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APRESENTAÇÃO 
 

No período de 19 a 21 de novembro de 2012 foi realizado no Auditório do 

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) o I Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na 

Amazônia, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

(PPGCA) – em nível de Mestrado Acadêmico – da UEPA.   

Em sua primeira edição, foram aceitos 166 resumos, distribuídos em todas 

as áreas do conhecimento, conforme consta nos anais do evento, mantendo 

assim o caráter multidisciplinar que norteia todas as atividades desenvolvidas 

pelos membros do PPGCA. Além disso, o Simpósio recebeu mais de 300 

participantes e duas dezenas de pesquisadores que trataram das Ciências 

Ambientais em suas múltiplas interfaces. 

Nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2013 foi promovido o II Simpósio 

de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, com o tema 

Políticas Públicas e Desenvolvimento Sustentável. O objetivo do evento foi 

ampliar as discussões acerca das políticas públicas que têm como objetivo 

contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Neste ano, várias modificações foram incorporadas ao evento 

como: ampliação de áreas temáticas, possibilidade de submissão de resumos e 

trabalhos completos (artigos), ênfase em questões socioeconômicas e 

ambientais, entre outras. Com isso, pretendeu-se aproximar a academia da 

sociedade, por meio da troca de experiências mútuas entre os diversos atores 

envolvidos no Simpósio. 

 Por meio dos Anais do Simpósio, gostaria de agradecer a todos os 

participantes deste evento e convidá-los para o próximo, em 2014. 
 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
        Coordenador do Simpósio 
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RESUMO  
 

O desmatamento em Novo Repartimento além de ser um problema ambiental é acima de tudo um 

problema social. Ele ocorre devido à exploração desenfreada dos recursos naturais em busca de 

benefícios econômicos para madeireiros que atualmente exploram a atividade a margem da lei. 

Iniciativas do poder público já tentam por fim à prática, mas a fiscalização ainda é ineficiente. 

Quais as formas para transformar a extração madeireira, que é um problema socioambiental, em 

benefícios para o desenvolvimento local? Este trabalho tem como objetivo analisar os problemas 

locais e sugerir medidas para melhorar a gestão ambiental do município. A metodologia utilizada 

neste trabalho foi o levantamento e revisão bibliográfica, sendo que o nosso trabalho foi baseado 

nas teorias de desenvolvimento sustentável e para medir o nível da sustentabilidade das atividades 

foram utilizados indicadores nas dimensões social, ecológica, econômica e cultural, também como 

sugestão foi utilizado o indicador sugerido pelo programa das nações unidades para o Meio 

Ambiente (PNUMA, 1995) Pressão, Estado, Impacto, Resposta – PEIR, através de um quadro 

comparativo onde a pressão é causada pelo problema a ser estudado, o estado é indicado pela 

condição que o Meio Ambiente se encontra, o impacto é indicado pela degradação em que o Meio 

Ambiente está sofrendo e a resposta são as iniciativas estatais sugeridas para mitigar a pressão 

exercida. Constatou-se que a extração madeireira é uma atividade insustentável, nas dimensões 

social, ecológica e cultural, já na econômica ela se mostra com uma porcentagem significativa nas 

rendas das famílias do município. A sugestão seria criar uma legislação pedagógica, que 

regularizasse a situação das empresas gradualmente e assim ter o controle da exploração desse 

recurso natural.  
 

Palavras-chave: Atividade madeireira. Insustentabilidade. Desenvolvimento local. 
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RESUMO  

 

A extração de madeira ao longo do tempo foi movida pela necessidade do mercado, quer seja este 

interno ou externo, e consequente expansão da exploração florestal sem controle, consequências do 

severo extrativismo realizado há muitas décadas, o que resultou no esgotamento de reservas 

importantes como a Mata Atlântica. A demanda mundial só aumenta com grandes consumidores de 

madeiras em consequência da exaustão de matas nativas, nessa ampla cadeia produtiva. Essa 

atividade é importante, tanto social quanto econômico, devido ao número de empregos criados 

durante o processo produtivo, especialmente no Estado do Pará, que busca um Produto de Maior 

Valor Agregado (PMVA) utilizando alto percentual de madeira proveniente de floresta nativa. 

Nesse contexto, se insere a agroindústria de pisos de madeira, impulsionada pelo mercado interno, 

trazendo um efeito positivo na gestão da cadeia produtiva, que nos últimos anos buscou a 

certificação do produto a fim de trazer confiabilidade ao consumidor, demonstrando foco no 

trinômio econômico-social-ambiental. O objetivo deste trabalho foi realizar uma revisão sobre o 

mercado nacional da agroindústria produtora de pisos de madeira. Para este fim foi realizada uma 

pesquisa exploratória em literatura especializada, analisando sua dinâmica em relação à economia, 

suas sucessivas operações de transformação e questões da gestão da qualidade, bem como 

caracterização e seleção de matérias primas empregadas nessa produção e exportações do produto. 

Sendo assim, o mercado de transformação da madeira possui grande potencial de contribuir para o 

Produto Interno Bruto- PIB brasileiro, no entanto, a indústria produtora de piso de madeira maciça 

permanece inexplorada. 

 

 
Palavras-chave: Cadeia produtiva. Agroindústria de piso. Madeira. 
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RESUMO 

 

A Região Norte apresenta o clima mais úmido do Brasil, sendo comum a ocorrência de fortes 

chuvas na região. O sistema de drenagem tem o intuito de evitar prejuízos de perdas materiais e 

humanas, contaminação por doenças de veiculação hídrica e a contaminação da água pela 

inundação de depósitos de material tóxico, estações de tratamentos e outros equipamentos urbanos, 

tendo como objetivo o desenvolvimento do sistema viário. Diante disso, este trabalho teve como 

objetivo discutir a evolução dos mecanismos de drenagem de águas pluviais na Região Norte do 

Brasil, em comparação com o desenvolvimento do mesmo mecanismo em todo o país. Para a 

composição deste trabalho, a metodologia utilizada teve como base uma pesquisa bibliográfica de 

caráter qualitativo a respeito dos dados obtidos a partir da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), dos anos de 2000 e 2008, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). No ano 2000, 78,6% dos municípios brasileiros apresentavam drenagem urbana, ou seja, 

dos 5.507, 4.327 municípios apresentavam algum tipo de coleta de água da chuva. No mesmo ano, 

dos 449 municípios que compunham a Região Norte, apenas 222 apresentavam drenagem urbana, 

equivalente a 49,4% do total. Por outro lado, em 2008, 94,4% dos municípios brasileiros possuíam 

drenagem urbana, desenvolvimento que refletiu também na Região Norte, já que dos 449 

municípios que formavam a região no ano de 2008, 403 apresentavam coleta de água pluvial, 

correspondendo a 89,7% do total. Apesar dos indicadores percentuais dos municípios com acesso a 

rede coletora de águas pluviais terem reistrado um aumento na Região Norte, verificou-se que o 

número de pessoas também cresceu o que demonstra que os investimentos em drenagem não 

acompanham o crescimento populacional. 

Palavras-chave: Drenagem Urbana. Região Norte. Chuva. 
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RESUMO  

 

Os insetos são considerados o grupo de seres vivos de maior sucesso no reino animal, visto que 

possuem grande diversidade, maior número de espécies dentro do filo Arthropoda e habitarem 

diferentes habitats, sendo por isso considerados “o grupo dominante de animais na Terra” e por isso 

desempenham importantes serviços ecológicos. Devido a estas características e por se encontrarem 

distribuídos nos diferentes espaços geográficos podem atuar como bioindicadores ambientais, 

sensíveis às perturbações ocorridas no meio ambiente e daí a importância de se estudar os insetos. 

Este trabalho objetivou inventariar a entomofauna da Reserva Ambiental São Francisco, município 

de Santa Isabel-PA. Para a captura dos insetos, foi realizado um Rap (Rapid Assessment Program) 

que utilizou como método de coleta rede de varredura, manuseada por quatro coletores durante 20 

minutos em uma área aberta e margens de mata. Os insetos coletados foram introduzidos em sacos 

plásticos contendo acetato de etila. No laboratório o material foi triado, preparado, identificado ao 

nível de ordem e família e posteriormente incorporado ao acervo da Coleção Zoológica Didático-

Científica da UEPA.  Até o momento foram identificados 456 espécimes pertencentes a 9 ordens e 

56 famílias de insetos. As ordens mais abundantes foram: Hymenoptera (n=166), Coleoptera (n=92) 

e Homoptera (n=91), sendo que a família Formicidae (formigas) apresentou o maior número de 

espécimes coletados (n=141). A ordem que apresentou menor abundância e diversidade de famílias 

foram Blatodea com apenas uma família (Blattellidae) 3 indivíduos coletados e  Mantodea com 3 

espécimes pertencentes as famílias Mantoididae e Oligonychinae. Conclui-se que apesar de ter 

utilizado apenas um método de amostragem, a representação de ordens e famílias de insetos 

inventariadas na Reserva São Francisco, indicou uma grande diversidade de insetos, visto que em 

outros estudos que utilizaram mesma metodologia de amostragem, o número de ordens e famílias 

foi inferior ao encontrado na Reserva São Francisco. 
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RESUMO 

 

As plantas que recolhem a água da chuva através dos ângulos formados por suas folhas ou outras 

estruturas formam habitats aquáticos chamados fitotelmas. Estes habitats especializados são 

utilizados por muitos organismos, inclusive insetos aquáticos, que em troca do abrigo processam a 

matéria orgânica que cai nestes fitotelmas, tornando os nutrientes disponíveis, mais rapidamente 

para a planta hospedeira. Esta relação existente entre planta e inseto participa do equilíbrio 

ambiental da natureza, sendo assim muito relevante o seu conhecimento, apesar de ainda não haver 

tanta informação disponível atualmente. O objetivo desse trabalho é apresentar o estado da arte 

sobre a entomofauna de plantas fitotelmáticas. Levantar o estado do conhecimento da entomofauna 

é de suma importância, pois amplia o conhecimento para pesquisas futuras, através da bibliografia 

existente. Para a elaboração deste trabalho foi realizado um levantamento nas principais fontes 

bibliográficas (livros, artigos, bibliotecas, Internet) quando foram selecionadas as publicações 

relacionadas com o tema. Estas foram organizadas de forma sistemática para facilitar a 

compreensão, de acordo com os tipos de trabalhos existentes: artigos, TCCs, monografias, 

dissertações, resumos de anais de eventos e, posteriormente realizou-se a classificação da 

entomofauna associada às plantas fitotelmáticas. Os resultados parciais do estudo, inventariaram um 

total de 25 trabalhos, sendo 21 artigos, 1 TCC e 3 dissertações, onde  11 estão relacionados com os 

fitotelmas de Bromeliaceae  e 10 com outros tipos de plantas, entre elas estão as pertencentes as 

famílias Fagaceae e Arecaceae. As informações obtidas mostram a predominância de uma 

entomofauna diversificada, onde encontraram-se insetos pertencentes às ordens (famílias): Díptera 

(Chirinomidae;  Culicidae; Ceratopogonidae); Coleoptera (Scirtidae; Distycidae); Hemíptera 

(hidrophylidae)., Hymenoptera (Formicidae), Odonata, Homóptera. A ordem mais predominante foi 

Coleoptera. As famílias mais abundantes foram: Chirinomidae, Culicidae e Distycidae. Conclui-se, 

que existe uma maior diversidade de publicações relacionadas aos fitotelmas de bromeliaceae, 

decorrente possivelmente da especificidade de seus microambientes. 
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RESUMO 
 

Este trabalho analisou as expectativas de alunos graduandos em Química em relação à docência e 

teve por objetivo compreender o pensamento desses jovens que buscam a formação de professor e 

que estão em fase de aperfeiçoamento acadêmico. O pensamento desses universitários, em relação à 

experiência de ensinar, é importante visto que isso irá definir não só suas carreiras, mas as de todos 

os jovens que se tornarem alunos desses futuros professores. Para tanto, empregou-se uma pesquisa 

bibliográfica com trabalho de campo nos meses de abril a maio de 2013. A amostra foram 46 alunos 

distribuídos em 23 alunos do sexo feminino e 23 do sexo masculino, pertencentes aos quatro 

primeiros semestres do curso de licenciatura em Química da Universidade Federal do Pará. Para a 

coleta de dados empregou-se um questionário, com perguntas abertas e fechadas, constituído de 10 

perguntas, sendo cinco que buscavam traçar um perfil socioeconômico dos respondentes e as 

demais versavam sobre o tema da pesquisa. Os resultados evidenciaram que esses alunos buscam 

propósitos, na maioria das vezes, idênticos, onde à meta é proporcionar uma educação de qualidade 

e uma socialização do saber a altura de quem irá receber. As vivências obtidas através do ensino 

superior não mostram claramente o que o professor terá que fazer para trabalhar a disciplina de 

forma clara e concisa, somente a prática irá mostrar os dilemas, dificuldades e realizações do grande 

trabalho que é educar. 
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RESUMO 

 

A boa gestão do gasto público permite a redução de desperdícios, possibilitando o aumento dos 

recursos disponíveis para o Estado atender melhor a população nas mais diversas formas. Dessa 

forma, a ideia é promover a sustentabilidade ambiental e socioeconômica na administração pública 

federal através da redução de gastos com serviços. Depois de várias análises, foi percebido que a 

Superintendência do Patrimônio da União no Pará – SPU/PA se encontra em um quadro de 

desperdício dos recursos naturais. A partir disso, a implantação da Agenda Ambiental na 

Administração Pública (A3P) tornou-se uma solução mais viável, visto que essa promove a 

responsabilidade socioambiental nas atividades administrativas e operacionais da administração 

pública. Assim, atuando na sensibilização dos servidores da SPU/PA em relação aos aspectos 

ambientais, além da inclusão de critérios socioambientais nos investimentos, compras e contrações 

de serviços do órgão. A implantação teve início com a criação da comissão da A3P, que realizou 

um levantamento de dados socioambientais da instituição, em seguida elaborou um programa de 

gestão socioambiental, por fim promoveu a formação de um plano de sensibilização e mobilização 

dos servidores. A partir disso, foram criados manuais de Boas Práticas para os colaboradores da 

empresa, bem como realizadas palestras de conscientização ambiental no ambiente de trabalho. A 

inovação sustentável proporcionou à empresa uma melhora na gestão de gastos, adoção de medidas 

de eficiência energética dentro da SPU, estimulou ações para o consumo racional dos recursos 

naturais e bens públicos, garantiu a gestão integrada de resíduos pós-consumo, inclusive a 

destinação ambientalmente correta, melhorou a qualidade de vida no ambiente de trabalho e 

premiou as melhores práticas de eficiência na utilização dos recursos públicos nas dimensões de 

economicidade e socioambientais. Portanto, tais mudanças foram possíveis graças ao engajamento 

individual e coletivo, que proporcionou a criação de uma cultura institucional de sustentabilidade 

dentro da empresa. 

 

Palavras-chave: Socioambiental. A3P. Desperdícios. Recursos naturais. SPU. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

25 

Anais de Resumos do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 19 a 21 

de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. ISSN 2316-7637. 

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE CIÊNCIAS E DA ALFABETIZAÇÃO 

CIENTÍFICA NAS SÉRIES INICIAIS PARA A FORMAÇÃO DO CIDADÃO 

 
Ananda Kali Loureiro Ferreira

1 

 

1
Graduada em Licenciatura Plena em Biologia. Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Rios, 

Tucuruí- PA. anandaloureiro@hotmail.com 
 

O ensino de Ciências realizado por transmissão de conteúdo do professor para os alunos 

compromete o desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem real. Outro fator 

importante a ser trabalhado nos conteúdos escolares é a alfabetização científica para a formação do 

cidadão, não se tratando de somente expor conceitos e exigir dos alunos sua memorização, mas 

desenvolver a capacidade de ligar os conhecimentos aprendidos às mudanças que vêm ocorrendo na 

ciência, tecnologia e sociedade. A disciplina de Ciências necessita apresentar carga horária 

disponível para ministrar aulas práticas/teóricas satisfazendo o aprendizado do aluno por completo. 

