar/eliminar plantas/animais 

indesejáveis. Embora eficazes, põem em risco a saúde da população que consome tais 

alimentos, dos trabalhadores rurais e provocam desequilíbrio do ecossistema, devido à 

utilização indiscriminada, seja por inacessibilidade de informação sobre o uso ou pela pressão 

industrial. OBJETIVOS: Expor os impactos e riscos do uso indiscriminado de agrotóxicos na 

população e ambiente afetados e a atuação da enfermagem. METODOLOGIA: Realizou-se 

pesquisa bibliográfica com emprego de 14 artigos publicados em revistas científicas, três 

livros, uma tese de mestrado e um dossiê; disponíveis em endereços eletrônicos, com 

informações relevantes ao assunto. RESULTADOS: No levantamento encontraram-se sete 

trabalhos relacionados aos transtornos decorrentes de praguicidas, houve dificuldade de 

achados para o tempo necessário de aparecimento dos sinais/sintomas relacionados ao uso de 

agrotóxicos e dos mecanismos de ação no corpo; quatro tratavam das perturbações ao meio 

ambiente, constatou-se falta/deficiência na orientação quanto ao uso de praguicidas, devido 

carência de auxílio técnico, ausência de conscientização quanto ao uso de EPIs e ações 

alternativas para o controle de pragas; seis tratavam das duas temáticas, dentre estes, quatro 

abordavam formas de descontaminação, mostrando a necessidade de orientações sobre 

inovações científicas e tecnológicas para melhor manejo, evitando danos em escala 

econômica e social; e dois sobre a atuação da enfermagem. CONCLUSÕES: Tais casos não 

compartilham dos procedimentos de manuseio adequados dos agrotóxicos, acarretando em 

consequências negativas ao meio ambiente e a saúde. Apesar das normas regulamentadoras 

destes produtos não há fiscalização efetiva, devido às extensões territoriais, pouca orientação, 

deficiência de apoio técnico, social e político, que possibilitariam uma produção de alimentos 

nos padrões éticos e sustentáveis. 
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RESUMO 

O Achatina fulica é um molusco, popularmente conhecido como caramujo africano, que até o 

momento não possui predador natural no Brasil, sendo causador de doenças neurológicas e 

abdominais, devido ser hospedeiro intermediário de nematoides. Este trabalho trata-se da 

proliferação desse molusco na zona urbana do município de São Miguel do Guamá - Nordeste 

do Pará, e teve como objetivo descrever a situação da explosão populacional em dois bairros 

(Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e Patauateua), pesquisando os problemas 

socioambientais causados pela espécie, de modo a desenvolver estratégias de controle na 

região. A pesquisa de campo foi realizada nos meses de agosto e novembro de 2013 e 

utilizou-se como instrumentos de coleta de dados a observação do local e entrevistas 

semiestruturadas com moradores de 25 residências, tendo como base um questionário 

contendo sete questões abertas relacionadas ao histórico do molusco no local; seus costumes 

alimentares e formas de controle da população. Foram utilizadas planilhas para anotação de 

dados que serviram de amostragem para uma verificação de dimensões populacionais da 

espécie e o seu comportamento de invasor na região, assim como a quantidade de casos de 

doenças possivelmente relacionadas ao molusco. Capturou-se 26 exemplares, confinados em 

pequenas gaiolas de isopor, onde foi feita a raspagem da parte ventral do animal para retirada 

do muco e inserido direto na lâmina, posteriormente analisados em lupas eletrônicas e 

microscópios do laboratório do Campus de São Miguel do Guamá da UEPA, verificando se 

há presença de nematoides. Os resultados constataram que a espécie se faz mais presente em 

épocas chuvosas, aumentando cada vez a sua população, pois se reproduzem muito rápido e 

se alimentam principalmente de plantas, frutas e até mesmo fezes de roedores, contudo os 

procedimentos laboratoriais constataram também que o molusco não apresenta as larvas de 

nematoides causadores das doenças meningoencefalite e angiostrongilíase. 
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RESUMO 

 

A água é crucial na constituição do mundo em que vivemos e é também um recurso 

econômico que tem gerado muitas preocupações em relação tanto à escassez quanto ao seu 

tratamento e distribuição. Com base nisso, o presente artigo tem como objetivo buscar 

compreender os processos de captação, distribuição e tratamento de água na cidade de 

Bragança juntamente com o abastecimento individualizado através de poços artesianos que se 

apresenta como o processo de abastecimento mais utilizado atualmente. A metodologia 

pautou-se na pesquisa bibliográfica, pesquisa de campo e observatória. Com isso, analisa-se a 

questão do uso da água na cidade de Bragança, onde apresenta-se  e discute-se  a distribuição 

do recurso hídrico realizado pela Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA), 

de modo que retrataremos tanto as técnicas utilizadas por esta empresa para o abastecimento 

coletivo e como a mesma se relaciona com o social da cidade bragantina, e como esta vai 

influenciar no uso dos poços artesianos pela população que lá reside. E assim identificar como 

se dá o uso de ambos os processos de abastecimento hídrico. Por fim traçamos algumas 

considerações finais, onde podemos perceber as dificuldades enfrentadas pelos moradores 

pela falta de água de qualidade, e pontuar aspectos que possam amenizar ou reverter essas 

questões hídricas na cidade.  
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RESUMO  

 