As aulas apenas teóricas não favorecem apropriadamente o estímulo, curiosidade, interesse por 

apresentarem nomenclaturas complexas. O ensino de Ciências cumpre parte do papel ao envolver a 

formação humana e profissional, para que cada aluno se torne um cidadão crítico e ciente da 

realidade que o cerca. O processo de ensino deve levar o aluno a adquirir capacidades e habilidades 

que o auxilie a ser produtor e consumidor dos bens culturais, sociais e econômicas da sociedade. No 

ensino de Ciências, alguns recursos são necessários: O planejamento de aulas, o trabalho em grupo, 

a problematização e a experimentação, são algumas estratégias que devem ser utilizadas para 

auxiliar as aulas de Ciências. Através das avaliações tradicionais, concebidas de forma a nivelar os 

alunos, nem sempre é possível avaliar o real aprendizado. Os resultados devem apresentar inclusão 

e não exclusão do docente, ela deve ter coerência, continuidade e relação com as demais disciplinas 

ocorrendo durante todo o desenvolvimento do alunado. Podemos observar, portanto, que é possível 

através da renovação do ensino de Ciências formar alunos alfabetizados cientificamente e capazes 

de compreender que a natureza é dinâmica e perceber que o ser humano é um agente transformador 

do ambiente em que vive e do qual faz parte. 
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RESUMO 
 

A emancipação do Distrito de Maracajá, localizado no município de Novo Repartimento-PA é vista 

como uma oportunidade de ingresso de um modelo de cidade sustentável. Diversos distritos no 

Brasil almejam alcançar sua autonomia política, porém este processo é longo e burocrático. Nas 

cidades que querem sua emancipação deve haver um Plano de Diretor, pois nele contém as 

diretrizes gerais da política urbana. É importante que haja planejamento no sentido de garantir a 

criação de áreas verdes, espaços culturais, ciclovias e sistema de transporte público eficiente e com 

baixo ou nenhum nível de poluição. Quais as oportunidades que um novo município terá para 

implementar um modelo de cidade sustentável? O objetivo deste trabalho foi analisar a 

sustentabilidade da emancipação do Distrito de Maracajá. A metodologia utilizada no trabalho foi a 

revisão bibliográfica, análise documental e o levantamento de campo, feito através de entrevistas 

com formulários semiestruturados com a população envolvida. O trabalho elencou indicadores nas 

dimensões social, ecológica, econômica e cultural para mensurar a sustentabilidade. Os resultados 

preliminares mostraram que o projeto de emancipação do distrito de Maracajá atende o requisito da 

justiça social, pois dará oportunidade de ingresso de aparelhos urbanos, é ecologicamente correto, 

pois a fiscalização e contribuição das atividades que exploram recursos naturais será reforçada, 

economicamente viável, pois não aumentará o custo do Fundo de Participação dos Municípios para 

o governo federal e culturalmente aceito, pois as oportunidades da população em enfatizar seu 

modo de vida aumentarão. Então se definiu a emancipação do referido distrito como sustentável.  
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RESUMO 

 

A questão do lixo em Novo Repartimento - PA além de ser um problema ambiental é acima de tudo 

um problema social. O lixo que é produzido na cidade, como na maioria das cidades brasileiras, é 

lançado no solo, a céu aberto, exposto às intempéries naturais. Cada vez mais esse problema se 

torna agravante, pois a produção descontrolada de resíduos sólidos traz consequências desastrosas 

ao meio ambiente e a saúde pública. Partindo desse pressuposto, a forma que a gestão dos resíduos 

é feita em Novo Repartimento atende aos padrões de sustentabilidade? O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a sustentabilidade da gestão de resíduos sólidos em Novo Repartimento - PA. A 

metodologia utilizada foi o levantamento de campo e a revisão bibliográfica sobre o tema. Para 

balizar este trabalho, tomaram-se por base os conceitos de desenvolvimento sustentável e para 

avaliar o nível de sustentabilidade da atividade, foram utilizados indicadores nas dimensões social, 

ecológica e econômica. Também, como sugestão, foi utilizada a metodologia sugerida pelo 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 1995) Pressão, Estado, Impacto e 

Resposta – PEIR através de um quadro comparativo. Onde a pressão é causada pelo problema a ser 

estudado. O estado é indicado pela condição em que o meio ambiente se encontra. O impacto pela 

degradação ambiental atual. E a resposta são as iniciativas sugeridas para o Município adotar para 

mitigar a pressão exercida. A partir da pesquisa de campo, chegou-se a conclusão de que a Gestão 

dos Resíduos Sólidos em Novo Repartimento é insustentável em todas as dimensões, pois não 

respeita a capacidade de suporte do meio ambiente e também as condições trabalhistas dos 

empregados do setor quando não fornece equipamentos adequados para a coleta dos resíduos 

sólidos.  
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RESUMO 
 

A horticultura em Novo Repartimento-PA consiste em integrar a prática de cultivo, o 

tratamento do solo, a produção de mudas, a colheita e comercialização de talos, flores, legumes, 

folhas e raízes, e preparar um lugar para o plantio de mudas de sementes, tendo com isso a busca da 

sustentabilidade desta atividade para a agricultura familiar. Mas a forma com que essa horticultura é 

desenvolvida em Novo Repartimento-PA atende aos princípios do Desenvolvimento Sustentável? O 

objetivo deste trabalho foi sugerir um processo de sustentabilidade nas hortas comunitárias, 

especialmente na geração de trabalho e renda e a melhoria do padrão alimentar das famílias. A 

metodologia utilizada foi baseada a revisão bibliográfica e em indicadores de sustentabilidade nas 

dimensões social, ecológica, econômica e cultural e também foi utilizado o indicador Pressão, 

Estado, Impacto, Resposta - PEIR, sugerido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA, 1985), através de um quadro comparativo onde a Pressão foi calculada em 

cima do problema a ser estudado, o Estado foi indicado pela condição onde o meio ambiente rural 

se encontra, o Impacto foi indicado pelo status quo ambiental e a Resposta foram as iniciativas 

estatais sugeridas para mitigar a pressão exercida. No final, os indicadores mostraram que as 

dimensões social, ecológica e cultural tiveram sustentabilidade forte. Já a econômica, fraca. Como 

sugestão, para atender os padrões econômicos, o Governo Municipal precisa construir infraestrutura 

para escoar a produção.  
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RESUMO 

 

As cidades estão alcançando um crescimento econômico necessário, porém, este não deve 

comprometer a disponibilidade dos recursos naturais, pois é preciso considerar que a posteridade 

precisa utilizar esses mesmos recursos. A devastação da natureza na Amazônia é notória e o 

município de Novo Repartimento-PA está entre os cinco que mais desmataram nos últimos tempos. 

Desta forma, é preciso mudar este quadro com técnicas de manejo florestal, que variam de acordo 

com o porte do empreendedor (SOUZA, 2002). Sendo assim, a atividade madeireira poderia 

alcançar a sustentabilidade usando técnicas de manejo? O aproveitamento da matéria-prima poderia 

ser maximizado se fossem feitas parcerias entre governantes, comunidades, escolas e outros órgãos 

com finalidade de recuperar a floresta. O objetivo deste trabalho foi analisar a sustentabilidade do 

manejo florestal em Novo Repartimento-PA. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica e 

pesquisa de campo através de entrevistas, usando formulário com perguntas semiestruturadas feitas 

com os atores envolvidos. Como resultado das análises, chegou-se a conclusão que a devastação 

avançada das matas precisa ser fator de constante vigilância e intervenção. A recuperação das áreas 

devastadas precisa ser feita, reflorestando através da criação de oficinas, onde o plantio de mudas 

nativas deve ser priorizado, favorecendo a recuperação da floresta  e do solo, difundindo o cuidado 

com o meio ambiente, conscientizando as pessoas, lembrando que o desenvolvimento deve 

combinar prudência ecológica, mas também eficiência econômica e justiça social.  
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RESUMO 
 

Manejo florestal é um conjunto de técnicas empregadas para colher cuidadosamente parte das 

árvores grandes, de tal maneira que as menores, a serem colhidas futuramente, sejam protegidas 

(IBAMA, 1989). Neste propósito foi criado o projeto de manejo florestal na região do projeto de 

assentamento Tuerê, Vila Mata Verde, no Município de Novo Repartimento-PA, com o intuito de 

conservação ambiental, restauração das áreas degradadas, conservação do solo, proteção à 

biodiversidade e recursos hídricos, corredores ecológicos e estabelecimento adequada da malha 

viária. Além disso, gera oportunidade para a comunidade local por meio do programa de educação 

ambiental e de segurança e saúde que estimulam os empreendedores locais para a inclusão social. 

Quais os fatores que dificultam que o manejo florestal no projeto de assentamento Tuerê alcance 

um padrão sustentável? O manejo florestal encontra barreiras na falta da capacitação técnica de 

produtores rurais e exigências legais e burocráticas dos processos administrativos que ainda 

atrapalham o bom desenvolvimento das atividades florestais. O objetivo deste trabalho foi mensurar 

a sustentabilidade do manejo florestal no projeto de assentamento Tuerê. A metodologia utilizada 

neste trabalho foi o levantamento de campo e revisão bibliográfica. Foram utilizados indicadores 

nas dimensões social, ecológica, econômica, cultural e também como sugestão foi utilizado o 

indicador sugerido pela Organização das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 1945) – 

Pressão, Estado, Impacto e Resposta (PEIR) –, através de um quadro comparativo. Como resultado, 

o manejo florestal atende aos princípios de sustentabilidade: socialmente justo, ecologicamente 

correto, economicamente viável e culturalmente aceito e foi definido como uma sustentabilidade 

forte. A sugestão para manter o grau de sustentabilidade é a continuidade dos incentivos técnicos 

através do apoio político-institucional para formação de técnicos locais.  
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RESUMO 

 

Conforme o homem se estabeleceu em sociedade, diversas necessidades surgiram, dentre estas o 

armazenamento e posterior cultivo de alimentos para consumo. Entretanto, áreas cultiváveis são 

atraentes para as mais diversas espécies animais e vegetais, danosas à plantação. No final do século 

XIX inseticidas orgânicos e sintéticos passaram a ser produzidos, destacamos Friedrich Wöhler, um 

químico alemão, responsável por transformar cianeto de amônio, um composto inorgânico, em 

ureia. Os agrotóxicos foram responsáveis pela maximização da produção de alimentos, não 

obstante, algumas dessas substâncias são danosas ao meio ambiente. Estes se subdividem em 

agrícolas, destinados ao uso no setor de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, e não agrícolas destinados ao uso de proteção de floresta, uso doméstico e outros 

ecossistemas. Dentre os agrotóxicos, destacamos o DDT, usado inicialmente para fins bélicos no 

Japão, posteriormente responsável pela prevenção de diversas pragas e doenças; o Glifosato, um 

herbicida pouco tóxico aos mamíferos; a Rotenona, uma substância orgânica natural, encontrada em 

raízes e caules de plantas dos gêneros Derris, Lonchocarpus e Tephrosia; os Nicotinóides, 

substância natural usada contra diversos insetos; o Imidacloprido, faz parte dos neonicotinódes e é 

responsável pela contaminação das águas subterrâneas; e a Esbiotrina, utilizada como repelentes de 

insetos, tanto no controle do ambiente geral, como por aplicação direta sobre a pele. Recorrentes em 

nossa vida, há a necessidade de se estudar este assunto em sala de aula, promovendo uma 

aproximação do aluno, com o professor e o conteúdo a partir de um tema comum à sua vida diária. 

Em química orgânica, diversos grupos funcionais podem ser estudados partindo deste tema, 

proporcionando uma abordagem atrativa e contextualizada ao público alvo. 
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RESUMO  

 

A comercialização de caranguejo-uçá é uma atividade bastante explorada e representa a sustentação 

econômica de várias comunidades. O processamento da massa de caranguejo é realizado por 

famílias em locais inadequados, por extração manual e em precárias condições de higiene pessoal, 

ambiental e de processamento. O objetivo deste trabalho foi realizar a análise biométrica e 

caracterização da comercialização do caranguejo-uça inteiro e processado de feiras livres do 

município de Castanhal no Estado do Pará. Foram realizadas coletas de dados através de entrevistas 

estruturadas e questionários para identificar parâmetros socioeconômicos, origem da produção, 

qualidade da massa do caranguejo e parâmetros de comercialização. Todos os caranguejos 

estudados foram machos e os valores médios encontrados de PT (peso total), CT (comprimento 

total), LT (largura total), AT (altura total) da carapaça, estavam próximos aos encontrados na 

literatura. Não houve uma boa correlação entre as características biométricas, com exceção do peso 

total e a largura da carapaça. Os caranguejos são originados da zona Bragantina e estavam abaixo 

do permitido que é de 6,0 cm. Os vendedores de caranguejo inteiro e beneficiado são alfabetizados 

possuindo no mínimo o fundamental incompleto. A renda familiar retirada com a venda de 

caranguejo predominante é de um salário mínimo (R$678,00) a R$ 2.000,00 reais. Os caranguejos 

que não são selecionados para venda, são descartados diretamente no lixo sem nenhum tipo de 

tratamento e as massas são armazenadas principalmente em isopor com gelo e freezers. Os 

contaminantes que predominam são as sujidades-lama que chega com o caranguejo vivo e os sacos 

plásticos usados para venda da massa beneficiada. Os preços de compra da saca do caranguejo e a 

energia gasta para conservar a massa, são as principais dificuldades encontradas pelos vendedores, 

Além da qualidade do caranguejo (in natura e beneficiado), que já chega à feira em péssimas 

condições. 
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RESUMO 
 

Historicamente a expansão urbana de Belém se deu a partir das áreas próximas a Baia do Guajará. 

Logo, este crescimento direcionou-se ao longo do rio Guamá, da primeira légua patrimonial, das 

áreas alagáveis e em direção as principais vias de circulação como a Avenida Augusto Montenegro 

e a BR-316, principal rota viária para as demais regiões do Brasil. No presente trabalho são 

abordados os principais problemas relacionados com a expansão da área urbana da Região 

Metropolitana de Belém (RMB) frente à condição socioambiental, como por exemplo, a ocupação 

das áreas de preservação ambiental e o adensamento de áreas em torno dos eixos principais de 

circulação. Com base nesta condicionante, verificou-se a necessidade de identificar as principais 

áreas de crescimento da RMB e apontar os possíveis problemas socioambientais decorrentes dessa 

expansão. Inicialmente, foi feito o levantamento bibliográfico acerca do tema. Aliado a isto, foram 

adquiridos dados dos anos de 2008 e 2010 referentes ao uso e ocupação do solo da Amazônia Legal 

Brasileira por meio do projeto Terraclass, que divide as áreas desflorestadas em classes temáticas, 

dentre elas, a classe área urbana que é objeto de estudo do trabalho. Os resultados mostraram que no 

período entre 2008 e 2010 houve um crescimento de 2,3 km² da área urbana na RMB 

principalmente nos municípios de Santa Isabel do Pará, com 1,51 km², e Benevides com 0,78 km² 

(sentido BR-316). Os demais municípios (Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa 

Bárbara) não tiveram um crescimento significativo no decorrer do período analisado. 
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RESUMO  

 

Há algum tempo o processo de uso e ocupação do solo no Estado do Pará vem se diversificando. 

Áreas que antes abrigavam florestas primárias, agora estão sendo convertidas em cultivos 

temporários (soja e milho) e em diversos tipos de pastagens, além de outros usos. O município de 

Santana do Araguaia, pertencente à Mesorregião Sudeste Paraense e à Microrregião Conceição do 

Araguaia, apresentou modificações e transições, principalmente para as classes de agricultura e 

pastagens. O projeto TerraClass, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas (INPE) e 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), realiza o mapeamento dos usos e 

ocupações que ocorrem nas áreas desflorestadas da Amazônia, fornecendo dados referentes à 

dinâmica de classes presentes neste ecossistema. O objetivo deste trabalho foi analisar as transições 

entre áreas de vegetação secundária, agricultura, pastagens e mosaico de ocupações no período de 

2008 a 2010. Para tanto, realizou-se um levantamento bibliográfico, acompanhado pela mensuração 

e tabelamento dos dados fornecidos pelo TerraClass, referentes ao município de Santana do 

Araguaia, associadas as bases estatísticas presentes nos sítios do IBGE e SAGRI. Segundo os dados 

TerraClass neste município a área de agricultura teve um incremento de aproximadamente 30%, 

sendo que toda a área de expansão veio da área de pasto. A área de pastagem praticamente 

permaneceu estável, sendo que seu incremento ocorreu principalmente sobre desflorestamentos 

recentes e vegetação secundária. A vegetação secundária teve um pequeno incremento da ordem de 

7%. Aproximadamente 90% das áreas desflorestadas em 2008 e 2009 neste município tornaram-se 

pastagem. Atualmente, os principais cultivos agrícolas deste município estão relacionados às 

culturas de soja e milho. Na atividade pecuária destacam-se a bovinocultura de corte e com 

recentemente há expansão para a bovinocultura leiteira.  
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RESUMO 

 

Aulas de Ciências meramente expositivas e descontextualizadas são uma realidade na educação 

científica. Este problema é agravado quando professores não utilizam nenhum tipo de aula prática 

justificando não possuir equipamento laboratorial nem tempo suficiente para se planejar. Com isso, 

esta pesquisa teve como finalidade analisar o potencial colaborativo que aulas práticas têm, 

avaliando sua aceitação pelos alunos e professor. O estudo ocorreu no Colégio São Francisco 

Xavier, no município de Abaetetuba, Pará, e teve como público-alvo três turmas de 6º ano do 

ensino fundamental, totalizando 103 alunos e uma professora. O procedimento metodológico se 

constituiu de uma pesquisa sobre o interesse dos alunos por Ciências, com posterior escolha da 

turma que mais achava o componente curricular em questão nada atraente. Com esta foi realizada 

intervenção prática e após o término deste procedimento, uma avaliação, com as três turmas, foi 

executada como forma de perceber uma possível diferença entre as turmas sem e com intervenção 

no que concerne ao interesse e desempenho no aprendizado das ciências. Plausivelmente, após os 

períodos de aulas com metodologias diferentes da tradicional, os alunos passaram a gostar e se 

interessar mais pelas ciências, passando a ter, no teste, rendimento bem superior aos demais alunos 

que não sofreram a intervenção. Isso indica, que com práticas os discentes acabam prestando mais 

atenção nas aulas, se interessam, buscam mais informações sobre o tema, participam das aulas e 

compreendem o assunto, consequentemente, melhoram seu rendimento escolar. Nesse sentido o 

professor deve se empenhar em melhorar suas aulas, para prender a atenção do aluno e aumentar 

sua curiosidade, pois, dessa forma é que realmente haverá a aprendizagem significativa. 
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RESUMO 

O objetivo principal do artigo é analisar o processo de ocupações desordenadas próximas a 

recursos hídricos no distrito administrativo de Icoaraci e os impactos que estas ocupações causam 

sobre a Baia do Guajará e o Rio Maguari. O distrito de Icoaraci, localizado a 18 km do centro de 

Belém, possui 167.35 habitantes segundo o censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), a economia é baseada no artesanato, pesca e comércio local. Seriam essas 

ocupações desordenadas as responsáveis pelo enfraquecimento das atividades econômicas? Será 

que a paisagem construída e a dinâmica do uso do solo dessas ocupações, devido a sua 

proximidade com os recursos hídricos, refletem impactos negativos sobre qualidade social e 

ambiental no distrito? A pesquisa atenta para elaboração de políticas públicas e planos de gestão 

territorial mais eficazes por parte das autoridades municipais e locais. Foram coletados dados 

primários e secundários através de pesquisas bibliográficas, captura de imagens in loco e de 

satélite, confecção de mapas temáticos através dos softwares ArcGIS 10.1 e Google Earth, 

evidenciando a ocupação desordenada e a ocorrência dos impactos na favela do Bairro Paracuri, 

localizada as margens da Baía do Guajará, entre os rios Paracuri e Livramento. Os resultados 

parciais confirmam a inexistência de ações de planejamento do poder público quanto à qualidade 

socioambiental dessa comunidade, pois é comum a presença de estâncias de materiais de 

construção, serrarias, empresas de navegação, embarcações abandonadas às margens da Baía do 

Guajará; palafitas sobre áreas de várzeas, comércios variados, descaso quanto aos resíduos sólidos 

gerados na área, ausência de saneamento básico, segurança e infraestrutura no local, contribuindo 

para a contaminação e assoreamento dos recursos hídricos de maneira direta. 
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RESUMO  
 

A água é um recurso de suma importância em vários aspectos (biológico, econômico e sanitário) e 

usos, desde o abastecimento, pesca e transporte, até processos industriais e geração de energia. No 

entanto, o ser humano tem provocado sérias alterações na qualidade dos recursos hídricos, 

reduzindo significativamente sua qualidade e disponibilidade. Logo, faz-se urgente o estudo da 

poluição hídrica, ou seja, qualquer alteração nas características físicas, químicas ou biológicas da 

água; além da proposição de ações que minimizem essa poluição, tão comum na região amazônica. 

Desta forma, esta pesquisa teve como objetivos sistematizar e analisar as causas e os efeitos da 

poluição hídrica, bem como seus impactos sobre a saúde humana e dos demais seres vivos; 

sugerindo ações para controle da mesma. Por meio da revisão de literatura, foram identificadas 

como principais causas da poluição da água: o crescimento populacional, o desenvolvimento da 

indústria e o aumento da produção agrícola, quando ocorridos de maneira desordenada e sem 

planejamento. Além disso, várias são as fontes poluidoras e os impactos produzidos pelas mesmas, 

tais como: eutrofização, a proliferação de doenças de veiculação hídrica (ex. cólera) e o aumento da 

Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Dentre as ações para controle da poluição hídrica, 

destacam-se a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto e demais efluentes, adoção 

de sistemas de coleta e destinação final dos resíduos sólidos, controle da utilização de fertilizantes e 

agrotóxicos, da erosão do solo e de diversas outras fontes potencialmente poluidoras. Portanto, a 

partir da identificação dos impactos negativos decorrentes da poluição hídrica, constata-se a 

necessidade de ações imediatas para seu controle e prevenção, que devem ser tomadas, tanto por 

parte dos gestores municipais, quanto da população em geral, a fim de minimizar e até mesmo 

solucionar suas consequências nos âmbito da saúde humana e do meio ambiente. 
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RESUMO  

 

A bacia hidrográfica do Rio Capim é localizada na região nordeste do estado do Pará, e em função a 

sua localização e extensão territorial, define-se seu sistema pluviométrico com o período mais 

chuvoso (Janeiro a Junho) e o menos chuvoso (Julho a Dezembro). Seu ciclo hidrológico apresenta 

características intrínsecas, já que seus níveis hidrológicos dependem do regime pluviométrico da 

localidade, este sendo influenciado pelo deslocamento meridional da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), pelo El Niño Oscilação-Sul (ENOS). Foram coletados 15 anos de dados (1997 

a 2012) de 17 estações pluviométricas, provenientes da Agência Nacional de Águas (ANA), onde 

foi feito o tratamento e análise dos dados, a seguir gerou-se a espacialização e interpolação do 

acumulado de precipitação pluviométrica, através do software (ArcGis), utilizando o método 

interpolador Inverso do Quadrado da Distância (IDW), tendo como resultado o zoneamento da 

pluviosidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição da precipitação pluviométrica na 

bacia do rio Capim, tendo em vista que a visualização da precipitação pluvial é fundamental para 

caracterizar uma bacia hidrográfica, já que ao utilizar técnicas de espacialização facilita a 

verificação de como as precipitações se distribuem no espaço, bem como a associação com 

diferentes fatores do ambiente. Os resultados mostraram que a precipitação pluviométrica da bacia 

do Rio Capim em seu período mais chuvoso é crescente da nascente (sub-bacia do rio Capim a 

Montante de Badajós) para a foz, com os valores acumulados de 19.422,1 mm a 35.016,8 mm, e 

para o período menos chuvoso esses valores variam de 4.907,2 mm a 13.055,1 mm. 
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RESUMO 

 

O rio é elementar no estudo ecológico e social, pois a partir de seu estudo pode-se observar a 

relação do homem com seu ambiente, sociedade e natureza. A bacia hidrográfica deste estudo tem 

como principal rio, o Caeté, que possui uma população estimada em 260.561 habitantes e localiza-

se na mesorregião Nordeste do Estado do Pará. É uma bacia que se apresenta em um processo mais 

antigo de ocupação da Região Norte do país pertencente às bacias classificadas como costeiras do 

Atlântico Norte. A análise morfométrica promoverá um panorama dos valores e índices sobre a 

estrutura física da bacia o que proporcionará discussões sobre o uso e a qualidade ecológica. Para a 

realização deste estudo através dos parâmetros lineares e areolares, foi necessária a utilização de 

arquivos digitais cartográficos, a base digital da bacia hidrográfica foi cedido pela Agência 

Nacional de Águas (ANA), o arquivo de formato shapefile foi produzido no ano de 2008 na escala 

numérica de 1:250000. As imagens 222061 e 223061 LANDSAT do sensor TM 5 foram adquiridas 

a partir do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A bacia hidrográfica apresenta 

hierarquia de quarta ordem, com o número de canais de primeira ordem de 87 e extensão 3578,717 

km, 33 canais de segunda ordem com extensão 1200,62 km, os canais de terceira ordem são 6 com 

extensão de 169,271 km e os canais de quarta ordem são 4 com extensão de 10656,58 km. O 

presente trabalho foi fundamental para compreendermos melhor os processos espaciais que ocorrem 

na área da bacia do Rio Caeté, pois possibilitaram melhor entendimento na forma e no modo como 

os canais desta bacia são drenados e suscita uma visão preliminar no ambiente que é a costa 

amazônica. 
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RESUMO 

Trepadeiras lenhosas são conhecidas comumente como cipós ou lianas. A espécie Phanera 

splendens (Kunth) Vaz (Leguminosae) apresenta alguns nomes vernaculares como: escada-de-jabuti 

e escada-de-macaco. São utilizadas como produto para ornamentação e na produção artesanal 

brasileira e para concretizar sua idoneidade e real aplicabilidade faz-se necessário o seu estudo 

anatômico, para assim ter a utilização das fibras desta espécie na produção de papel artesanal. A 

coleta do material foi realizada no Parque Estadual do Utinga (PEUT) e Embrapa-PA (Capoeira do 

Black), onde foram selecionadas lianas com diâmetro maior que 2,0 cm, retirando material botânico 

de 20 cm de comprimento, corpos de prova de 5 cm x 2 cm , correspondendo a cada entrenó. 

Posteriormente foram retiradas pequenas lascas para descrição e mensuração dos elementos 

celulares, a partir de lâminas histológicas confeccionadas com o auxílio de um micrótomo rotativo 

Yamato KOHKI e tratadas por meio do método de Franklin. Para a análise microscópica, as lâminas 

foram fotografadas com o auxílio do microscópio Olympus BH-2. Observou-se que: a feloderme e 

felogênio (súber) não são evidenciados nesse gênero; bainha esclerenquimática é contínua ao redor 

do sistema vascular; feixes isolados menores de esclerênquima; medula constituída de células 

parenquimáticas e células pétreas; parênquima axial e vasicêntrico com vasos de diâmetro médio. 

As fibras são gelatinosas e libriformes não septadas com comprimento médio 1621 µm. Tais 

análises anatômicas bem como das relações entre as dimensões da fibra de Phanera splendens as 

torna viável em potencial para competir com fibras tradicionais conhecidas nacional e 

internacionalmente, como é caso Pinus e Eucalyptus. Conclui-se que a fibra de Phanera splendens 

classifica-se como não gordurosa e relevante para fins papeleiros. 
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RESUMO 

 

Os recursos alternativos utilizados como estratégia e/ou metodologia de ensino viabilizam a 

efetivação de uma aprendizagem ativa, interativa, dialógica e significativa. A caixa entomológica 

médica foi utilizada como recurso alternativo para o ensino de Ciências, com o objetivo de 

demonstrar variedades de insetos hematófagos transmissores de doenças. Este recurso foi aplicado 

em turmas de 7° e 8° ano do ensino fundamental através de uma aula expositiva realizada no Centro 

de Ciências e Planetário do Pará, em que foram abordados os mecanismos envolvidos na 

transmissão de doenças tropicais e seus vetores, assim como técnicas de prevenção e tratamento. A 

utilização da caixa entomológica médica foi uma ferramenta didática valiosa, pois, tornou a 

aprendizagem mais significativa, uma vez que os alunos participaram e demonstraram grande 

interesse aos temas abordados. Através de um questionário simples, antes e depois da aula, 

pudemos perceber um aumento significativo nas informações adquiridas pelos estudantes. Os 

alunos puderam tocar na caixa e observar os detalhes e as características menos perceptíveis dos 

insetos, e através desta prática, os mesmos foram capazes de caracterizar e identificar cada um dos 

vetores das doenças abordadas. O esclarecimento de determinadas doenças contribuiu para que os 

alunos tomassem cuidados simples e possibilitou aos mesmos evitarem possíveis contágios. A caixa 

entomológica médica é um recurso didático visual eficiente, pois além de ser bastante atrativa, 

facilita a compreensão do aluno acerca dos temas propostos. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho possui como objetivo aplicar a Metodologia de Detecção de Exploração 

Seletiva de Madeira para avaliar os padrões de corte seletivo em imagens de média resolução 

espacial. A metodologia empregada é a mesma desenvolvida pelo INPE (Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais), dentro do Programa Amazônia, no contexto do projeto DETEX que visa o 

monitoramento da exploração seletiva de madeira, inicialmente elaborada para áreas de concessão 

florestal. A área de estudo selecionada está localizada no Estado de Mato Grosso, Brasil, 

compreendendo uma área de 16.689 km² situada a oeste do Parque Indígena do Xingu, haja vista a 

importância dessa região e a disponibilidade de imagens atuais com a existência de exploração 

seletiva. A metodologia DETEX se baseia na geração de Modelo Linear de Mistura Espectral por 

meio da extração dos pixels puros de vegetação, solo e sombra em imagens de satélite. Utilizou-se 

uma imagem do satélite Landsat 5, compreendendo cena do sensor TM (bandas R5G4B3), para a 

data de passagem em 13 de setembro de 2011. Os resultados obtidos permitiram o mapeamento de 

aberturas no dossel, estradas principais e secundárias e pátios de estocagem onde se localizam os 

troncos cortados. A análise dos resultados possibilitou a obtenção de dois padrões geométricos que 

permitem a identificação da exploração seletiva de madeira onde o primeiro segue padrões 

embasados no plano de manejo, com estradas principais evidentes na floresta, estradas secundárias 

paralelas e pátios de estocagem com distribuição uniforme. O segundo padrão observado não 

apresenta uma uniformidade geométrica e pode ser correlacionado com a extração ilegal de 

madeira. Neste segundo padrão, as áreas das esplanadas são maiores, conectadas às estradas, 

geometria irregular sem um padrão definido. Porém destaca-se que, para o monitoramento da 

dinâmica deste fenômeno, é imprescindível considerar a resolução temporal do sensor e 

disponibilidade de imagens sem cobertura de nuvens. 

 

Palvras-chave: Exploração seletiva de madeira. Programa Amazônia. Imagem LANDSAT. 

Sensoriamento Remoto. INPE. 
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RESUMO  

A alimentação equilibrada é um dos fatores primordiais para manter o bom funcionamento do 

organismo humano. Macronutrientes e micronutrientes precisam ser ingeridos diariamente para que 

o organismo possa fornecer energia basal às atividades do indivíduo. O objetivo deste estudo foi 

avaliar o consumo de nutrientes entre os adolescentes de três escolas do município de Salvaterra-

PA, localizado na Ilha do Marajó, através de um formulário, aplicado a 127 alunos, incluindo 

indivíduos de ambos os sexos, em que constava uma lista de alimentos. Os alimentos constituintes 

da lista foram divididos em quatro grupos de nutrientes: vitaminas e minerais, proteínas, lipídios e 

carboidratos de modo a facilitar a análise do consumo alimentar. O estudo mostra que mais da 

metade dos adolescentes entrevistados não têm hábito em consumir vitaminas e sais minerais 

diariamente, no qual estão como principais fontes as verduras, hortaliças e frutas. De 7% a 66% dos 

adolescentes entrevistados nunca consomem esses micronutrientes, e 17% consomem raramente, 

esse resultado evidencia uma problemática local, uma vez que referido município apresenta alta 

produtividade de frutas como o abacaxi, manga, mangaba, caju, muruci, saputilha e açaí. O 

consumo dos lipídeos em lanches fica em 44% diariamente, 46% dos alunos consomem mais que 3 

vezes por semana e 2% raramente. Para os carboidratos (alimentos ricos em açúcar e massas), 68% 

dos adolescentes consomem mais de 3 vezes por semana. O consumo diário de proteínas ficou em 

13,8%. Com isso, verificou-se entre os adolescentes que há falta de orientação em relação à 

alimentação saudável e equilibrada. A partir destes dados, aplicou-se palestras sobre alimentação 

saudável na rede municipal de ensino. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi elaborar nuggets de mapará com adição de farinha de okara. Para 

elaboração da farinha, utilizou-se a “Okara”, resíduo do extrato hidrossolúvel da soja. A 

desidratação do resíduo foi feita a uma temperatura de 70ºC, por 10 horas. Os maparás foram 

filetados, pesados e triturados, para se obter uma massa, e previamente congelados a –18ºC. Foram 

elaboradas três formulações F1, F2 e F3 de nuggets de mapará com adição de okara, variando a 

proteína de soja e okara, mantendo-se constante a concentração de pescado. As análises físico-

químicas realizadas nos nuggets foram umidade, cinzas, proteínas e lipídios, as microbiológicas 

foram: Coliformes Totais, Coliformes Fecais e Staphylococcus aureus. A análise sensorial foi 

realizada através do teste de aceitação de escala hedônica de 9 pontos. Os resultados da análise 

sensorial mostraram que não houve diferenças significativas a 5% de probabilidade entre as 

formulações com relação aos atributos. Os resultados obtidos na análise microbiológica 

encontraram-se dentro dos padrões da legislação, indicando que os produtos desenvolvidos estão 

aptos para o consumo como alimento. A formulação F3 foi a que obteve maior aceitabilidade no 

atributo aroma, sabor, aparência e intenção de compra; a F2 a mais aceita no atributo textura e a F1 

foi aceita no atributo teor de sal e impressão global. A caracterização físico-química e 

microbiológica demonstrou que o nuggets de mapará com adição de soja é um produto nutritivo e 

seguro, contribuindo para uma boa alimentação. Portanto, em função dos bons resultados obtidos na 

análise sensorial, acredita-se ser possível a substituição parcial da farinha de trigo por okara na 

formulação de nuggets, sem que haja perdas da qualidade sensorial do produto. 
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RESUMO 

 

A Hepatite A é uma doença infecciosa aguda causada pelo vírus da Hepatite A (VHA), transmitida 

pela via fecal-oral por meio de alimentos e água contaminados sendo considerado um problema de 

saúde pública. Por ser um patógeno de veiculação hídrica, a vigilância ambiental é fundamental 

para identificação de fontes de infecção. Os protocolos de pesquisa na área de virologia ambiental 

são, em geral, trabalhosos e onerosos. Atualmente um dos métodos de concentração de amostras 

ambientais mais utilizados, se baseia na adsorção e eluição em membrana filtrante, seguido da 

extração de RNA e detecção da partícula viral propriamente dita, trata-se de um protocolo 

multifatorial, cuja avaliação da eficiência necessita de estudo do impacto de cada etapa envolvidas 

no processo de recuperação e quantificação final das partículas na amostra estudada. Objetivou-se 

avaliar a eficiência de recuperação de três protocolos de extração de ácido nucleico para VHA em 

relação às amostras em condições laboratoriais. No período de maio a agosto de 2013, foram 

testados três métodos de extração de RNA, fenol-clorofórmio-álcool isoamílico (APCG), método da 

sílica e kit comercial da Quiagen, em três amostras de água destilada esterilizada e contaminada 

com a mesma concentração do VHA. Os resultados demonstraram que o método APCG foi mais 

eficiente (p < 0,01), com média de 4,1 x 10
7 

µg/µL de RNA viral utilizando qPCR, seguido do kit 

com recuperação de 2,69 x 10
7 

µg/µL e por fim o método da sílica, que apresentou resultado 

negativo para as amostras testadas. Observou-se preliminarmente que o método APCG foi mais 

eficiente em relação aos demais, indicando que a etapa de extração de ácido nucleico pode 

representar importante impacto na detecção de VHA em amostras ambientais.  
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RESUMO 