Diferentes atividades antrópicas tendem a provocar inúmeras consequências negativas aos 

ecossistemas aquáticos. Dentre as atividades impactantes, encontram-se as portuárias que 

devido suas peculiaridades alteram a hidrodinâmica, as propriedades físico-químicas da água 

e do sedimento, sendo necessária a implementação de métodos na avaliação da qualidade 

ambiental, entre estes o uso de bioindicadores ambientais. Assim, as larvas de Diptera 

destacam-se entre os macroinvertebrados bentônicos por serem sensíveis na detecção de 

alterações nesses sistemas, sendo importante o seu monitoramento. Desta forma, o presente 

estudo teve por objetivo avaliar o uso larvas de Diptera, no biomonitoramento de águas 

superficiais nas adjacências do Porto de Belém, Estado do Pará. As amostragens de sedimento 

ocorreram nos meses de setembro e dezembro de 2013 e março e junho de 2014, na Baia do 

Guajará (01°26'58.0"S e 48°30'05.6"O) durante as marés de sizígias, retirando-se três 

amostras de sedimento de fundo utilizando um pegador de fundo tipo van veen (20x20x20 

cm). Em laboratório as amostras biológicas foram triadas, sendo os organismos identificados 

sob microscópio estereoscópico e microscópio óptico ao menor nível taxonômico possível, e 

por fim, contados. Foram registrados um total de 39 organismos, representados por indivíduos 

das famílias Chironomidae (74,36%) e Ceratopogonidae (25,64%). O mês de dezembro 

apresentou significativamente (F=0,35; P=0,95) maiores concentrações de indivíduos, 

representando 38,5% da composição, seguido dos meses de setembro e junho com 28,2% e 

17,9%, respectivamente. A família Chironomidae destacou-se por represtar maior abundância 

total (29,0) reflexo do ambiente que, devido às influências fluviais e descargas orgânicas, 

favorece o aumento deste grupo em relação a outros como Ceratopogonidae.  

Assim, os indivíduos pertencentes à ordem Diptera se apresentaram como bons 

bioindicadores de qualidade ambiental, uma vez que suas abundância e composição podem 

ser alteradas em detrimento do aumento orgânico, podendo ser usados em estudos de 

bioacumulação e biomagnificação.  
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RESUMO  

 

Com as novas tecnologias pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse 

didático-pedagógico, como: intercâmbios de dados científicos, elaboração de jornais inter-

escolas, permitindo o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade 

dos alunos, na importância da interação social e no desenvolvimento de um espírito de 

colaboração e de autonomia nos alunos. Frente a esta situação, as instituições educacionais 

enfrentam o desafio não apenas de incorporar as novas tecnologias como conteúdos do 

ensino, mas também reconhecer e partir das concepções que as crianças têm sobre estas 

tecnologias para elaborar, desenvolver e avaliar práticas pedagógicas que promovem o 

desenvolvimento de uma disposição reflexiva sobre os conhecimentos e os usos tecnológicos. 

Este trabalho teve por objetivo analisar o uso de tecnologias educacionais no ensino de 

ciências, bem como a relação aluno-professor quanto à utilização das mesmas no processo de 

ensino e aprendizagem, visando à qualidade com que se é utilizada no que diz respeito ao 

melhoramento do aprendizado do aluno, tendo em vista a opinião dos próprios professores 

como também dos alunos. Foi desenvolvido em uma escola pública de ensino fundamental e 

médio na cidade de Belém, através de entrevista com professores de ciências e alunos de 7º 

ano e 8º ano, com o auxílio de um questionário sistemático de perguntas claras e objetivas. A 

entrevista baseava-se em perguntas relacionadas com o uso de tecnologias educacionais em 

aulas de ciências pelos professores e qual a frequência de utilização destes. Notou-se que o 

uso de tecnologias em sala de aula torna a aula para o aluno muito mais atrativa e interessante, 

uma vez que os mesmos relatam que o aprendizado se torna melhor com a ajuda de recursos 

audiovisuais do que apenas na exposição do professor, onde o aluno tem contato apenas com 

palavras.  
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O diagrama V de Gowin é um instrumento heurístico proposto inicialmente por D. B. Gowin 

para análise do processo de produção do conhecimento científico possibilitando de os alunos 

alcançarem aprendizagem em relação ao conteúdo, método, pesquisa científica, habilidades e 

atitudes. Os objetivos deste trabalho foram apresentar e avaliar a viabilidade do V heurístico, 

promovendo maior reflexão sobre as aulas ministradas, fornecendo uma aprendizagem 

significativa da atividade prática desenvolvida. O projeto foi realizado com alunos do 2º ano 

do ensino médio da Escola Estadual Profª Edda de Souza Gonçalves localizada no Município 

de Soure/PA, no período de 23 a 24 de outubro de 2014. Para melhor avaliar e construir os 

diagramas, os alunos foram divididos em dois grupos de três, após a aula teórica e prática, 

usando como referência os assuntos abordados durante a realização do projeto. Observaram-

se dificuldades apresentadas durante o processo de elaboração do diagrama pelos alunos por 

terem contato pela primeira vez com a ferramenta, assim como formular e identificar a 

construção do lado conceitual. A interação entre aluno-aluno e aluno-mediador foi um fator 

importante na facilitação da construção dos diagramas V sendo perceptível que a interação 

social deve-se fazer presente no processo de ensino-aprendizagem, nota-se que a utilização do 

diagrama faz com que os alunos trabalhem a aula de campo mesmo depois da finalização da 

atividade, evidenciando a reflexão esperada sobre tal atividade. Conclui-se que o diagrama 

seja viável como um instrumento que promova aprendizagem significativa uma vez que, os 

alunos estejam habituados com a ferramenta, sendo importante que a explicação de sua 

construção e seus parâmetros possa ser feita de maneira simples e ainda que esteja presente no 

aluno a pré-disposição em aprender e que o professor seja o mediador deste processo. 

 
Palavras-chave: Aula de campo. Diagrama. Viabilidade.  