O pescado, como o cação, é um produto altamente nutritivo e funcional, porém quando não 

armazenado adequadamente, como em algumas feiras livres que vendem pescado, deteriora-se 

pelos fenômenos enzimáticos, oxidativos e bacterianos, promovendo problemas para quem 

consome, assim como para o ambiente que ele está exposto. O objetivo deste foi avaliar as 

condições higiênico-sanitárias da venda de cação no mercado em Icoaraci – Pará. O trabalho foi 

realizado no Mercado Municipal de Icoaraci, situado no distrito da cidade de Belém – PA. Foi 

aplicado um “Check List”, avaliando o ambiente de trabalho, os instrumentos e ferramentas de 

corte, vestimenta e perfil do manipulador, e as condições de exposição do pescado e seu resultado 

foi analisando de acordo com a portaria n° 368, de 04 de setembro de 1997 e portaria nº 326, de 30 

de julho de 1997. A área externa do mercado apresentava muitos resíduos de pescado, os boxes não 

apresentavam recipientes adequados para coleta de resíduos. O piso era cerâmico, os tetos 

apresentavam cor clara, porém as portas externas facilitavam a atração, abrigo, acesso e/ou 

proliferação de vetores e pragas urbanas. A ventilação de ar era capaz de garantir o conforto 

térmico. Os equipamentos utilizados não eram higienizados constantemente. O cação era cortado 

sobre papelão ou em superfícies de madeiras, sendo utensílios impróprios para tal atividade e 

também, não eram conservados sob refrigeração. Quanto aos manipuladores, estes não usavam 

uniformes adequados, alguns estavam barbados, unhas sujas, adornos, entre outros. Os boxes não 

apresentavam pias com água corrente. Os pescados estavam sujeitos à contaminações por espirros, 

cuspis, tossidas, fumaça oriunda de cigarros, até manipulação de dinheiro. A venda de cação 

apresentou condições higiênico-sanitárias inadequadas, segundo as portarias. O mercado precisa ser 

preservado pelos vendedores, para ter um bom espaço de comercialização. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Condições Higiênico-Sanitárias. Venda de Cação. Mercado Municipal. 

Icoaraci (PA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47 

Anais de Resumos do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 19 a 21 

de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. ISSN 2316-7637. 

AVALIAÇÃO DE IMAGENS DE MÉDIA RESOLUÇÃO ESPACIAL PARA A 

DETECÇÃO DE QUEIMADAS: ESTUDO DE CASO NA TERRA INDÍGENA 

DE MARÃIWATSÉDÉ, MATO GROSSO, BRASIL 

  
Tamires de Fátima Pinto Lisbôa

1
, Jadson Queiroz da Silva

2
, Janaina Sant’Ana Maia

3
, Alessandra 

Rodrigues Gomes
4 

 
1 Mestre em Geografia. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E-mail: tamires.lisboa@inpe.br 

2 Mestre em Ciências. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.  
3 Doutora em Engenharia Ambiental. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

4 Doutora em Geociências e Meio Ambiente. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

 

 

RESUMO 

 

O monitoramento de queimadas por imagens orbitais no país teve início em 1985 com o apoio ao 

experimento denominado Amazon Boundary Layer Experiment (ABLE 2A), realizado na 

Amazônia, por meio de parceria entre o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e a 

Agência Espacial Americana (NASA). O processo de detecção de queimadas por imagens orbitais 

em países de grande extensão territorial, como o Brasil, é o método mais eficiente e de baixo custo 

quando comparado com meios convencionais de verificação em campo ou uso de 

aerolevantamentos. A localização dos focos de queima e a extensão da área atingida pelo fogo 

subsidiam a elaboração de estratégias de redução de perdas e danos em áreas agrícolas ou vegetação 

nativa. O objetivo do presente trabalho é avaliar a detecção de queimadas em imagens de média 

resolução espacial, comparando os sensores AWiFS, DMC e LISS, com 56, 32 e 24 metros de 

resolução, respectivamente.  Utilizou-se como área de estudo a Terra Indígena Marãiwatsédé, 

situada no Estado do Mato Grosso. Através da utilização de um banco de dados em ambiente GIS e 

de critérios de fotointerpretação realizou-se a interpretação visual nas imagens selecionadas para o 

mês de agosto de 2013 considerando elementos como cor, tonalidade, textura, forma e contexto. O 

mapeamento das imagens permitiu a identificação de 169,46 km² de Áreas Queimadas para a LISS, 

171,65 km² para a DMC e 174,33 km² para a imagem AWiFS. A maior diferença em área 

identificada nas imagens analisadas foi entre a LISS e AWiFS, com 4,87 km² a mais para a AWiFS. 

Este fato pode estar relacionado com a diferença no intervalo de tempo entre elas, de 

aproximadamente 20 dias. Conclui-se que imagens LISS, DMC e AWiFS são eficazes para 

mapeamento de áreas queimadas, e o desempenho não apresentou alteração em função da diferença 

na resolução espacial. 
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RESUMO 

  

Os plantios homogêneos ou consorciados de espécies com rápido crescimento são uma alternativa 

para obtenção de matéria-prima, uma vez que a obtenção de madeira a partir de espécies nativas se 

torna cada vez mais difícil. A espécie Schizolobilum parahyba var.amazonicum (Huber ex Ducke) 

Barneby  é uma árvore de crescimento rápido e fuste ereto, tem sido apontada como promissora 

para a utilização em plantios. Todavia, ainda que apresente poucos problemas silviculturais, as 

sementes do Paricá, são ortodoxas, apresentando dormência tegumentar, a qual deve ser quebrada, 

permitindo assim a ocorrência da germinação. A fim de avaliar a superação de dormência de 

sementes de Paricá, as mesmas foram submetidas a quatro tratamentos para quebra de dormência, 

foram divididas em cinco grupos de quinze sementes, e denominados de A à E, sendo o grupo A 

deixado como testemunha e os demais submetidos a diversos tratamentos. De B a D submetidos a 

diferentes escarificações: química com Soda Cáustica na proporção de um para quatro (misturada e 

deixada em repouso por duas horas), química com Ácido Sulfúrico por quinze minutos e Mecânica 

feita manualmente com lixa atá a degradação do tegumento mais externo. O grupo E, tratamento 

térmico com água até o ponto de fervura foi deixado até esfriar. Sendo plantadas em areia para teste 

de germinação após o tratamento. Os tratamentos que melhor apresentaram resultados foram D 

(Escarificação mecânica) e o E (tratamento térmico), 80 e 73,3%, respectivamente, foram também 

observados resultados de germinação no experimento A (testemunha) ou ausente de tratamento. No 

tratamento o tempo de imersão da semente no H2SO4 foi reduzido de sessenta para quinze minutos. 

Sendo assim não tornando-o método eficaz, contudo o tratamento químico com NaOH que foi 

cumpriu categoricamente a metodologia não apresentou resultado positivo para germinação. Os 

melhores tratamentos foram das amostras D e E. 

 

Palavras-chave: Avaliação de percentual. Germinação de sementes. Diferentes tratamentos. 

Superação de dormência. 
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RESUMO 

 

O crescimento de indústrias que produzem alimentos fritos e pré-fritos levou ao desenvolvimento 

de novos equipamentos para esse fim, tanto industriais como domésticos, nos quais grande 

quantidade de óleo é submetida ao aquecimento por longos períodos. Este trabalho tem como 

objetivo de conhecer a influência do uso do óleo, e verificar o seu tempo de utilização na perda de 

umidade e absorção de óleo em nuggets à temperatura de 180ºC. Foi utilizado óleo de soja para os 

ensaios de fritura descontinua de nuggets de frango, coletado em diferentes tempos de fritura. As 

análises físico-químicas foram realizadas no laboratório de alimentos da UEPA, segundo a 

metodologia do IAL. Dentre os fatores estudados, observou-se que o fator óleo foi o que mais 

influenciou sobre a perda de umidade e a absorção de óleo em nuggets de frango à temperatura de 

180ºC. Se formos comparar a acidez da amostra com a acidez do óleo podemos perceber que a 

diferença entre elas é bastante visível, e isso se explica devido ao fato de que a acidez da amostra 

envolve vários outros componentes contidos na produção do nuggets que fazem com que haja uma 

diferença no resultado de ambas. Assim verificou-se a degradação e a redução da qualidade do óleo, 

impossibilitando sua utilização para mais de uma fritura.  

 

Palavras-chave: Aquecimento. Absorção de óleo. Degradação. Longos períodos. Redução da 
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RESUMO 

 

Estudos com ruminantes demonstram que a emissão de metano depende da quantidade de alimento 

ingerido e qualidade da dieta, geralmente, dietas com elevada digestibilidade proporcionam maior 

consumo, com menor emissão de metano. A introdução de tortas com elevado teor de gordura nas 

dietas de ruminantes consegue auxiliar na mitigação de metano entérico e a produção de algumas 

oleaginosas pode contribuir com o sequestro de carbono pelos solos, na recuperação de pastagens, 

com redução do desmatamento. O Pará possui um parque industrial composto por várias empresas, 

e é o maior produtor brasileiro. Nesse sentido, espera-se avaliar resíduos da agroindústria de 

espécies oleaginosas na mitigação de gases de efeito estufa, em bubalinos, na Amazônia, como 

alternativa na suplementação de ruminantes, com a degradabilidade in situ da dieta. O experimento 

foi realizado na Embrapa Amazônia Oriental, foi utilizado pastejo intensivo de capim Mombaça 

(Panicum maximum Jacq vr. Mombaça), foram utilizados quatro bubalinos machos fistulados, os 

animais experimentais foram submetidos ao delineamento inteiramente casualisado (DIC) sendo 

dois tratamentos (com e sem suplementação) e quatro repetições (animais). Para a determinação da 

degradabilidade ruminal in situ foram utilizados os tempos de incubação no rúmen de 0, 4, 8, 12, 

16, 24, 48, 72 e 96 horas, com a forragem e com o subproduto sendo este a torta de dendê, nos 

resultados obtidos observou-se que os animais que receberam o suplemento houve um 

comportamento diferente dos que não receberam, pois quanto maior o tempo maior foi a 

digestibilidade do subproduto utilizado, tornando-se então uma suplementação bem eficiente e de 

baixo custo na produção desses animais na nossa região, bem como na mitigação de gases de efeito 

estufa, como o metano. 

 

Palavras-chave: Bubalinos. Resíduos da agroindústria. Amazônia. Mitigação. 
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RESUMO 

O gel é um polímero hidroretentor com grande capacidade de hidratação da planta. O polímero 

antes da hidratação se parece muito com “açúcar” e que após a adição de água apresenta 

consistência gelatinosa, servindo como bolsões de água quando colocadas no solo, evitando a 

evaporação e perda de água. O objetivo do trabalho foi analisar o comportamento radicular de 

mudas em meio de cultura do paricá utilizando o polímero hidroretentor. A hipótese do trabalho é 

que o uso do polímero reduz o consumo de água, assim como, o índice de mortalidade das mudas de 

paricá. Usando as técnicas de cultivo de mudas, foram coletadas quatro amostras da espécie 

(Schizolobium parahyba var. amazonicum Huber ex. Ducke) no campus da Universidade do Estado 

do Pará, no município de Paragominas. Realizou-se a aplicação do polímero em apenas duas 

amostras, constituídas por (2 amostras + 2 testemunhas). As testemunhas não receberam a aplicação 

do gel. Após 60 dias de observação, realizou-se a comparativa qualitativa e quantitativa das 

amostras. Os resultados indicam diferenças no desenvolvimento radicular (10 – 20 cm), foliar e 

metabólico entre as espécies. Indicando que, com o uso do gel, amostras que receberam a aplicação 

do polímero apresentaram um ótimo desenvolvimento (30 – 40 cm de altura). Concluiu-se que a 

aplicação do gel foi eficiente no desenvolvimento inicial de plântulas de paricá, garantindo sua 

sobrevivência. 

Palavras-chave: Hidratação. Desenvolvimento de mudas. Paragominas.  
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RESUMO  

 

Os lipídeos desempenham um papel importante na qualidade de certos produtos alimentares, 

particularmente em relação às propriedades sensórias que os tornam desejáveis. Além destas, 

conferem valor nutritivo aos alimentos, constituindo uma fonte de ácidos graxos essenciais e de 

vitaminas lipossolúveis. Na maionese, a gordura é essencial ao sabor e textura e sua redução pode 

afetar a aceitabilidade do produto. O jambu é uma hortaliça importante na culinária regional, na 

alimentação cotidiana e na medicina popular. O objetivo deste trabalho foi estudar os atributos 

sensoriais de maionese de jambu. Foram elaboradas duas formulações da maionese variando as 

concentrações de óleo de soja, azeite de oliva, ovos, mostarda, sal, limão e folhas de jambu. Para a 

análise sensorial foram utilizados 30 provadores não treinados que utilizaram uma escala hedônica 

estruturada de 9 pontos para avaliar os atributos aparência, aroma, sabor, consistência e impressão 

global e uma escala de 5 pontos para avaliar a intenção de compra. Os resultados obtidos 

demonstraram que as maioneses elaboradas com jambu apresentaram propriedades sensoriais 

aceitáveis pelos julgadores para todos os atributos avaliados e intenção de compra. Os resultados 

mostraram também que a formulação F2, com maior concentração de jambu, foi à preferida pelos 

provadores. Com esses resultados, conclui-se que a adição de jambu na maionese teve respostas 

positivas sendo viável a elaboração do produto.   
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RESUMO 

 

O presente trabalho busca avaliar a associação entre condições de saneamento – cobertura 

populacional por redes de abastecimento de água, por sistemas de esgotamento sanitário e por 

serviços de coleta de lixo – e indicadores epidemiológicos – taxa de mortalidade infantil, 

mortalidade proporcional por doença diarréica aguda em menores de cinco anos de idade e 

mortalidade proporcional por doenças infecciosas e parasitárias para todas as idades no município 

de Belém, Pará, utilizando software estatístico chamado NVIVO10 responsável por interpretar 

informações secundarias retiradas de bancos de dados indicadores e dados básicos para a saúde do 

Ministério da Saúde, possuindo como objeto central, as populações nativas dos bairros da 

Marambaia e Curió. Visto que a água contaminada é a causa principal de várias enfermidades, 

incluindo doenças intestinais parasitárias, diarreias, hepatite, febre tifoide, micoses, otites, 

conjuntivites e alergias. As pessoas com baixo nível de resistência, como crianças e idosos, são 

mais suscetíveis a desenvolver doenças ou infecções. A precariedade do sistema de coleta de esgoto 

sanitário da grande Belém é uma ameaça à saúde de sua população. A rede coletora atende apenas 

8% dos domicílios da cidade, enquanto as fossas rudimentares estão presentes em 15% das 

habitações e as fossas sépticas em 54%. Por fim, cerca de 23% das casas despejam o esgoto 

diretamente nas valas ou cursos d’água. 
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RESUMO 

 

A EMATER-PARÁ é o órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Estado do Pará, tem 

como um dos objetivos difundir conhecimentos e informações tecnológicas no meio rural. A 

empresa através do termo de cooperação técnica nº 30/2008 vem elaborando o cadastro ambiental 

rural (car) dos agricultores familiares atendidos pela empresa, desde 2010, gratuitamente. As in n° 

37 e 39/2010 da secretaria de estado de meio ambiente, estabelece os critérios e procedimentos para 

a inscrição dos imóveis rurais com área não superior quatro módulos fiscais. A lei 12.651/ 2012, no 

capitulo vi no § 2° informa que a inscrição no car será obrigatória para todas as propriedades e 

posses rurais. Monte Alegre está entre os municípios do Pará que assinaram o termo de 

compromisso diante do ministério público federal, de se tornarem municípios verdes, que inclui 

entre outros compromissos realizar o car de no mínimo 80% de seu território, excluídas terras 

indígenas e áreas protegidas. O decreto nº 54/2011 do Pará instituiu o programa de municípios 

verdes, destinado entre outros a promover segurança jurídica e reduzir desmatamento e degradação. 

De acordo com a adepara (2011) foram catalogadas mais de 8.000 propriedades rurais no 

município, destas mais de 90% representam agricultores familiares com áreas inferiores a 300 ha. O 

escritório de monte alegre tem contribuído com o montante de 800 cadastros, bem como na 

realização de palestras e cursos. O escritório não se limita somente a elaboração do documento, mas 

também na sensibilização sobre as condicionantes ambientais. Para assegurar a celeridade do 

documento o escritório analisa quatro tipos de informações: visita na propriedade, informações do 

produtor, imagem de satélite e os car já elaborados. Assim sendo, com a aquisição do car, os 

agricultores poderão solicitar licença de atividade rural e acessar o crédito rural para fomentar a 

produção agropecuária. 
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RESUMO 

 

O Brasil é um dos maiores exportadores de minério do mundo, sendo que o setor extrativista 

mineral é uma fonte importante de recursos para o país. O estado do Pará é um dos líderes do 

ranking de produção mineral do Brasil. Em seu território existem diversas mineradoras e indústrias 

de beneficiamento de minérios, entre elas a Hydro/Alunorte que é a maior refinaria de alumínio do 

mundo e a Alcoa/Alumar. Entretanto, a elevada extração mineral e a destinação dada a esses 

minérios ocasionam diversos impactos ambientais, sendo que um deles diz respeito aos rejeitos 

gerados no seu beneficiamento. Na produção da alumina, a partir da bauxita, para cada tonelada 

produzida é gerada a mesma quantidade de lama vermelha, que é destinada aos Depósitos de 

Resíduos Sólidos. Assim, o presente trabalho objetivou fazer um estudo comparativo entre a 

produção e a destinação dos rejeitos, com base nos relatórios das duas maiores empresas que atuam 

no Brasil – Hydro/Alunorte e Alcoa/Alumar. Os resultados indicaram que as empresas destinam a 

maior parte dos rejeitos para os depósitos de resíduos sólidos. Além disso, verificou-se também que 

essas empresas possuem programas incipientes de reutilização desse resíduo sólido. 

 

Palavras-chave: Lama vermelha. Alumina. Meio ambiente. 
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RESUMO 

A Terra Preta Arqueológica (TPA) é uma classe de solo que ocorre na Amazônia, formada por 

influência antrópica em períodos pré-históricos, possuindo altos conteúdos de matéria orgânica e de 

nutrientes essenciais às plantas, o que lhe confere um nível alto de fertilidade. Os solos da 

Amazônia, em geral são considerados altamente intemperizados e como consequência são pobres 

em nutrientes. Nesse sentido, a baixa fertilidade natural desses solos é considerada como fator 

limitante para a produtividade e sustentabilidade de sistemas de produção agrícola em ambientes 

tropicais. O trabalho teve por objetivo avaliar o alúminio trocável em solo antropogênico no 

município de Barcarena-PA. O estudo foi conduzido no município de Barcarena, situado na região 

do Baixo Tocantins com temperatura média anual de 26ºC e 31,4ºC, realizado em Sítios 

arqueológicos, onde foram coletadas amostras em miniperfis selecionados em transseptos na 

direção norte-sul e leste-oeste. Os tratamentos constaram de área adjacente (AD), TPA1, TPA2, 

TPA3 e TPA4. O alumínio foi extraído com Ca (OH)2 mol L
-1

 a pH 7,0 e titulado com NaOH 0,06 

mol L
-1

 e indicador fenolftaleína, no Laboratório de Solos da Embrapa Amazônia Oriental. O 

Delineamento foi Inteiramente Casualizado, em esquema fatorial 4 X 4, com  3  repetições, até 2 m 

de profundidade. Os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e comparadas 

pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. Conclui-se que os tratamentos TPA1, TPA2, TPA3 

e TPA4, apresentaram menores teores de alumínio e maiores na área adjacente. Os teores de 

alumínio aumentaram em profundidade em todos os tratamentos.  

 

Palavras-chave: Acidez potencial. Química do solo. Terra preta do índio. 
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RESUMO 

 

O trabalho é um recorte de uma pesquisa que se encontra em desenvolvimento. Tem como 

objetivos: identificar, analisar, planejar, entre outros, incluindo sugerir políticas públicas de 

intervenção juntos aos órgãos competentes, bem como trabalhar a reeducação das famílias 

ribeirinhas sobre a problemática da falta de coleta seletiva dos resíduos domésticos produzidos 

diariamente nas residências delas e que não têm um destino adequado, assim como a inexistência de 

transporte dos mesmos. Sugerir políticas públicas de intervenção ambiental e melhor distribuição 

dos descartes domésticos da região. Partiu da experiência vivenciada desde há muito tempo, bem 

como dos relados das pessoas que habitam a região. Não podendo ser esquecido que diz a lei, 

12.305 de 12/08/2010. Regulamentada pelo Decreto Federal 7.404, 23/12/2010 até 2012. “Os 

Municípios terão de elaborar um plano sobre o armazenamento e destino dos resíduos sólidos e 

cada cidadão terá que se responsabilizar pelo destino correto dos resíduos que produz”.  

Metodologia ocorreu por meio de entrevistas com algumas pessoas residentes nas localidades dos 

rios: Tem-tem, Ilha do Cacíri e Ilha grande, um total de 30 famílias. Escolhidas, 9 pessoas 

participaram da pesquisa, entre elas: 2, professoras do ensino fundamental, graduadas em 

pedagogia. Mais 3 estudantes do ensino médio 2 profissionais de saúde e 3 domésticas do lar. 

Resultado parcial demostrou a insatisfação dos entrevistados, visto que eles conhecem a 

problemática, mas não têm alternativas para o destino adequado dos descartes, como se pode ver 

nas palavras de uma das entrevistadas: “é sobre as pilhas, quando se tem consciência, leva até a 

cidade, isso se der. Ou se joga no rio porque enterrar é pior e ainda porque só pode ser enterrada em 

épocas de secas”. Por isso, torna-se necessário e urgente a intervenção de politicas públicas para a 

região. 

 

Palavras-Chave: Resíduos domésticos. Transporte fluvial. Famílias ribeirinhas. Políticas públicas.  
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RESUMO 
 

A Associação Feira do Produtor Rural de Castanhal (AFEPRUC) é a maior feira do Município de 

Castanhal, comportando produtos da agricultura familiar de varias agrovilas em torno da Cidade, 

que produzem e vendem uma variedade de produtos agrícolas. Após a venda, grandes quantidades 

de resíduos são geradas, e devem-se buscar métodos de reaproveitamento dos mesmos. A geração 

desses rejeitos está diretamente relacionada com as práticas de manuseio dos agricultores, se a 

técnica não for adequada, a perecividade será maior. Com isso, o presente trabalho teve como 

objetivo verificar como ocorre o descarte de resíduos de frutas e hortaliças no local, bem como 

analisar as práticas de manipulação pelos agricultores associados à Feira, tomando como referência 

o manual de boas práticas de fabricação da ANVISA. Para tal, foi aplicado um checklist abordando 

os fatores Instalações Físicas, Manipuladores e Manejo dos resíduos. Os resultados mostraram-se 

preocupantes: as bancas onde são alocadas as frutas e hortaliças são feitas de madeira. Sabe-se que 

a madeira retém umidade, difícil higienização ocasionando a proliferação de microrganismos. Não 

são utilizados EPI’s nem vestimenta adequada pelos manipuladores. O recipiente para deposição de 

resíduos é inadequado, visto que consiste numa caixa onde são despejados juntamente com o lixo 

comum. Além disso, a retirada dos rejeitos não é feita de forma frequente, fazendo com que atraia 

vetores. Pôde-se concluir que tanto as instalações quanto as práticas de manipulação dos produtos, 

são precárias, o que resulta em baixa durabilidade e qualidade do alimento. Quanto ao manejo dos 

resíduos, para evitar o desperdício sugere-se criar medidas de reaproveitamento, como uma 

cooperativa que vise à coleta dos resíduos orgânicos para compostagem. 

 

Palavras-chave: Feira. Resíduos. Práticas de manipulação. 
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RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi analisar alguns aspectos da criação do pirarucu em sistema intensivo e 

em tanques-rede. O pirarucu apresenta grande potencial zootécnico chegando até 10 kg no primeiro 

ano. Ono et al. (2004) registram uma produtividade em torno de 15 toneladas de pirarucu por 

hectare. O cultivo intensivo é dividido em duas fases. Fase de recria: os peixes com 3 g de peso 

médio e 5 cm de comprimento são estocados em viveiros de 1.000 m
2
 na densidade de 10 peixes/m

2  

até atingirem em torno de 200 g de peso médio, durante um período de 45 dias. A ração deve ter 

40% de proteína e ofertada em torno de 7% da biomassa (CAVERO; FONSECA, 2008). Fase de 

engorda: os pirarucus são estocados nos viveiros  de  engorda  numa  densidade  de  1 peixe / 10 m
2
. 

Após 12 meses de cultivo, apresentam-se com um peso médio final acima de 10 kg. O cultivo do 

pirarucu em tanques-rede também deve ser dividido em etapas. Utilizando uma densidade 25 

peixes/m
3
 durante o período em torno de 45 dias, os animais alcançam um peso médio final em 

torno de 100 g. Juvenis de pirarucu entre 500 e 600 g estocados em tanques-rede de 9 m
3
 de área 

útil atingem peso médio entre 8 e 10 kg ao final do primeiro ano de cultivo (SEBRAE, 2010).  

Resultados da engorda do pirarucu em tanques-rede de 6 m
3
 apresentam uma biomassa final de 100 

a 120 kg/m
3
 .  

Palavras-chave: Piscicultura. Cultivo intensivo. Tanques-rede. Pirarucu. Arapaima. 
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RESUMO 

 

A ocorrência de desastres naturais no Brasil tem determinado permanente atenção dos órgãos de 

defesa civil na última década. Os fenômenos naturais variam e a sociedade, em geral, apresenta 

pouco ou nenhum preparo diante de um incidente, principalmente em casos extremos. E apesar das 

diferenças entre as ocorrências de fato, as pessoas cometem erros semelhantes relacionados mesmo 

após a ocorrência de desastre. Isto tem levado a discussões de políticas e ações de prevenção nos 

estados e municípios, em destaque os mais propícios a sofrerem tais fenômenos, neste caso o 

Amazonas e o Pará. Nacionalmente, o último levantamento dos indicadores relativos aos diferentes 

setores da administração pública municipal, realizados pela Pesquisa de Informações Básicas 

Municipais – MUNIC, do IBGE, no ano de 2012, aponta que apenas 11,8% das 5.565 prefeituras do 

país possuem plano de contingência ou emergência para casos de desastres naturais. Neste sentido, 

procuramos identificar possíveis soluções aos obstáculos que dificultam à adoção de políticas 

públicas voltadas a prevenção e que poderiam reduzir significativamente as consequências dos 

desastres. Foram utilizadas nesse estudo qualitativo as informações de ocorrências de eventos, 

obtidas através das Coordenadorias Estaduais de Defesas Civis dos Estados do Pará e Amazonas. 

Os dados mostram que os eventos tiveram grandes proporções e ocasionaram enormes prejuízos a 

ambos estados nos últimos anos. Como possível medida preventiva, os municípios podem adotar o 

que se classifica como JARring Actions (Ações Impactantes). Kousky e Zeckhauser (2006) 

classificam como ações que colocam em risco ativo os fenômenos que são considerados remotos, 

independente de tempo, distância ou a probabilidade de ocorrência. Enfim, não somos capazes de 

prever todas as consequências de nossas ações, ou superar todos os erros de julgamento a que são 

suscetíveis. Mas, algumas lições desenvolvidas levam a redução probabilística de perdas por 

desastres naturais. 

 

 

Palavras-chave: Desastre Natural. Plano de Prevenção de Desastre Ambiental. Meio Ambiente. 
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RESUMO 

 

A Entomologia Forense é uma ciência que aplica o estudo dos insetos e outros artrópodes em 

procedimentos legais, auxiliando na investigação de crimes, considerando que essa fauna varia de 

local para local. Apesar da grande importância dessa ciência, os estudos sobre a entomofauna, 

associada à decomposição cadavérica na região amazônica, ainda são raros. O objetivo deste 

trabalho é determinar a fauna da classe Insecta que se associa à carcaça de Sus scrofa Linnaeus 

1758, na Reserva Particular do Patrimônio Natural Klagese, em Santo Antônio do Tauá, no estado 

do Pará. Os experimentos foram realizados no período chuvoso (final de Abril e início de Maio) e 

no menos chuvoso (Setembro e Outubro).  Para a obtenção dos resultados, foram sacrificados dois 

porcos domésticos (S. scrofta) para atrair os insetos de importância forense, relacionados ao 

processo de decomposição, que foram observados e coletados com o auxílio de rede entomológica e 

pinças. Os insetos capturados eram sacrificados em vidros morteiros contendo acetato de etila, 

sendo posteriormente montados em alfinetes entomológicos. Após a identificação ao nível de 

família foram incorporados à Coleção Zoológica Didático-Cientifica da Universidade do Estado do 

Pará. Os resultados obtidos nos dois períodos mostram a ocorrência das ordens: Coleoptera, 

Diptera, Blattodea, Hymenoptera e Isoptera. Entre estas, as famílias de maior predominância e 

abundância pertenciam à ordem Diptera (moscas) com destaque para Sarcophagidae e 

Calliphoridea, sendo a família Mydidae registrada somente no período menos chuvoso. A ordem 

Hymenoptera, foi representada principalmente pelas famílias Formicidae, Vespidae e Sphecidae. 

Para a ordem Coleoptera registrou-se os besouros das famílias Scarabaeidae, Passalidae, Nitidulide. 

A ordem Blattodea foi representada pela família Blattellidae e a ordem Isoptera por Kalotermitidae. 

Conclui-se que a Entomofauna associada à decomposição de suíno na Reserva Klagese, identificada 

ao nível de família, corrobora os resultados obtidos em outros estudos realizados na região 

amazônica, contidos em literatura pertinente. 

 

Palavras-chave: Entomologia Forense. Entomofauna. Reserva Klagese. 
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RESUMO 

 

A pesca ornamental é uma das atividades mais importantes para a subsistência de centenas de 

famílias de ribeirinhos na Panamazônia. Em Ourém (PA), a captura de peixes ornamentais é uma 

prática de décadas, mas que tem pouca expressão econômica local. O presente trabalho teve por 

objetivo avaliar as condições em que se realizam a captura e comercialização de peixes ornamentais 

da bacia do médio rio Guamá. Foram empregados formulários para entrevistas com pescadores, 

além de observações e registros in loco para a coleta de dados. Verificou-se que apenas dois 

pescadores ainda se mantêm por meio dessa atividade capturando principalmente peixes 

loricarídeos como: acari pinima (Leporacanthicus galaxias), acari bola (Peckoltia oligospila), acari 

picota (Peckoltia angelicus) e acari assacu (Pseudacanthicus spinosus); caracídeos como: piranha 

preta (Serrasalmus rhombeus), pacus (Myleus rubripinnis e Metynnis spp.), além de outros 

caracídeos em menor frequência; ciclídeos como: tucunaré paca (Cichla temensis), acarás 

(Satanoperca jurupari, Geophagus brasiliensis e Retroculus sp.);e Siluruformes como: surubim 

(Pseudoplatystoma fasciatum) e carataí (Tatia aulopygea). Em termos de receitas, verificou-se que 

os loricarídeos somados representam acima de 70% dos rendimentos sendo comercializados para 

países como China, Japão, Malásia, Alemanha e USA. Para a captura desses animais são 

empregadas diversas técnicas como: mergulho em apneia (para a captura de acaris), redes de 

emalhar de diversos tamanhos e malhas de 25, 30 e 40 mm (para a captura dos caracídeos e 

ciclídeos), anzóis e linhas de pescar (para a captura dos siluriformes) e também tarrafas com 

diferentes tamanhos e malhas de 25, 30 e 40 mm (para a captura de peixes em geral). Após a coleta 

os animais são armazenados em cercados de tela de nylon à margem dos rios ou em basquetas 

plásticas de 28 L nas residências dos pescadores. Conclui-se que apesar das condições precárias esta 

atividade tem potencial para crescer com a aquicultura. 

 

Palavras-chave: Pesca ornamental. Ourém. Captura. Comercialização. 
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RESUMO 

 

O direito ambiental brasileiro é um dos mais importantes ramos do direito brasileiro atual, está 

intimamente ligado ao desenvolvimento econômico e ao desenvolvimento social. É uma matéria 

interdisciplinar, encontra-se vinculada a diversas áreas do direito, como o direito penal, 

administrativo, civil e etc. O Direito Ambiental, como um ramo da ciência jurídica, busca 

identificar seus próprios princípios. O objetivo deste estudo foi de contribuir para a discussão acerca 

da importância dos principais conceitos doutrinários e principiológicos constitucionais do direito 

ambiental, por sua vez estes conceitos e princípios foram analisados pela ótica doutrinária e 

constitucional. O trabalho se justifica pela necessidade de se debater conceitos e apontar os 

principais princípios constitucionais, pois é destes conceitos que surgem os princípios protetores do 

meio ambiente. A metodologia utilizada foi uma pesquisa bibliográfica exploratória, visando 

responder a seguinte questão “Quais seriam os principais conceitos doutrinários e princípios 

constitucionais do direito ambiental?”. Para isso foi feita uma revisão teórica sobre os conceitos e 

princípios apontados pela doutrina majoritária do direito ambiental sob a ótica constitucional. Por 

fim, conclui-se que a partir dos debates conceituais e principiológicos, observou-se então que estes 

podem ser considerados como essenciais e importantes instrumentos de regulação, haja vista, é 

através destes que são colocadas em prática as ações que visam combater os degradadores do meio 

ambiente. Efetivando assim um bom convívio entre o desenvolvimento social, desenvolvimento 

econômico e proteção ambiental, garantindo assim a perenidade da vida em todas as suas formas. A 

noção do surgimento da existência de problemas reais faz com que o homem comece a lutar para 

proteger o meio ambiente. 
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RESUMO 

 

Atualmente, a comunidade mundial vem refletindo sobre os efeitos resultantes dos desequilíbrios 

ecológicos provocados pelo homem, nesse sentido, devem ser criados novos conceitos, técnicas e 

metodologias a serem aplicadas em trabalhos de recuperação de áreas degradadas (RAD). O 

objetivo desta pesquisa é um estudo qualitativo sobre a importância biológica da dispersão de 

sementes para RAD, pois, apresentam menor probabilidade de receber sementes. Considerando as 

diferentes síndromes de dispersão em florestas tropicais as disseminações de maior ocorrência são 

por animais (zoocoria) e pelo vento (anemocoria) sendo que a zoocoria é o mecanismo de dispersão 

mais importante da distribuição de sementes, que contribuem para o fluxo gênico de cada espécie. 