 

 

 

 

 

 



  

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

ISSN 2316-7637 

114 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES E 

FREQUENTADORES DA CACHOEIRA DE TINGUÁ (NOVA 

IGUAÇU/RJ) 

 
André Luís Soares Smarra1, André Luiz Rodrigues de Figueiredo2, Juliana dos Santos 

Carneiro3, Cesar Augusto Lotufo4, Vera de Fátima Maciel Lopes5,  

 
1 Mestre em Biofísica Molecular. Universidade Estácio de Sá – UNESA. E-mail: 

andre@smarra.com.br 
2Graduando em Gestão Ambiental. Universidade Estácio de Sá – UNESA. E-mail: 

andre.luiz@lminformatica.com.br 
3Graduanda em Gestão Ambiental. Universidade Estácio de Sá – UNESA. E-mail: 

juliana.santos0510@yahoo.com.br 
4 Mestre em Geografia. Universidade Estácio de Sá – UNESA. E-mail:ca.lotufo@bol.com.br 

5 Doutora em Meio Ambiente. Universidade Estácio de Sá – UNESA. E-mail:verafml@gmail.com 
 

RESUMO  

 
 A Reserva Biológica do Tinguá é uma Unidade de Conservação de proteção integral, com 

bioma Mata Atlântica, área de 26.260 hectares e abrange os municípios de Miguel Pereira, 

Petrópolis, Duque de Caxias e Nova Iguaçu, concentrando neste último a maior área e a sede 

da reserva. O presente trabalho teve como objetivo determinar a percepção e o 

comportamento ambiental dos moradores e frequentadores da Cachoeira de Tinguá, localizada 

na Reserva Biológica de Tinguá (Nova Iguaçu/RJ). O estudo foi realizado através de 

formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 70 pessoas, escolhidas 

aleatoriamente, no mês de maio de 2014. Cada participante assinou o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido autorizando a utilização dos dados e divulgação dos 

resultados. A validação das questões foi feita através de um formulário piloto testado em dez 

pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. 

Analisando os dados obtidos verificou-se que 58,57% dos entrevistados eram do sexo 

feminino, 28,57% possuíam faixa etária entre 46 e 60 anos, 65,71% faixa de renda entre 1 e 3 

salários mínimos. Com relação aos frequentadores, 47,14% acredita que o local não está 

conservado seguido dos que acreditam que o local ainda está bom, porém falta fiscalização 

(38,57%). Os principais problemas ambientais apontados são o lixo deixado pelos 

frequentadores (22,85%), e o esgoto clandestino (47,14%). Verificou-se ainda que 32,85% 

alega não contribuir em nada para a conservação do local, mas gostaria desde que houvesse 

algum tipo de treinamento. Com relação ao lixo no local, 14,28% afirmam jogar o mesmo nas 

lixeiras apenas quando se lembram, 41,42% afirmam que trocam de lugar quando observam 

outras pessoas jogando lixo no chão, mas nada fazem; 61,42% demonstraram estar 

preocupados com a degradação do local e 78,57% são a favor da implantação de um programa 
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de educação ambiental no local. A análise dos resultados permite concluir que o lixo existente 

no local incomoda os frequentadores, embora os mesmos não atuem diretamente para resolver 

a questão. Os dados aqui apresentados revelam a necessidade de se elaborar um projeto de 

educação ambiental e uma maior fiscalização para coibir a degradação do local. 
 

Palavras-chave: Percepção Ambiental. Reserva Biológica do Tinguá. 
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RESUMO  

 

As atividades portuárias apresentam grande importância econômica para o país, justificando o 

papel essencial deste setor. A implantação de sistemas portuários em determinada área, pode 

ocasionar alterações ambientais significativas em sistemas bióticos e hídricos. A orla da 

cidade de Belém concentra intensa atividade econômica e social, comportando um grande 

aglomerado de indústrias e núcleos habitacionais, bem como, intenso tráfego de embarcações 

de diversos portes, representando assim, risco potencial de contaminação ao ambiente local. A 

partir deste contexto, torna-se iminente um estudo que contemple a dinâmica da concentração 

de metais traços presentes na Baía do Guajará; uma vez que estes se encontram entre os 

principais constituintes dos aportes de atividades portuárias. Durante a maré vazante e 

enchente, foram realizadas cinco amostragens nos meses de agosto a dezembro de 2013, em 

doze pontos distribuídos no entorno da cidade de Belém; coletadas em frascos de 

polipropileno e mantidas sob refrigeração em uma caixa isotérmica com gelo (<4°C), as 

amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Toxicologia da SAMAM/IEC, sendo 

acidificadas com HNO3 suprapur® (pH<2) para posteriormente serem realizadas as análises 

de metais-traços  por Espectroscopia de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado 

(ICP-OES). Os valores de cádmio variaram de concentrações abaixo do limite de detecção a 

0,409 ppm. Durante o estudo, 21 amostras apresentaram concentrações de chumbo acima de 

0,01 ppm, valor preconizado pela resolução CONAMA 357/05. Alumínio e ferro 

apresentaram as maiores concentrações, respectivamente, sendo que 46% das amostras 

estiveram em desconformidade com o valor preconizado pela portaria para ferro; e 27% para 

alumínio. Considerando os resultados observados, nota-se que a dinâmica temporal e espacial 

de metais no corpo hídrico é regida principalmente pelo grau de antropogenia presente na área 

estudada, uma vez que a variabilidade da concentração de metais traços apresentou-se de 

forma disseminada ao longo dos meses e do espaço estudado. 
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RESUMO 

 

Este trabalho trata de um estudo químico da polpa do fruto da árvore Crescentia cujete L. 

(Bignoniaceae), mais conhecida como cuieira. A planta é originária da América Central, e no 

Brasil, ocorre desde a Amazônia até a região Sudeste, onde foi introduzida para cultivo. Seus 

frutos globosos são ovoides ou arredondados, de coloração verde-clara, endocarpo resistente e 

uma polpa gelatinosa. Alguns trabalhos científicos são registrados acerca da constituição 

química dos frutos, relatando a presença de alguns metabólitos secundários, porém, nenhum 

destes oriundos de uma planta coletada no Brasil, e até o momento, nenhuma pesquisa sobre a 

enzima peroxidase na polpa do fruto. As peroxidases são enzimas pertencentes ao grupo das 

oxiredutases e podem ser utilizadas em diversos setores, como, por exemplo, na indústria de 

alimentos, aonde suas ações podem causar reações de escurecimento enzimático e mudanças 

deteriorativas no sabor, aroma, textura e valor nutricional em alimentos. Na química, atua 

com ação catalítica oxidativa. In vitro, a enzima é amplamente utilizada em microanálise, e 

também, para a síntese e biotransformação de moléculas orgânicas, gerando assim novas 

estruturas. Deste modo, a metodologia seguiu com coleta e identificação botânica do fruto, 

produção de extrato bruto da polpa e separação das enzimas, por precipitação, utilizando 

acetona gelada. Em seguida, foi realizado teste químico com reagente específico, com uma 

solução de guaiacol, tanto no extrato bruto, quanto no concentrado de enzimas precipitado. Os 

resultados mostraram que o concentrado de enzimas obtido apresenta a enzima peroxidase em 

alta concentração, e ainda, que a mesma possui tempo de atividade enzimática considerável, 

em temperatura ambiente e pH neutro. Portanto, isso nos leva a sugerir o aproveitamento 

desta biomassa no estudo de isolamento e propriedades físicas e químicas desta importante 

classe de enzimas, bem como, vem contribuir ao conhecimento da composição química do 

fruto da Crescentia cujete L. (Bignoniaceae). 

 
Palavras-chave: Cuieira. Polpa do Fruto. Enzima Peroxidase. 
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RESUMO 

  

Nas comunidades pesqueiras do Caju-Úna, Povoado do Céu e Vila do Pesqueiro, pertencentes 

à Reserva Extrativista Marinha de Soure ocorre uma expressiva interação com as plantas 

utilizadas para fins medicinais, ornamentais, místicos e alimentares. No entanto, as plantas 

alimentícias estão sendo gradativamente substituídas por alimentos industrializados devido às 

influências da urbanização, mas ainda representam um importante recurso à subsistência 

destas populações. Estudos dessa natureza direcionados às plantas alimentícias são escassos 

quando comparados aos de plantas medicinais. A presente pesquisa objetivou realizar um 

levantamento etnobotânico das plantas utilizadas na alimentação das comunidades da Reserva 

Extrativista Marinha de Soure-Pará. Para a coleta de dados utilizou-se a entrevista 

semiestruturada, aliada à observação participante. A amostragem não probabilística e seleção 

racional de indivíduos que se declararam usuários de plantas reuniram informações de 91 

informantes.  A coleta de material botânico ocorreu através da turnê guiada adotando as 

técnicas convencionais.  Foram registradas 35 espécies, distribuídas em 28 gêneros e 20 

famílias, sendo Myrtaceae (4 spp.), Arecaceae, Lamiaceae e Rutaceae (3spp. cada) as mais 

representativas. As espécies mais citadas foram Cocos nucifera L., Anacardium occidentale 

L., Byrsonima crassifolia (L.) Kunth, Astrocaryum vulgare Mart. As partes mais utilizadas 

são os frutos (72,7%), folhas e talos (18,8%). Dentre as formas de uso destacam-se o consumo 

in natura, de sucos, doces, condimentos e temperos, e em particular o costume de utilizar os 

vegetais no preparo de peixes. Algumas espécies como C. nucifera e B. crassifolia ainda são 

comercializadas pelas três comunidades. Estas plantas advindas de quintais próprios e/ou de 

parentes e vizinhos (27,7%), da praia, da mata e de outras áreas da comunidade (22,7%), 

podem proporcionar maior segurança alimentar para as comunidades, pois reduzem a 

dependência de produtos adquiridos externamente. Verificou-se que as espécies aplicadas à 
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nutrição das comunidades estão relacionadas não só a diversificação da dieta, mas também 

aos hábitos culturais como a pesca. E apesar destes recursos vegetais representarem uma 

alternativa de complementar a renda familiar, são poucas as espécies que têm seus produtos 

comercializados.  
 

Palavras-chave: Etnobotânica, Conhecimento Tradicional, Recursos Alimentares. 
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RESUMO 
 

Os quintais são considerados espaços que proporcionam a manutenção da medicina popular 

nos ambientes urbanizados. As plantas medicinais cultivadas em áreas adjacentes as 

residências são utilizadas no tratamento de diversas afecções humanas, dentre elas as doenças 

gastrointestinais. A presente pesquisa objetivou fazer um estudo etnobotânico das plantas 

medicinais utilizadas no tratamento de doenças gastrointestinais nos quintais urbanos de São 

Sebastião, Abaetetuba, Pará, Brasil. Utilizou-se o método de amostragem probabilística e para 

a seleção dos quintais a serem visitados empregou-se o plano de amostragem aleatória 

simples. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com aplicação de 233 formulários aos 

proprietários dos quintais. Adotou-se a abordagem qualitativa para se analisar a relação dos 

moradores com as plantas dos quintais. Os índices de Valor de Uso (VUs) e Valor de 

Importância (IVs) foram calculados para aferir sobre a importância das plantas pelo número 

de usos que apresentam. Os moradores são oriundos principalmente de comunidades rurais 

abaetetubenses, onde trabalhavam na agricultura e continuaram com a prática do cultivo em 

quintais após migrar para a cidade. Foram citadas 54 espécies, distribuídas em 47 gêneros e 

28 famílias, sendo Lamiaceae (13%) e Asteraceae (9,3%) as mais representativas. A forma de 

preparo mais comum das receitas caseiras é o chá por decocção e a parte da planta mais 

utilizada é a folha. As espécies com maior Valor de Uso foram Eleutherine bulbosa (Mill.) 