A Metodologia aplicada foi a qualitativa observativa, a área de estudo foi o parque ambiental 

Adhemar Monteiro, Paragominas-PA. Foram observados neste fragmento que a dispersão de 

sementes aconteceu em espécies de altura entre 15 – 20 m, no fragmento florestal. Nas áreas que 

necessitavam de regeneração, a zoocoria foi a forma encontrada de aumentar e diversificar as 

espécies arbóreas. A dispersão de sementes é importante nos processos de regeneração natural de 

muitas espécies e na organização dos novos ecossistemas, podendo oferecer condições atrativas a 

animais em áreas degradadas que significa uma aceleração no processo sucessional local atraindo 

uma diversidade de propágulos para a área degradada, os dispersores que utilizam poleiros ou locais 

dormitórios, geram regiões de concentração de propágulos, atraindo também 

consumidores/dispersores secundários para a área, sendo, portanto, fundamentais quando se 

pretende reconstruir o ecossistema como um todo. 
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RESUMO 

 

O ser humano está situado no mundo e dispõe de inteligência e capacidade de refletir sobre ele, com 

o objetivo de transformá-lo por meio do trabalho e ações políticas. A participação do homem como 

sujeito na sociedade, na cultura e na história se faz à medida que educado para conscientizar-se 

assume suas responsabilidades como cidadão. Assim, o homem é o elemento e o sujeito da 

educação, que é sempre uma ação política transformadora. A educação ambiental é definida no 

Tratado de Educação Ambiental para as Sociedades Sustentáveis, como um processo dinâmico em 

permanente construção, que é orientado por valores que promovem a transformação social. Esta 

proposta educacional encontra equivalência na constituição e nas práticas da cultura afro-brasileira, 

mais especificamente o Candomblé. Os orixás são “forças inteligentes da natureza” e “entidades 

espirituais regentes”. Enquanto forças inteligentes da natureza vinculam-se ao cosmos, 

identificando-se ritualmente com os elementos e manifestações naturais. Enquanto entidades 

espirituais regentes vinculam-se às pessoas, funcionando como arquétipos da personalidade 

humana. Seres complexos, os orixás permitem múltiplas classificações, conforme a genealogia, as 

características e a metodologia ritualística. Sua identificação maior, porém, está no vínculo de cada 

qual com a Natureza e seus elementos. Relacionados esses conhecimentos, tornou-se possível 

discutir a relação entre religiões afro-brasileiras e educação ambiental. A pesquisa teve como 

objetivo analisar as contribuições das práticas religiosas do Candomblé na cidade de Belém-PA 

para a formação de um modelo de consciência ambiental, que entende a importância do meio 

natural, para os seus adeptos e para todos. O candomblé é baseado em princípios litúrgicos e 

filosóficos que contribuem para formação de um sujeito ecológico, pois para a cosmovisão africana, 

homem e natureza são um só, ou seja, os seguidores das religiões afro-brasileiras constituem uma 

espécie de sujeito múltiplo, crítico e consciente do seu papel na sociedade e no ambiente. 
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RESUMO 
 

A Educação Ambiental e o Ensino de Ciências relacionam-se com diversas áreas do conhecimento 

visando principalmente preparar o ser humano para a preservação da biosociodiversidade e 

utilização sustentável dos recursos naturais. A Horta Escolar é um instrumento que promove 

vivências e transformações múltiplas entre os atores envolvidos e o ambiente do seu entorno. Além 

disso, proporciona um processo de ecoalfabetização que valoriza uma abordagem contextualizada 

de diferentes conteúdos curriculares de maneira significativa. O presente estudo teve como objetivo 

principal investigar as contribuições da Horta Escolar para o processo de ecoalfabetização e 

formação do sujeito ecológico na Escola Estadual Leônidas Monte, Abaetetuba-Pa. Após as 

pesquisas bibliográficas foram aplicados formulários aos alunos de 5ª e 6ª série da escola estadual 

que participaram do projeto de implantação da horta. As aulas foram acompanhadas e 

desenvolvidas por meio da observação participante, no espaço da Horta Escolar, no período de 

Setembro de 2012 à Setembro de 2013. Foi constatado que os alunos envolvidos nas atividades 

passaram a ter melhor desempenho nas tarefas escolares em diferentes disciplinas, assim como nas 

Feiras de Ciências. É notável ainda uma mudança de visão ou postura em relação aos cuidados e 

preservação do meio ambiente escolar, além de maior preocupação da comunidade estudantil em 

adotar novos hábitos alimentares e grande interesse pela construção de hortas em suas residências. 

Tal ferramenta possibilitou uma compreensão contextualizada das dinâmicas dos ecossistemas e 

sensibilização para a necessidade de conservação e valoração da biosociodiversidade. 
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RESUMO 

 

A Pesquisa investiga o processo de educação ambiental na Amazônia, através de um estudo sobre as 

concepções e práticas de sustentabilidade ambiental nas escolas públicas de educação básica na 

região, principalmente de seus alunos e professores, tanto das principais cidades da Amazônia, 

como nos casos de Belém e Manaus, como das áreas interioranas e rurais. O referido estudo se 

paradigmatizou em seu processo de análise por um referencial da Ciência histórico crítica, 

especialmente pelo Materialismo Histórico, que dentre as várias tendências teóricas, é aquela que 

oferece maiores possibilidades epistemológicas para se analisar o processo de educação ambiental, 

a partir das contradições sociais internas da Amazônia brasileira. Busca com esse estudo, não só 

aprofundar o debate teórico sobre educação ambiental nas escolas públicas, como sobretudo obter 

elementos concretos para subsidiar uma proposta de ação pedagógica que contribua com a 

construção de uma consciência crítica e politizada dos sujeitos sociais da educação, para que se 

tornem agentes multiplicadores de ações ambientalmente sustentáveis em relação aos ecossistemas 

regionais e, do planeta em geral, que especialmente na atualidade vem sofrendo profundas 

agressões em seu meio ambiente global exigindo medidas urgentes de educação ambiental, que 

contribua para alterar as relações alienadas do homem com a natureza. 
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RESUMO 

 

A manutenção da vida no planeta está intimamente relacionada com a existência dos vegetais, com 

destaque para as árvores que são fundamentais nos diversos processos ecológicos, auxiliando tanto 

na conservação do meio ambiente, quanto em seu equilíbrio. No entanto, para tal acontecimento é 

fundamental que projetos como o de arborização sejam desenvolvidos nas redes de ensino, 

tornando-se uma ferramenta imprescindível para a manutenção da qualidade de vida, bem como 

uma ação relevante para a preservação ambiental, uma vez que espaços arborizados 

proporcionariam futuros locais de pesquisa e estudo. Motivo este, a qual esta síntese, traz como 

objeto de estudo a educação ambiental, tendo como objetivo relatar uma experiência de aula de 

campo, desenvolvida por acadêmicas em iniciação à docência com alunos do ensino fundamental, 

na qual buscou ao longo desta, ressaltar a importância dos cuidados que se deve ter para 

preservação da natureza, assim como a aplicabilidade de ações ambientais, a qual levou os alunos a 

compreenderem na prática os conteúdos anteriormente abordados. No entanto, para tal 

acontecimento, buscou-se averiguar as contribuições da arborização quando implementadas nas 

redes de ensino, a qual se trabalhou diante o seguinte questionamento: Que contribuições a 

arborização pode trazer ao meio ambiente através de ações ambientais? Investigação esta, de 

fundamental importância, uma vez que esta se referiu ao foco de estudo, abordado nos três dias 

durante aplicação do projeto, a qual se procedeu por duas etapas, sendo estas: aula teórica referente 

à apresentação dos conteúdos, e aula prática a qual se executou o plantio de mudas frutíferas e 

sombrias de pequeno e médio porte no ambiente escolar, o qual possuía uma grande área ociosa 

sem projetos futuros de arborização. O que de fato, possibilitou perceber o quanto os educandos 

compreenderam a temática trabalhada, assim como a importância da arborização em função dos 

processos ecológicos indispensáveis no meio ambiente.   
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Os episódios de vazamento de petróleo envolvem, entre outros elementos, navios petroleiros, 

rompimento de oleodutos e acidentes em poços e plataformas. Tais desastres têm causado 

recorrentes e imensuráveis prejuízos aos ecossistemas costeiros em várias regiões do mundo. De 

acordo com a Lei Federal 9.966/2000 é obrigatório o mapeamento, em toda a costa brasileira, de 

regiões sensíveis ao derramamento de óleo, através de mapas especializados segundo especificações 

do Ministério do Meio Ambiente. Tais mapas são denominados Cartas de Sensibilidade ao 

Derramamento de Óleo ou simplesmente Cartas SAO. A praia de Itaipu fica localizada na cidade de 

Niterói – RJ. É uma praia oceânica, com águas calmas e ideais para famílias com crianças e idosos. 

Além da tranquilidade e beleza natural ela apresenta vários sítios arqueológicos (sambaquis), 

tartarugas marinhas, uma antiga colônia de pescadores e vários restaurantes especializados em 

peixes e frutos do mar. O presente projeto tem como objetivo o mapeamento da sensibilidade 

ambiental da fauna da praia de Itaipu (Niterói – RJ) de modo a nortear os procedimentos em caso de 

acidentes envolvendo o derrame de petróleo. O mapeamento de sensibilidade ambiental foi 

realizado de acordo com a metodologia empregada pela National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA) e as especificações determinadas pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA). Foi utilizado um mapa cartográfico do local e após o mapeamento das espécies locais foi 

feita a inserção das legendas, de acordo com a padronização estabelecida pela NOAA e Ministério 

do Meio Ambiente. O levantamento das espécies de fauna da área de estudo foi baseado em 

pesquisas bibliográficas, visualização sistemática, entrevistas com pescadores da colônia Z7 e de 

levantamentos junto a moradores das proximidades. Constatou-se uma maior  ocorrência das 

seguintes espécies: pombo (Columba livia), urubu-comum (Coragyps atratus), garça branca grande 

(Casmerodius albus), gaivota (Larus dominicanus), pinguim de Magalhães (Spheniscus 

magellanicus) e tartaruga-verde (Chelonia mydas). Por meio da atividade dos pescadores artesanais 

locais foi detectada uma grande variedade de espécies de peixes, sendo as mais frequentes: corvina 

(Micropogonias furnieri), pescada (Cynoscion spp), robalo (Centropomus spp), anchova 

(Pomatomus saltator), cocoroca (Haemulon plumierii), xerelete (Caranx crysos)e olho de cão 

(Priacanthus spp). De acordo com as orientações do MMA, foram inseridos no mapa os sítios 

arqueológicos com sambaquis e o Museu Arqueológico de Itaipu (MAI) existente dentro das ruínas 

do antigo Recolhimento de Santa Tereza, fundado em 1764. O presente trabalho mapeou os 

principais pontos de sensibilidade a derrames de óleo e/ou petróleo na praia de Itaipu e os resultados 

revelaram a necessidade da organização de uma Cartilha de Educação Ambiental com os  

procedimentos a serem tomados em caso de acidentes.  
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O ensino da termodinâmica é uma das áreas de estudo da física muito presente no dia a dia de todos. 

Porém, para uma melhor compreensão deste conteúdo é importante trabalhá-lo de uma forma 

contextualizada, interdisciplinar e com o uso de atividades experimentais. O objetivo dessa pesquisa 

foi analisar as concepções e abordagens dos professores de física dos municípios de Mãe do Rio/PA 

e Tomé-Açu/PA sobre o tripé contextualização, experimentação e interdisciplinaridade, no 

conteúdo de calor e termodinâmica em sala de aula.  Como metodologia, foi aplicado um 

questionário com perguntas abertas e fechadas, e entrevistas com todos os professores de física que 

atuam em escolas públicas e particulares dos municípios supracitados, totalizando 10 professores. A 

fim de obter as metodologias, práticas e dificuldades encontradas em sala de aula, adotaram-se três 

critérios do tema estruturador Calor e Ambiente dos PCN+ Ensino Médio (2006). Dos professores 

participantes da pesquisa, 20% utilizam atividades experimentais; 30% utilizam somente o livro 

didático como recurso pedagógico e os demais 50% buscam apostilas, internet, vídeos aulas e 

softwares educacionais. Em relação à contextualização, não houve nenhum relato. Quanto à 

interdisciplinaridade, 30% conseguem relacionar o ensino de calor e termodinâmica com outras 

áreas do conhecimento; por outro lado, 70% não compreendem bem essa área. No que tange as 

abordagens e concepções do tópico tema estruturador Calor e Ambiente do PCN + Ensino Médio, 

percebemos que os profissionais pouco dominam o assunto. Somente 30% responderam alguma 

forma de aplicação e abordagem dos tópicos em sala de aula. Os profissionais constantemente se 

queixam da falta de tempo para planejarem suas aulas, alguns professores citaram que não se 

sentem seguros em realizar atividades experimentais, com receio das possíveis perguntas que 

podem surgir por parte dos alunos, sendo relatada, também, a falta de incentivo e de materiais 

aplicáveis nessas atividades. 
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RESUMO 

 

A disciplina Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais é uma 

excelente oportunidade para os discentes vivenciarem a práxis da docência em ambientes escolares 

(formais) e não escolares (não-formais). Caracteriza-se como espaço não-formal quaisquer locais 

fora do ambiente escolar, sendo que estes podem ser classificados como institucional (museus, 

parques ecológicos, jardins botânicos, instituições de pesquisa e etc.) e não institucional (teatros, 

casas, praças, cinema, lagos, rios e etc.). O objetivo deste estudo foi realizar um inventário dos 

espaços não-formais não institucionais na cidade de Belém e suas possibilidade de uso na disciplina 

Estágio Supervisionado do curso de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará. O estudo 

foi realizado nos meses de setembro e outubro de 2013, os dados utilizados neste estudo foram 

fornecidos pela Prefeitura Municipal de Belém, SEMMA e Paratur. Para uma melhor organização 

dos mesmos, os logradouros públicos de Belém foram ordenados em oito distritos municipais 

(DABEL, DAGUA, DASAC, DABEN, DAENT, DAMOS, DAICO e DAOUT). Após o inventário 

dos espaços não-formais não institucionais de Belém, constatou-se a existência 396 ambientes com 

possibilidade de uso para a disciplina Estágio Supervisionado para o curso de Ciências Naturais, 

entre os quais 238 são praças, 52 áreas verdes, 60 canteiros centrais, 31 trevos, 8 orlas, além de 

outros 7 espaços. Diante desse grande número de espaços não institucionais em Belém são muitas 

as possibilidades de uso dos mesmos para a práxis dos discentes durante o estágio supervisionado, 

como por exemplo, a realização de feiras, mostras, exposições e oficinas de ciências e trilhas 

ecológicas em praças, nas orlas e áreas verdes, diagnosticadas na cidade de Belém. 
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RESUMO 

 

O Pará está inserido na Amazônia Legal, que é uma região rica em biodiversidade e de grande 

diversidade étnica. O processo histórico de ocupação do Estado tem sido marcado pelo 

desmatamento, pela degradação dos recursos naturais e pelos conflitos sociais. Diante deste cenário, 

têm-se buscado alternativas, como a criação de Unidades de Conservação (UCs) de uso sustentável 

ou proteção integral, na tentativa de amenizar tais problemas e resguardar os recursos para as 

gerações futuras. O objetivo deste trabalho foi avaliar a situação atual das Unidades de Conservação 

do Pará. O estudo se deu através de pesquisa bibliográfica em publicações, livros, artigos, teses e 

dissertações e sites (Instituto socioambiental, Ministério do Meio Ambiente, Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade e Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará). Os dados 

foram obtidos através da compilação e análise da literatura pesquisada. Atualmente, o Pará possui 

421.000 km² de Unidades de Conservação, aproximadamente 34% de sua área total, distribuídos em 

89 unidades. A gestão das UCs deve estar baseada em um plano de manejo aprovado, e na 

existência de um conselho gestor formal e atuante. O cenário atual das UCs do Pará é de 41,6% 

destas sem Plano de Manejo aprovado, 15,7% não possuem conselho gestor e para 14,6% não há 

informações disponíveis. Outro problema enfrentado pelas UCs é o número insuficiente de 

funcionários, tendo em vista que em 2010 a média foi de dois funcionários por unidade para a 

Amazônia Legal, fato que favorece as atividades madeireiras ilegais, o desmatamento, a mineração 

e a ocupação irregular. Conclui-se que o grande desafio para as UCs do Pará é a implementação e 

fiscalização das mesmas. Também, torna-se necessário aumentar o número de planos de manejo e 

de conselhos gestores formados. Além de aumentar o número de funcionários das UCs. 
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RESUMO 

As Zonas de Convergência são sistemas meteorológicos que influenciam o tempo e o clima e se 

caracterizam por ser uma interação entre eventos meteorológicos das latitudes médias e tropicais.  