Urb. (UVs-0,291), Psidium guajava L. (UVs-0,261) e Mentha pulegium L. (UVs-0,224), as 

quais são utilizadas no tratamento de gastrite, diarreia e verminoses. As espécies de maior 

Valor de Importância foram Lippia alba (Mill.) N. E. Br. (IVs-0,130), Mentha pulegium L. 

(IVs-0,112) e Aloe vera (L.) Burm. f. (IVs-0,065). Observou-se que mesmo inseridos no 

ambiente urbano os moradores do bairro, cuja maioria é de origem rural, continuam 

exercendo suas tradições terapêuticas através das plantas.  

 
Palavras-chave: Etnobotânica. Amazônia. Medicina popular. 
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RESUMO 
 

As plantas místicas são amplamente utilizadas pelo fato de seus usos relacionarem-se com 

simbolismos e crenças de pessoas de todas as idades que identificam nas plantas proteção 

contra a má sorte, o mal olhado e a inveja. O objetivo deste estudo foi relatar as plantas 

utilizadas como místicas em três comunidades pertencentes à Reserva Extrativista Marinha de 

Soure, Pará (RESEX - Mar Soure). O levantamento de dados contou com 91 entrevistas 

semiestruturadas na Comunidade do Caju-Úna, Povoado do Céu e Vila do Pesqueiro. A 

amostragem foi não probabilística por amostra de seleção racional e empregou-se o método da 

observação participante. Foram indicadas 36 etnoespécies, onde as mais mencionadas foram: 

“vassourinha” (Borreria verticillata (L.) G.Mey.), “arruda” (Ruta graveolens L.) e “pião 

roxo” (Jatropha gossypiifolia L.), com 31, 27 e 18 citações respectivamente. “Espada de São 

Jorge” (Sansevieria trifasciata Prain), “pião roxo” (Jatropha gossypiifolia L.), “tajá de pena” 

(Anthurium gracile (Rudge) Lindl.), “comigo ninguém pode” (Dieffenbachia parvifolia Engl.) 

e “rio negro” são utilizadas como proteção, pois os moradores acreditam que as mesmas 

conferem resguardo à casa e a vida dos moradores. Os chamados banhos de descarrego (20 

etnoespécies sugeridas) e as defumações são preparados pelos próprios usuários. Segundo 

relatos dos moradores, era comum no passado a existência das benzedeiras, as quais 

utilizavam a vassourinha, para tratar o quebranto de crianças. Durante o trabalho de campo 

foram apontadas cinco senhoras, na faixa etária de 45-63 anos, que não se dedicam mais a 

essa atividade por questões religiosas e por problemas de saúde. Observou-se que apesar das 

plantas místicas serem bastante conhecidas e utilizadas pelos moradores da RESEX – Mar 

Soure, a presença de benzedeiras, tão comum no passado, encontra-se em “extinção”, o que se 

justifica pelo acelerado processo de mudança cultural. 
 

Palavras-chave: Religiosidade. Simbolismo. Etnobotânica. 
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RESUMO 

 

O uso de remédios caseiros é um costume brasileiro que muito tem auxiliado na prevenção e 

tratamento das mais diversas doenças. A Etnobotânica é uma ciência que aborda a forma 

como as pessoas se relacionam com as plantas, associada à práticas e tradições culturais. O 

emprego de plantas medicinais para a manutenção e a recuperação da saúde tem ocorrido ao 

longo dos tempos desde as formas mais simples de tratamento local até as mais sofisticadas 

de fabricação industrial de medicamentos. O trabalho objetivou identificar as plantas 

utilizadas para o tratamento de doenças do sistema gastrintestinal na Comunidade de Rio 

Urubueua de Fátima, Abaetetuba, Pará. No período de julho de 2011 a julho de 2012 foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com 35 informantes, na faixa etária de 28 a 93 anos. 

Ao total foram citadas 92 receitas de chás medicinais, sendo 78 destas indicadas somente para 

o tratamento de enfermidades relacionadas ao sistema gastrintestinal. Os resultados 

demonstram que 33 espécies são indicadas para distúrbios do sistema gastrointestinal, sendo 

hortelã (Mentha sp. ), goiaba (Psidium guajava L.), caxinguba (Ficus maxima Mill.) e o açaí 

(Euterpe oleracea Mart.) as mais frequentes nas receitas empregadas pelos moradores. As 

doenças do sistema gastrointestinal acometem frequentemente crianças e adultos, com relatos 

de distúrbios relacionados principalmente à diarreia, dor de barriga, dor de estômago e 

verminoses. O chá fervido foi o modo de preparo predominante entre as receitas, sendo as 

folhas, cascas e raízes as partes da planta utilizadas para o preparo.  O conhecimento 

tradicional sobre o uso das plantas é vasto e é, em muitos casos, o único recurso disponível às 

comunidades que carecem de acesso a saúde pública e medicamentos farmacêuticos de 

qualidade. 
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RESUMO 

Os Agaricomycetes são o grupo mais numeroso entre fungos macroscópicos. Possuem um 

sistema enzimático que é capaz de degradar materiais lenhosos, e por esse motivo podem ser 

chamados lignocelulolíticos. Atuam diretamente na decomposição de madeira, sendo os 

principais agentes causadores desta, exercendo, portanto, fundamental papel na ciclagem de 

nutrientes. O complexo sistema enzimático deste grupo de fungos é uma característica que 

tem sido amplamente utilizada em processos biotecnológicos. Quando o assunto é ilha do 

Marajó, os estudos relacionados à diversidade de Agaricomycetes são inexistentes. Em 

decorrência desta ausência de dados é que se pretendeu aumentar as informações sobre a 

riqueza e diversidade destes fungos na ilha de Marajó, Pará. Ao longo dos ecossistemas 

Marajoaras (restinga, manguezais, tesos), nos municípios de Soure e Salvaterra, foram 

coletados Agaricomycetes a partir da observação de substratos, onde é comum a presença 

destes fungos. A identificação seguiu os procedimentos rotineiros de montagem de material 

semipermanente e observação ao microscópio com auxílio de literatura específica. Foram 

identificadas 22 espécies, classificadas em 10 famílias e um táxon com classificação incerta 

(Trichaptum). Todos estes registros são os primeiros para a ilha de Marajó, contribuindo para 

o conhecimento da micobiota da região norte. Entre os táxons confirmados, destacam-se 

alguns com potencial biotecnológico, por exemplo, P. gilvus que pode ser utilizada para a 

produção de etanol, remediação de solos e águas contaminadas; e o gênero Trametes, que 

pode produzir enzimas hidrolíticas de interesse na indústria têxtil, de laticínios, na produção 

de bebidas, e na medicina. Estes dados são preliminares, no entanto, o inventário já apresenta 

resultados importantes do ponto do conhecimento da micobiota. A perspectiva é que os dados 

ora apresentados, possam subsidiar futuros estudos na área da biotecnologia, bem como 

estudos de ecologia de fungos. 
 

Palavras-chave: Macrofungos. Amazônia. Micobiota.  
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RESUMO 

As atividades humanas no meio urbano, se não realizadas ordenadamente, podem ocasionar 

alterações significativas no ambiente, ou seja, podem causar poluição ambiental, a qual afeta a 

saúde humana e provoca danos aos recursos naturais. Entre essas atividades a escolha de áreas 

destinadas à implantação de cemitérios próximos aos centros urbanos constitui aspecto de 

grande importância para a gestão ambiental nas cidades. O presente trabalho de pesquisa tem 

como objetivo; a) Verificar a vigilância da qualidade da água para consumo realizada pelo 

órgão municipal de saúde pública no que estabelece a Portaria 2914\2011 do MS; b) Avaliar o 

controle da qualidade da água realizado pela vigilância em saúde ambiental, na área de 

influência direta de dois cemitérios localizados no centro urbano da cidade de Bragança-PA; 

c) Identificar os critérios de controle ambiental estabelecidos nas normas ambientais e de 

saúde pública, com vistas à gestão da água para consumo humano. A pesquisa de campo foi 

iniciada com o levantamento a respeito da água para consumo mais utilizada pelas pessoas 

que residem na área de entorno dos cemitérios. 42% das residências pesquisadas utilizam 

água do sistema de abastecimento público da Companhia de Saneamento do Pará 

(COSANPA) em todas as atividades realizadas na casa, 31% dos moradores declararam que 

utilizam apenas água de poço artesiano, pois acreditam que água seja de boa qualidade, 19% 

das residências pesquisadas declaram utilizar água da COSANPA para lavar roupas e 

higienização da casa, e de poço para higiene pessoal e para beber, 8% utiliza água mineral 

para beber, pois, os mesmos declaram não confiar na qualidade da água de poço para esse fim, 

uma vez, que moram no entorno dos cemitérios. 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação de recursos didáticos 

inclusivos em uma aula de física, realizada em uma escola da rede estadual de ensino, 

atendendo 10 alunos (16 a 32 anos). Este corresponde a uma das fases do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC), do curso de Licenciatura em Ciências Naturais – Habilitação em 

Física da Universidade do Estado do Pará - UEPA. Objetivou-se buscar soluções para superar 

dificuldades relacionadas a metodologias, dinamizando as aulas de Física, utilizando-se de 

atividade educativa diferenciada. Para isso, produzimos recursos didáticos inclusivos 

(experimentos e maquetes) para o ensino de eletrodinâmica com elementos multissensoriais a 

fim de atender as necessidades educacionais tanto dos alunos videntes quanto dos não 

videntes, permitindo que mesmo esses alunos com deficiência visual e/ou baixa visão 

consigam descobrir e redescobrir conceitos físicos, caracterizando, assim, uma aprendizagem 

prazerosa e eficaz. Utilizamos dos recursos didáticos multissensoriais, em uma turma de 

alunos portadores de necessidades especiais, mais especificamente os que possuíam 

deficiência visual, a fim de testar o potencial dos equipamentos quanto ao seu caráter 

inclusivo e educacional. Após a aplicação dos recursos, percebeu-se que os alunos 

conseguiram perceber os conceitos relacionados à eletricidade, além das aplicações deste 

conceito em seu dia-a-dia. Por fim, observou-se a contribuição no processo de aprendizagem 

dos alunos, visto que estes fizeram questionamentos e comentários sobre o conteúdo proposto 

e os recursos utilizados, demonstrando que os objetivos dos recursos utilizados foram obtidos. 
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RESUMO 