No Brasil elas possuem atuação forte e influenciam todo o território nacional, como nas cidades de 

estudo: Rio Branco - AC, Manaus - AM, Belém - PA e MACAPÁ - AP. Utilizou-se dados de 

precipitação pluviométrica, umidade relativa e temperatura do ar, no períodode 2000 a 2010, 

coletados através do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP). Utilizou-

se médias mensais e anuais de cada parâmetro, as quais foram tratadas através do Microsoft Excel 

2007, onde foram analisados com o intuito de verificar a variação de cada parâmetro em cada local, 

uma vez que cada estação de coleta de dados se encontra em áreas de influência de sistemas 

meteorológicos diferenciados, além da influência latitudinal, que interfere diretamente na 

distribuição da radiação solar, com isso refletindo na variação dos parâmetros estudados. De acordo 

com as análises dos dados observou-se uma influência significativa na variação das variáveis 

meteorológicas estudadas como a variação de latitude, contudo é importante notar que as 

influências de alguns fenômenos meteorológicos de latitude média se sobressaem sobre a 

distribuição de radiação latitudinal para a variação dos parâmetros meteorológicos. 
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RESUMO 
 

Barcarena é município pertencente à mesoregião metropolitana de Belém, apresenta um risco 

tecnológico gerado pelas atividades das empresas no distrito industrial, representando ameaças à 

dinâmica ambiental. O município de Barcarena, foi escolhido com alvo de estudo devido à 

implementação de um distrito indústrias de grande porte, com empresas de grande relevância do 

ramo de transformação mineral, as quais apresentam um significante potencial de risco tecnológico 

em função da utilização de determinados produtos químicos utilizados em seus processos de 

produção. O Objetivo deste trabalho é analisar as atividades industriais no distrito industrial no 

Murucupi em Barcarena - PA, mediante a situação de risco tecnológico gerado pelas indústrias 

locais, relacionando suas atividades com o grau de vulnerabilidade produzido ao meio ambiente. As 

metodologias foram baseadas em pesquisas Bibliográficas: delimitação da área, levantamento de 

dados, caracterização do município, área e atividades industriais; 2- Trabalho de Campo: Coletas de 

dados e registros fotográficos; 3- Levantamento Cartográfico: mapas das empresas do Distrito 

Industrial de Barcarena do nível de risco, utilizando base cartográfica do IBGE, na escala de 1: 50 

000 e banco de dados fornecidos pelo CDI, na escala de 1: 40 000. Os resultados comprovaram que 

as empresas que possuem atividades ligadas à mineração, metalurgia, siderurgia e química merecem 

uma análise mais aprofundada e são identificadas como as principais fontes de ameaça, pois estão 

classificadas como indústrias de uso I3, ou seja, indústrias sujeitas a controle espacial, devendo 

estar separadas geograficamente das demais indústrias, em forma de zona, para não causar nenhum 

tipo de problema ambiental.  Conclui-se que as ameaças oferecidas pelas empresas são verificadas 

diretamente na vulnerabilidade do meio ambiente, já que se constataram diversos acidentes 

ambientais previsíveis e recorrentes, porém não evitados, e a população local sofre graves danos 

decorrentes delas. 
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RESUMO 

 

As formigas são animais particularmente interessantes porque formam níveis avançados de 

sociedade, ou seja, a eusocialidade. A complexa organização destes insetos é possível devido ao 

elevado grau de adaptações comportamentais das castas. Estão incluídas em uma única família, 

Formicidae (Hymenoptera: Formicidae), com 12.761 espécies descritas e distribuídas por todas as 

regiões do planeta, exceto nas regiões polares. As formigas são um dos insetos com maior sucesso 

evolutivo no globo terrestre, constituindo de 15% a 20% de toda a biomassa animal. Esses animais 

possuem ampla distribuição geográfica e alta riqueza de espécies, entretanto existem poucos estudos 

sobre a mirmecofauna no arco do desmatamento da Amazônia brasileira. Este trabalho teve como 

objetivo conhecer a composição, riqueza e abundância das espécies de formigas presentes em Nova 

Ipixuna, no estado do Pará. As coletas foram realizadas em 5 transectos de 100 metros, contendo 10 

amostras, distanciadas 10 metros entre si. Em cada ponto de coleta, foram instaladas armadilhas 

(pitfall traps), que permaneceram no campo durante 48 horas. Obteve-se 150 registros (553 

indivíduos) em 97 espécies e/ou morfoespécies pertencentes a 30 gêneros de 7 subfamílias. O 

gênero Pheidole foi o mais rico em espécies (18), seguido por Pachycondyla (13), Solenopsis (7) e 

em 11 gêneros ocorreram apenas uma (1) espécie. Entretanto os gêneros mais abundantes foram 

Pachycondyla (29 registros), Pheidole (21) e Ectatomma (20). Pachycondyla crassinoda foi a única 

espécie presente em todas as parcelas, sendo que as parcelas 3 e 5 foram as mais ricas, apresentando 

28 espécies cada, já a parcela 1, sendo a menos rica, apresentou apenas 15 espécies. Os dados 

obtidos possibilitam um melhor entendimento dos padrões que compõem as comunidades de 

formigas no estado do Pará e na Amazônia, servindo de base para futuras propostas de conservação 

e manejo da biodiversidade. 
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RESUMO 
  

Diante do elevado crescimento a cerca da utilização e dos avanços das novas tecnologias na 

sociedade e nas redes de ensino, o professor ver-se em busca de subsídios que o auxiliem no ensino 

aprendizagem dos seus alunos, uma vez que os recursos pedagógicos inovadores podem tornar-se 

uma motivação para o trabalho docente, principalmente quando utilizados com o objetivo de 

enriquecer o conhecimento e experiências vivenciadas nas aulas de ciências. Tal característica 

instiga os docentes a inovarem seus métodos pedagógicos de ensino, buscando atender as 

necessidades de ampliar a educação por meio de aulas dinâmicas e interativas, das quais auxiliam 

no desenvolvimento étnico, social e educativo dos estudantes. Desde modo, este trabalho traz como 

objeto de estudo o ensino de ciências com a finalidade de destacar a utilização de filmes nas aulas 

de ciências como um recurso pedagógico, a qual o docente poderá apresentar temas e fatos da 

atualidade, contribuindo cientificamente na abordagem dos conteúdos programáticos, 

principalmente quando utilizados como mecanismo de estímulo para os debates reflexivos 

associados ao cotidiano dos alunos. Que contribuição o filme pode oferecer quando utilizado como 

ferramenta pedagógica no ensino de ciências? Sendo este, abordado numa experiência vivenciada 

pelas acadêmicas em iniciação a docência, realizada em uma feira de ciências com alunos do ensino 

fundamental, a qual retratou os impactos ambientais ocasionados por ação humana como principal 

tema de estudo. Foram exibidos filmes de curta duração que enfatizaram a gravidade dos problemas 

ambientais e posteriormente foram dialogadas possíveis soluções sobre os temas abordados. O que 

possibilitou-nos reconhecer, o filme como um recurso de poder extraordinário de atenção, 

principalmente pela temática atender aos interesses dos expectadores, uma vez que este recurso 

enriquece o ensino e proporciona uma interação entre professor e aluno. 
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RESUMO 

 
Sabe-se que a alimentação é vital ao ser humano, pois através dela consomem-se nutrientes 

essenciais à formação, à manutenção e ao desenvolvimento do organismo. Entretanto, são a forma e 

quantidade que se devem consumir, quais alimentos devem ser evitados e quais se deve consumir 

esporadicamente que vão diferir uma alimentação saudável daquela que pode trazer danos à saúde. 

O questionário aplicado teve como finalidade analisar a frequência alimentar dos estudantes  da 

universidade do estado do Pará, Campus XIX, núcleo Salvaterra. Entrevistaram-se 30 universitários 

de diferentes cursos, na faixa etária entre 18 e 40 anos. Os resultados apontaram  um maior 

consumo de alimentos construtores  dentre os entrevistados, onde 60% consomem arroz todos os 

dias, 57% consomem carne de duas a quatro vezes na semana e 33,3% consomem frango uma vez 

por semana. Dentre os alimentos reguladores, 26% consomem verduras e legumes todos os dias, 

16,7% consomem frutas todos os dias e 30% consomem de duas a quatro frutas na semana. O 

alimento energético mais consumido é o pão, pois 50% dos entrevistados o consomem todos os 

dias, 23% consomem salgados todos os dias e 26,7 % consomem doces todos os dias. Apesar dos 

alimentos construtores serem os mais consumidos, o elevado consumo diário de alimentos 

energéticos entre os estudantes é preocupante, em decorrência do risco de surgimento de doenças 

relacionadas à má alimentação, como obesidade, hipertensão e diabetes. Por isso, em uma 

alimentação saudável recomenda-se dar preferência a alimentos construtores e reguladores e 

moderar o consumo de alimentos energéticos. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho teve por objetivo contribuir para pesquisas no âmbito de gestão ambiental, a 

partir de um estudo de caso realizado em uma empresa atuante no envase e distribuição de gás 

liquefeito de petróleo (GLP), localizada no estado do Pará. Para isto, foram descritas as atividades 

da empresa, os principais impactos ambientais relacionados às suas operações, as ações realizadas 

para a comunidade, os aspectos legais ligados à atividade, especialmente quanto à exigência do 

licenciamento ambiental, a gestão de resíduos, o plano de controle e de contingência ambiental, 

além de projeto de educação voltado para o meio-ambiente. Utilizou-se a abordagem de pesquisa 

qualitativa, com método de estudo de caso descritivo-exploratório, com o objetivo de promover 

melhor compreensão para os fatos pesquisados. A coleta de dados foi composta de observação 

direta e entrevista semiestruturada realizada pelos autores com o diretor industrial, com o gerente 

comercial, com a gerente de produção e com o gerente de manutenção. Deste modo, os dados foram 

coletados em toda a área de abrangência da atividade da empresa. Adicionalmente, foram utilizadas 

fontes secundárias de evidência, que consistiram na busca na literatura, a partir da revisão de livros, 

periódicos e da documentação proveniente das diversas áreas envolvidas com a pesquisa. Como 

resultado, verificou-se que a empresa estudada mantém um modelo consistente de Gestão 

Ambiental, mas que precisa de constante aperfeiçoamento, através da análise crítica da direção da 

empresa, das ações corretivas a serem eventualmente implementadas, bem como do envolvimento 

dos funcionários e dos aspectos legais a serem observados. 
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RESUMO 

A Amazônia é mundialmente conhecida pela exuberância da sua floresta tropical e o Pará destaca-

se por concentrar boa parte das empresas madeireiras na região. Em comum, essas madeireiras são 

constituídas por pequenas e médias empresas que se caracterizam pelo uso intensivo de mão de obra 

com pouca qualificação em que o padrão de inovação ainda não envolve um estilo mais empresarial 

de gerenciamento. Utilizando como matéria-prima principal, madeira em tora, as empresas se 

deparam com volumes cumulativos de resíduos sólidos e líquidos que podem causar impactos 

ambientais quando não adequadamente gerida. As consequências são preocupantes já que a 

localização dessas empresas conflita com o crescimento urbano e com o abundante ecossistema 

costeiro da região. O objetivo deste estudo foi analisar como essas empresas estão incorporando nas 

suas cadeias produtivas, práticas que visam preservar a qualidade do meio ambiente e uso 

sustentável dos recursos naturais. Para isso, 21 empresas madeireiras no DI foram submetidas a um 

questionário aplicativo contendo 26 perguntas específicas. Os resultados obtidos mostram que 

somente 19% adotam reciclagem como método de descarte de resíduos, 34% vendem e 24% 

incineram. 38% realizam análise dos impactos ambientais de suas atividades e, ao todo, 81% das 

empresas adotam reaproveitamento de energia e somente 9% otimizam o uso de água. Os dados 

também mostram que 76% das empresas realizam treinamentos sobre desperdícios e educação 

ambiental com os funcionários. Quanto aos investimentos para aumentar a durabilidade dos 

produtos, 67% não investem em tecnologia para aumentar a durabilidade dos produtos e somente 

33% investem na inovação de processos. Apenas 15% possuem algum tipo de ferramenta de apoio à 

gestão socioambiental (certificações). Esses dados mostram que há necessidade do governo 

condicionar os incentivos concedidos as empresas no DI à melhoria de suas práticas de produção e à 

participação efetiva no desenvolvimento da região de Icoaraci. 
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RESUMO 

 

As políticas que envolvem a proteção do meio ambiente constituem em ações prioritárias em vários 

países, devido sua importância, as quais são desenvolvidas pelas autoridades responsáveis, porém 

até agora tem sido ineficientes sua implantação. Como uma dessas políticas, as Unidades de 

Conservação (UC), através da Lei Federal nº. 9.985/2000. As UC são destacadas e criadas como 

áreas reservadas, destinadas à proteção dos atributos naturais que as compõem, tendo como uma de 

suas modalidades a Área de Proteção Ambiental (APA), a qual poderá ser implementada através do 

município juntamente com a participação da comunidade em sua gestão.  O presente estudo buscou 

avaliar a eficácia da aplicação das legislações brasileiras inerentes à proteção do meio ambiente, 

tomando como parâmetro para o estudo de caso a área do Parque Estadual do Utinga, que é uma 

APA, onde está localizado o Sistema Ambiental dos Mananciais do Utinga, o qual é compreendido 

pelos lagos Bolonha e Água Preta, bem como confrontar a situação do despejo de esgoto sanitário 

para dentro do PEUt. Os resultados mostraram uma relação entre o crescimento populacional 

desordenado no entorno da área e a degradação ambiental da APA, em especial pela produção e o 

lançamento de esgoto sanitário que não deveria ser realizado da forma que está sendo feito, ainda 

mais que, além de estar sendo lançado sem o devido tratamento, esse lançamento está sendo feito 

em um local não permitido, que é uma Área de Proteção Ambiental. Não obstante, apesar da 

existência de estações de tratamento de esgoto na área, estas encontram-se inoperantes, mostrando 

de fato que, além da ineficiência da fiscalização dos órgãos competentes, existe também a falta de 

planejamento e aplicação adequada dos recursos financeiros destinados para este fim. E, ainda, 

como consequência, foram observadas as variadas divergências do que determinam as leis, e, 

principalmente, os danos à saúde humana e ao meio ambiente. Evidentemente que esta população 

que mora no entorno do Parque é totalmente desamparada de políticas públicas de atendimento 

referente à coleta e ao tratamento esgoto sanitário por ela produzida e o total descaso com a 

finalidade da APA. 

 

Palavras-chave: Área de Proteção Ambiental. Parque Estadual do Utinga. Esgoto sanitário. 

Aspectos legais. 
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RESUMO  

 

Leguminosae está representada por três subfamílias (Mimosoideae, Caesalpinioideae e 

Papilionoideae). Dentre estas, Caesalpinioideae é composta por 180 gêneros e 2.250 espécies, 

dividida em quatro tribos: Cercideae; Detarieae; Cassieae e Caesalpinieae. Apresenta vasta 

distribuição nos continentes, sendo encontrada principalmente nos trópicos, África, América, com 

representantes no Brasil e sudeste da Ásia. Em razão de sua ampla distribuição geográfica na 

Amazônia e ao potencial econômico apresentado por diversas espécies, o estudo dessa subfamília 

torna-se muito importante para a região. O objetivo do presente trabalho foi realizar o levantamento 

dos frutos secos de Caesalpinioideae na Carpoteca do Herbário IAN. Assim, houve a correção de 

dados, comparando-os com informações de exsicatas através do número de registro. Em seguida, os 

frutos foram organizados e fotografados para, junto com a exsicata, serem disponibilizados na base 

de dados do IAN. A coleção apresenta 37 frutos, classificados em 14 gêneros coletados na sua 

maioria no Brasil, onde o Pará é o estado com maior representação (19 amostras). Em se tratando de 

gêneros, Hymenaea apresenta maior número (14 amostras), Copaifera (quatro), Vouacapoua 

(quatro) e Bauhinia (três amostras). Os coletores que mais contribuiram foram: Langenheim, J.H. 

(oito amostras); Gurgel, E.S.C. (cinco); Xavier-Júnior, S.R. (três) e Oliveira, E. (três). Através dos 

dados encontrados na carpoteca, conclui-se que há necessidade de se realizar coletas que visem 

aumentar essa coleção. Este trabalho contribuirá, consideravelmente, para a caracterização dos 

frutos que compõem esta subfamília, além de possibilitar estudos botânicos e pesquisas com os 

mesmos. Esta pesquisa terá continuidade com a verificação da coleção de frutos em meio líquido. 