O uso de plantas para fins medicinais em comunidades afastadas do meio urbano é uma 

prática comum em comunidades ribeirinhas, mas o que se tem percebido em nesses locais é a 

perda de conhecimento de gerações. Partindo desse pressuposto, buscou-se investigar o 

conhecimento de algumas populações ribeirinhas do município de Abaetetuba sobre seus 

saberes e uso da andirobeira (Carapa Guianensis Aublet). Os dados fornecidos foram obtidos 

através de entrevistas semiestruturadas aplicadas a 15 famílias residentes na região das ilhas 

de Abaetetuba-PA. Os resultados obtidos mostram que todos os entrevistados possuem 

elevados conhecimentos sobre o uso da semente de andiroba para extração do óleo, para uso 

em problemas de garganta, tosse, baques de queda, luxações e também para o clareamento da 

vista, assim como a casca usada para lavar ferimentos. Além dessas atribuições medicinais, 

este óleo também é usado como cosmético para os cabelos. Constatou-se que os jovens 

entrevistados usam o óleo de andiroba, porém em sua maioria não vivenciam integralmente 

seu processo de extração, devido ao fato do seu preparo ser trabalhoso, onde qualquer 

interferência no meio pode deteriorar o produto final (óleo), enquanto que os adultos 

conhecem e exercem seu processo de extração de óleo de maneira tradicional. A 

disponibilidade de produtos industrializados nas comunidades ribeirinhas de Abaetetuba-PA é 

um exemplo de fatores que podem promover o afastamento das pessoas do ambiente natural 

fazendo com que se percam os conhecimentos de gerações passadas. Neste sentido, é 

perceptível que no contato com ambientes mais urbanizados, esses saberes tendem a ser 

perdidos. 
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RESUMO 
 

Os Rios representam o principal elo entre o continente e o oceano, como exemplo dessa 

dinâmica, a bacia Amazônia representa uma das regiões com maior contribuição 

hidrossedimentológica para o oceano. Neste contexto, temos a ação da maré dinâmica ao 

longo do canal fluvial que chega a ser constatada até 900 km a montante de sua foz, 

adentrando grandes tributários do Rio Amazonas, como o Rio Tapajós. Sendo assim, este 

trabalho apresenta dados preliminares, relacionados às características sedimentológicas do 

baixo curso Tapajós, oeste do Estado do Pará. A área de estudo estende-se da sua 

desembocadura, na confluência com o Rio Amazonas, ate cerca de 160 km a montante, as 

proximidades do município de Aveiro. Neste setor foram coletadas cerca de 40 amostras de 

sedimentos com draga busca fundo do tipo Van Veen, tanto no canal e como em áreas rasas, 

nas margens. As amostras de sedimentos foram analisadas, possibilitando identificar suas 

classes texturais, bem como parâmetros estatísticos (média, mediana, seleção, assimetria e 

curtose). Os resultados mostram que o tamanho dos grãos variou desde argila grossa a areia 

grossa. O diâmetro médio apresentou clara a diferença entre as áreas de canal e margem. 

Contudo, diferente dos padrões esperados para ambientes fluviais, no canal predominou os 

sedimentos pelíticos (silte e argila), apesar de ser a região que normalmente apresenta maior 

energia hidrodinâmica. Esta feição chegou a apresentar alguns pontos com percentuais 

próximos de 100% de lama, caracterizando áreas de baixa hidrodinâmica. Os setores com 

sedimentação grosseira restringiram-se às margens, onde os depósitos aparentam estar 

associados à ação de ondas geradas pelo vento, exercendo forte ação erosiva nestas áreas 

marginais (“falésias”). Outro indício da ação de ondas é o crescimento destes depósitos 

arenosos em direção a montante, pois a ação da maré na área não chega a causar a reversão de 

fluxo de correntes. 
 

Palavras-chave. Geomorfologia fluvial. Propagação da maré. Ria fluvial. 
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RESUMO 

 

O uso das trilhas como meio para a compreensão de preservação e Educação Ambiental (EA) 

mostra que as trilhas ecológicas estão ganhando cada vez mais espaço nos Parques 

Ambientais. A grande Belém possui diversos parques ecológico-ambientais que propiciam 

várias atividades relacionadas à EA. Neste cenário surge a problemática que serve de guia 

para esse estudo: o uso das trilhas consegue aproximar o ser do natural, a relação homem x 

natureza e principalmente a dependência dele sobre ela? Tendo o objetivo de revisar o papel 

ecológico e educacional das trilhas nos parques, e se estes constituem espaços adequados para 

a prática de programas de EA. A capital do Estado do Pará, Belém, possui várias áreas 

disponíveis para realizar trilhas ecológicas. As principais escolhidas foram: o Bosque 

Rodrigues Alves, Museu Paraense Emílio Goeldi Parque Zoobotânico, Parque Ambiental do 

Utinga e o Parque Ambiental de Ananindeua Antônio Danúbio que se localiza próximo à 

região metropolitana da grande Belém. A pesquisa é do tipo bibliográfica e documental, com 

método de abordagem dedutivo. A análise das trilhas quanto: as atividades desenvolvidas, o 

público alvo e estruturas são um dos eixos desenvolvidos neste artigo. A técnica utilizada foi 

a observação sistemática participativa que compreende a análise dos dados coletados nos 

espaços visitados. Os resultados obtidos foram que os Parques Ambientais tornam-se 

excelentes locais de programas de Educação Ambiental, instigantes, motivadores, e 

carregados de valores ambientais, socioculturais e históricos.  Com auxílio da EA os espaços 

mostram-se laboratórios naturais e o contato eminente com a natureza revela a 

interdependência do homem sobre ela, tornando-a mais efetiva causando um efeito crítico 

transformador. A EA vem exatamente mostrar que o ser humano é capaz de gerar mudanças 

significativas ao trilhar caminhos que levam a um mundo socialmente mais justo e 

ecologicamente mais sustentável. 

 
Palavras-chave: Trilhas Ecológicas. Educação Ambiental. Percepção Ambiental.   
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RESUMO 

 

O bacuri (Platonia insignis Mart.) é uma das frutas mais populares da região amazônica. O 

fruto é classificado quanto ao tipo de respiração não climatérico. A camada comestível do 

fruto é de origem endocarpo e é rica em potássio, fósforo e cálcio. Nas comunidades de 

Salvaterra-PA são realizadas práticas extrativistas de bacuri, sendo este uma das alternativas 

para aumentar a renda familiar da população local. O fruto é comercializado na forma in 

natura arrendando ao mês, menos de um salário mínimo. Deste modo, o objetivo deste 

trabalho foi elaborar doce em pasta de bacuri de forma a agregar valor ao fruto no intuito de 

aumentar a renda familiar. Para a elaboração utilizou-se 33,3% de pectina, 33,3% de polpa do 

fruto e 33,3% de sacarose. O produto atingiu o ponto ideal a partir da verificação do oBrix.  A 

avaliação sensorial foi realizada com 30 provadores não treinados. Para isso, aplicou-se o 

teste de aceitação, através da escala hedônica estruturada de 9 pontos, onde 9 representava a 

nota máxima “gostei muitíssimo” e 1 a nota mínima “desgostei muitíssimo” e aplicação do 

teste de intenção de compra estruturada de 5 a 1, onde 5 representava a nota máxima 

“certamente compraria” e 1 a nota mínima “certamente não compraria”. Os dados obtidos 

para os atributos cor, aroma, sabor, textura e aparência global, são equivalentes a 86%, 73%, 

90%, 87% e 97%, respectivamente, notas correspondente a 9 “gostei muitíssimo” do produto. 

A intenção de compra corresponde a 54% “certamente compraria o produto” e 33% 

“provavelmente compraria o produto”. A elaboração do produto é fácil e de baixo custo, e 

teve boa aceitabilidade, o que mostra uma alternativa em agregar valor ao fruto e aumentar a 

renda familiar dos extrativistas de bacuri.  
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RESUMO 

O presente estudo relata uma atividade laboratorial associada à apresentação de experimentos 

mediante vídeos disponíveis online, desenvolvida em sala de aula com 30 alunos de uma 

turma do 9º ano do ensino fundamental localizada no município de São Miguel do Guamá – 

PA. A atividade buscou determinar as características de reações químicas onde o aluno de 

educação básica criará competências e habilidades necessárias associadas ao tema central da 

atividade proposta, mostrando que podem reconhecê-las em seus cotidiano através das 

oficinas didáticas com práticas experimentais que foram desenvolvidas no âmbito escolar. 

Como recursos metodológicos, foram aplicados questionários antes das atividades 

experimentais, para verificar os conhecimentos prévios dos alunos, em seguida foi realizada a 

apresentação de vídeos e logo após houve a execução da oficina, ao término da mesma foi 

aplicado novamente outro questionário para avaliar os conhecimentos que os alunos possuíam 

antes da sua realização, e para avaliar as possíveis informações que foram adquiridas após a 

oficina. Os resultados indicaram que o ensino de ciências com atividades experimentais se 

apresenta como uma ferramenta eficaz a ser inserido na prática escolar, e que é necessária a 

promoção de atividades experimentais usando exemplos do cotidiano dos alunos, isto é, de 

contextualizar os conteúdos de ensino na realidade vivenciada por eles, e assim, contribuir 
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para a aprendizagem ao promover um ensino comprometido com a formação dos alunos 

enquanto cidadãos críticos e criativos. 
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RESUMO 
 

Conhecer a diversidade e a dinâmica sazonal das cianobactérias permite prevenir episódios de 

florações, sobretudo em mananciais de abastecimento humano. Assim, este trabalho objetivou 

identificar e quantificar as cianobactérias dos lagos Bolonha e Água Preta, Belém (Estado do 

Pará), onde foram realizadas duas coletas de água nos meses de novembro/2013 (mês seco) e 

março/2014 (mês chuvoso), em quatro pontos: B1, B2 e B3 (lago Bolonha) e AP1 (lago Água 

Preta). Para a identificação de cianobactérias foram coletadas amostras com rede de plâncton 

de 20 μm e fixadas com solução de Transeau, sendo as análises realizadas através de 

microscopia óptica. As amostras quantitativas foram obtidas diretamente da superfície da 

água e fixadas com lugol acético, sendo analisadas pelo método de Utermöhl com auxílio de 

um microscópio invertido. A composição dos lagos foi representada por 19 espécies de 

cianobactérias distribuídas em 11 gêneros, sete famílias e três ordens: Chroococcales (47%); 

Oscillatoriales (42%) e Nostocales (11%). Alguns gêneros potencialmente tóxicos foram 

registrados, tais como Aphanocapsa, Microcystis, Dolichospermum, Planktothrix, 

Oscillatoria e Nostoc. Atribuiu-se à precipitação pluviométrica, associada a turbidez, a 

influência sobre a densidade e a abundância das cianobactérias nos lagos, os quais se 

comportaram de forma oposta diante desses fatores. A densidade no lago Bolonha foi mais 

elevada em março/2014 (394 cel.ml-1), enquanto no lago Água Preta foi mais elevada em 

novembro/2013 (198 cel.ml-1). Em termos de abundância, em novembro/2013, Merismopedia 

punctata foi abundante no lago Bolonha e Phormidium sp.1, no lago Água Preta. De forma 

geral, Aphanocapsa parasitica foi abundante durante março/2014, em ambos os lagos. Os 

lagos apresentaram diversidade média, sendo as espécies bem distribuídas. Este trabalho 

contribui com sete novas ocorrências de cianobactérias para os lagos, além de fornecer dados 

atuais sobre a presença e as flutuações sazonais nas densidades de espécies potencialmente 

tóxicas, importantes para a vigilância ambiental. 
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