 

Palavras-chave: Acervo. Frutos. Coleção. Organização. 
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RESUMO  

 

Coutarari Aubl. pertence a  Lecythidaceae, com 14 espécies, sua distribuição abrange desde a 

América Central, Noroeste da América do Sul, Oeste dos Andes, atravessando a Colômbia, 

Venezuela, Suriname, Guianas e Amazônia brasileira até a costa do Brasil. Assim como Allantoma 

e Cariniana, este também é conhecido popularmente como tauari. O potencial comercial está na 

indústria de laminado, madeira em tora e serrada, quando cortada pode ser conhecida pela coloração 

branca amarelada. No setor florestal, além de tauari, os nomes estopeiro ou cachimbeiro também 

são dados às espécies de Couratari. O objetivo deste trabalho é realizar o levantamento de 

Couratari no Estado do Pará. O trabalho foi realizado com base no banco de dados do Herbário 

IAN através do Sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System). As 

informações das exsicatas foram verificadas e corrigidas quando necessário. Ao serem avaliadas 

como não adequadas ou quando não constavam no sistema, foram fotografadas, editadas, 

renomeadas e incorporadas ao banco de dados. A ortografia de cada táxon foi atualizada pela Lista 

de Espécies da Flora do Brasil e MOBOT (Missouri Botanical Garden). Foram encontrados 337 

amostras no Estado do Pará, referentes a oito espécies. Os municípios de maior representatividade 

são: Mojú (90 amostras), Belterra (85), Santarém (48), Paragominas (36) e Novo Repartimento (15 

amostras). As espécies mais significativas foram Couratari guianenses Aubl. (123 amostras), C. 

oblongifolia Ducke & Kunth. (92), C. stellata A.C. Sm. (90 amostras). Os coletores que mais 

contribuíram foram Procópio, L.C (64 amostras), Ferreira, A.M (35); Nascimento, M.P do (31), 

Fróes, R.L (13) e Ferreira, G.C (14 amostras). Levando-se em consideração a importância deste 

gênero, este trabalho contribuirá para o conhecimento e manejo das espécies e a diversificação do 

acervo. É importante destacar que este trabalho terá continuidade com a verificação de dados nos 

Herbários MG, R, RB, NY, MO e K. 

 

Palavras-chave: Acervo. Banco de dados. Gênero.  
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RESUMO 

 

As formigas possuem um nível de organização social avançado, a chamada eusociedade, e são um 

dos grupos megadiversos da classe Insecta. É um grupo ecologicamente 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, logo, 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 diversidade da comunidade de formigas em Tailândia (Pará, Brasil). A coleta 

foi realizada em cinco transecções de 100 metros, contendo 10 pontos distanciados 10 metros entre 

si, onde foram instaladas as armadilhas de queda (Pitfall) que permaneceram em campo durante 48 

horas. Após a coleta, o material foi colocado em frascos contendo álcool 75% e levados ao 

laboratório de ecologia e sistemática de formigas do Museu Paraense Emilio Goeldi (MPEG) para 

identificação, ao nível de gênero. Obteve-se 118 registros (291 espécimes), em 25 gêneros 

pertencentes a oito subfamílias. As subfamílias mais representativas foram: Myrmicinae (58 

registros, 11 gêneros), Ponerinae (35 registros, 4 gêneros), Ecitatomminae (10 registros, 2 gêneros) 

e Ecitoninae (3 registros, 1 gênero). Dos 25 gêneros encontrados, os mais representativos foram: 

Pachycondyla (31 registros), Pheidole (17 registros), Solenopsis (14), Crematogáster (9 registros), 

Gnamptogenys (9 registros) e Eciton (3 registros). Os dados mostram diferenças na riqueza (8 a 15) 

e na composição da comunidade de formigas ao nível de gêneros, por parcela. Acreditamos que, a 

utilização de outras metodologias poderá reforçar nossas pesquisas, e, assim melhorar o 

conhecimento sobre a mimercofauna de forma a possibilitar outros estudos que visem mostrar suas 

importantes interações na manutenção dos ecossistemas.  

 

Palavras-chave: Formigas. Pitfall. Riqueza. Amazônia. 
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RESUMO 

 

Swartzia Schreb. é um gênero de Leguminosae – Papilionoideae que apresenta cerca. 180 espécies 

distribuídas pela América tropical, com maior centro de diversidade na região amazônica. Espécies deste 

gênero têm aplicação na indústria madeireira, medicina popular, fitoquímica, construção civil e na 

recomposição de áreas degradadas. Entretanto, os estudos relacionados a essas atividades ainda são 

incipientes. Considerando a importância econômica deste gênero, o objetivo deste trabalho foi realizar um 

levantamento de Swartzia no Herbário IAN da Embrapa da Amazônia Oriental visando contribuir para o 

conhecimento e o desenvolvimento de estudos do referido gênero. O trabalho desenvolvido utilizou 

informações retiradas do banco de dados do Herbário gerenciado pelo sistema BRAMHS (Botanical 

Research And Herbarium Management System). Os dados foram comparados com suas respectivas 

exsicatas, verificados e corrigidos. As imagens das exsicatas e suas etiquetas também foram analisadas, 

editadas e substituídas quando necessário. No banco de dados, foram conferidos 863 registros de Swartzia 

referentes a 128 espécies; das espécies coletadas no Brasil (778 amostras), as maiores quantidades de 

amostras foram encontradas no Pará (287), Amazonas (232) e Bahia (42 amostras). As espécies com 

maior número de exemplares são Swartzia acuminata Willd. exVogel (52 amostras), Swartzia laurifolia 

Benth (51) e Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier (45 amostras). Os coletores que mais contribuíram para 

o acervo desse gênero no Herbário IAN foram Fróes, RL (109 exemplares), Pires, JM (99), Ducke, A (58 

exemplares). A diversidade de espécies de Swartzia depositadas no herbário IAN é bastante significativa, 

visto que, aproximadamente 70% das espécies pertencentes a esse gênero estão inseridos no acervo desse 

herbário. 

 

Palavras-chave: banco de dados. BRAMHS. acervo 
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RESUMO 
 

O Estado do Pará vem sendo vítima de uma doença grave, a de Chagas. Esta infecção é causada 

pelo protozoário Trypanosoma cruzi e transmitido de forma vetorial pelas fezes do inseto Triatoma, 

conhecido como barbeiro. A região paraense concentra cerca de 80% dos casos em todo o Brasil e o 

município de Abaetetuba (PA), já viveu um surto da doença. Nos últimos anos além da transmissão 

vetorial, a infestação do mal de Chagas vem ocorrendo via oral em pessoas que ingeriram o suco do 

açaí, bacaba e caldo de cana. O presente estudo objetivou realizar um levantamento epidemiológico 

da doença no referido município, no período de 2011 a 2013, com a perspectiva de obter dados 

sobre os possíveis meios de contaminação e fornecer informações para a população sobre as formas 

de combate, além de subsidiar futuros trabalhos na área. Os dados foram fornecidos pelo 

Departamento de Vigilância Epidemiológica de Abaetetuba. De acordo com o levantamento, em 

2011 foram notificados 475 casos de Doença de Chagas Aguda, sendo 9 confirmados. Destes, 4 

foram transmitidos pela forma vetorial e 5 pela forma oral. Em 2012 subiu para 995 casos 

notificados, sendo 62 confirmados (61 de forma oral e 1 não identificado). Em 2013, até o mês de 

Setembro, foram notificados 490 casos, 6 já foram confirmados (5 por via oral e 1 não identificado). 

Os dados apontam que a forma de transmissão oral é a mais comum na região abaetetubense, com 

71 casos confirmados no período estudado, o que segundo informações do departamento 

supracitado, pode estar associado à ingestão do suco de açaí contaminado. Logo, a atenção dos 

órgãos de saúde, municipal e estadual, deverá estar voltada para essa nova forma de transmissão, 

uma vez que o consumo diário do açaí faz parte da cultura local. 

 

Palavras-chave: Amazônia. Trypanonosoma cruzy. Transmissão oral.  
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RESUMO 
 

O estado do Pará é vitima da leishmaniose visceral humana, doença causada pela picada do L. 

longipalpis ou L. cruzi, infectados pelo protozoário Leishmania (Leishmania) infantum chagasi e 

transmitida principalmente pelo cão doméstico (Canis familiares). O Ministério da Saúde registrou 

no ano de 2010, 7,88% de casos de leishmaniose visceral no Pará. O município de Abaetetuba 

possui índice relevante de casos notificados. Este trabalho objetiva realizar um levantamento 

epidemiológico da doença Leishmaniose Visceral humana nos anos de 2011, 2012 e 2013 no 

município de Abaetetuba-PA, visando contribuir com futuros trabalhos nesta área de pesquisa. O 

estudo baseou-se em dados fornecidos pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica de 

Abaetetuba. No ano de 2011 foram notificados 102 casos da doença leishmaniose visceral humana 

no município, onde 15 destes foram confirmados. Em 2012 o número de notificações da doença 

chegou a 135 casos, com 17 confirmados. Em 2013, até o mês de setembro, foram notificados 62 

casos, destes, 8 foram confirmados. De acordo com os dados, o número de casos confirmados da 

doença não sofreu grandes oscilações, com exceção dos dados do ano de 2013, os quais acredita-se 

que é possível chegar na média de casos registrados nos anos anteriores, por haver a ausência de 

registros dos meses de outubro, novembro e dezembro. Entretanto, é necessária maior preocupação 

dos órgãos de saúde pública, pois segundo o Ministério da Saúde há indício que o período de maior 

transmissão da leishmaniose visceral ocorra durante e logo após a estação chuvosa, quando há 

aumento da densidade populacional do inseto L. longipalpis, principal vetor da doença. Desta 

forma, a preocupação é necessária visto que Abaetetuba possui clima tropical com chuvas 

frequentes. Soma-se ainda ao fato de o município de Abaetetuba está em crescente urbanização, 

visto que, segundo as literaturas, a leishmaniose visceral vem se expandindo para áreas urbanas. 
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RESUMO 

 

A dengue representa um grande problema de saúde pública na atualidade, com ocorrência de 

crescentes epidemias em vários municípios brasileiros. A dengue é uma das doenças infecciosas de 

maior incidência nas regiões intertropicais, sendo um subproduto da urbanização desordenada que 

confere em países de economia emergente.  No Brasil, a principal espécie de inseto vetor é o Aedes 

aegypti. Seu principal vetor apresenta grande adaptação à vida urbana e sua propagação é 

privilegiada devido aos hábitos consumistas modernos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima ter 100 milhões de casos de dengue por ano. A presente pesquisa objetivou efetuar um 

levantamento epidemiológico da dispersão da dengue no município de Abaetetuba - PA, nos anos 

de 2011, de 2012 e de 2013 com a finalidade de obter dados sobre o número de casos no município 

e posteriormente subsidiar novas pesquisas nessa área de estudos. Os dados foram concedidos pelo 

Departamento de Vigilância Epidemiológica do município de Abaetetuba. De acordo com o 

levantamento realizado, no ano 2011 foram notificados 483 casos de dengue, destes 263 foram 

confirmados. Em 2012 foram notificados 443 casos, dos quais 225 foram confirmados. Em 2013 até 

o mês de Outubro foram notificados 101 casos dos quais 29 foram confirmados. Neste ano de 2013 

o Departamento de Vigilância Epidemiológica começou a classificar os casos por zonas: Urbana e 

Rural, sendo que na zona urbana houve a confirmação de 18 casos e 11 na zona rural. Apesar dos 

números apresentarem um decréscimo, a média de ocorrência de casos da doença continua alta. 

Assim, faz- se necessária atenção dos órgãos públicos relacionados com a saúde no município, e a 

contribuição da população para minimizar os criadouros dos possíveis transmissores da doença, 

principalmente no período chuvoso, pois segundo o Ministério da Saúde o índice de casos se eleva 

neste período. 
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RESUMO 

  

Connaraceae possui distribuição pantropical, compreende 16 gêneros e cerca de 300 a 350 espécies. 

Na região neotropical, esta família é representada por cinco gêneros (Bernardinia, Cnestidium, 

Connarus, Pseudoconnarus e Rourea) e 101 espécies distribuídas desde o México e Cuba até o sul 

do Brasil. A África Ocidental é citada como seu possível centro de origem, no entanto, acredita-se 

que Connarus teve sua origem nas Américas e o Brasil é considerado o centro de diversificação 

dessa família no neotrópico. No estado vegetativo podem ser confundido com Leguminosae em 

razão das folhas compostas e alternas, porém são distintas pela ausência de estípulas. Dessa forma, 

o objetivo do trabalho foi realizar o levantamento da família Connaraceae no Estado do Pará. O 

trabalho foi realizado utilizando-se o banco de dados do Herbário IAN, onde foram feitas todas as 

correções necessárias referentes às informações de coleta e grafias dos nomes das espécies. O banco 

de dados do Herbário IAN apresenta 577 amostras de Connaraceae, destes, 229 são do Estado do 

Pará. Assim, foram encontrados quatro gêneros, Connarus (164 amostras), Rourea (59), 

Pseudoconnarus (quatro) e Cnestidium (uma amostra). Os municípios que mais apresentaram 

coletas foram Belém (28 amostras), Santarém (12), Almeirim (nove), São Geraldo do Araguaia 

(oito) e Portel (sete amostras). Os coletores que mais contribuíram para o acervo desse gênero no 

herbário foram Fróes, R.L. (26 exemplares), Black, G.A. (21), Pires, J.M. (21), Oliveira, E. (20) e 

Ducke, A. (17 exemplares). Os dados analisados permitem concluir que o Estado do Pará apresenta 

uma alta diversidade de espécies dessa família. Para complementação da pesquisa, há a necessidade 

de verificação de dados nos Herbários MG, R, RB, NY, MO e K. 
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RESUMO  

 

Phanera Lour. pertence à família Leguminosae-Caesalpinioideae  e estava inserida anteriormente 

no gênero Bauhinia. Compreende cerca de 120 - 130 espécies de lianas. São comuns em regiões 

tropicais e, no Brasil, está distribuído por todo seu território, sendo mais presente na região norte e 

menos observado na região sul. Apresentam grande potencial medicinal, possuindo propriedades 

hipoglicemiantes como o caso da Phanera glabra (Jacq.) Vaz, anticonvulsivantes em P. outimouta 

(Aubl.) L.P. Queiroz e atuam com grande atividade antimicrobiana em P. splendens (Kunth) Vaz. 

Em razão de se apresentarem como lianas, seu potencial ecológico como agentes de efeito de borda 

de florestas é registrado em todas as espécies estudadas, além de evitarem danos causados às 

árvores vizinhas quando há derrubadas. São usadas também P. glabra e P. outimouta na construção 

de casas de barro e no artesanato dentro de pequenas comunidades. O objetivo do presente trabalho 

é realizar o levantamento do gênero Phanera no Herbário IAN da Embrapa Amazônia Oriental. 

Foram feitas atualizações no sistema BRAHMS de acordo com as informações contidas nas 

etiquetas das exsicatas encontradas no Herbário. As exsicatas de Bauhinia que são lianas foram 

separadas e verificadas. Assim, 76 espécimes de Phanera foram encontrados inicialmente no 

Herbário IAN, as espécies mais representativas são P. splendens (40 amostras), P. outimouta (10) e 

P. glabra e P. platycalyx (sete amostras). O local com mais coletas foi a região norte, sendo o 

estado do Pará o pioneiro quantitativamente (38 amostras), seguido pelo estado do Amazonas (12), 

e Rondônia (quatro amostras). Dentre os coletores que mais contribuíram com o acervo estão Pires, 

J.M. (11 amostras), Fróes, R.L (10) e Ducke, A. (nove amostras). Diante do exposto, este trabalho 

terá continuidade com a revisão da identificação e da nomenclatura. Já que novas amostras de 

Bauhinia estão sendo separadas e verificadas no Herbário IAN. 
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RESUMO 

 

O desmatamento na Amazônia é um problema global, como a extinção de espécies, o aumento do 

efeito estufa, o aquecimento global, a degradação do solo a diminuição dos mananciais de água e a 

redução do potencial econômico florestal. O objetivo desta pesquisa foi realizar uma avaliação 

qualitativa do desmatamento no município de Paragominas no período de 2002 a 2011. A 

metodologia aplicada foi à pesquisa qualitativa e quantitativa, comparando dados estatísticos e 

econômicos. Esta pesquisa contribuirá para um mapeamento das oportunidades, desafios e 

potencialidade do município. Em 2011, o município visando torna-se ecologicamente correto, justo 

e economicamente viável, estimulou a transição para uma economia verde, com baixa emissão de 

carbono e alto valor agregado, tendo três eixos principais de ação: ordenamento ambiental e 

territorial, apoio à produção sustentável e fortalecimento dos sistemas municipais de meio ambiente 

para gestão ambiental, destacando-se mundialmente e até ganhando conhecimento em vários países 

e também servindo de exemplo para outros estados do Brasil. O município na última década de 

2002 a 2011 perdeu 1.261,1 km
2
 de floresta nativa, com um pico de desmatamento de 330,5 km

2
 em 

2005, a qual manteve sua taxa anual de desmatamento sob controle, baixando suas taxas de 

desmatamento para menos de 4000 ha, alcançando um dos critérios exigidos para sair da lista negra 

do MMA (Ministério do Meio Ambiente). Permanecendo em 2011 abaixo da taxa máxima de 

desmatamento anual estabelecida pelo MMA que é de 36 km
2
, portanto Paragominas precisará 

ainda, investir no manejo florestal de baixo impacto, na recuperação e restauração ecológica de suas 

APPs (Área de Preservação Permanente), visando o desenvolvimento econômico e social em bases 

sustentáveis. 
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RESUMO 

 

Atualmente, o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) por professores do ensino 

básico, ainda é limitado, apesar de tratar-se de importantes ferramentas de ensino, que facilitam a 

construção do conhecimento e estimulam o interesse dos alunos, pelos conteúdos disciplinares. É 

comum, nas escolas, os estudantes se encontrarem desmotivados para aprender ciências, visto que, 

as metodologias utilizadas pelos educadores nem sempre são motivadoras e pouco contribuem para 

a aprendizagem. O objetivo deste trabalho foi estudar o emprego das TICs no ensino de ciências, 

através de uma pesquisa teórica e de campo. O trabalho foi realizado com 86 alunos do 2º ano do 

Ensino Médio, pertencentes a duas escolas (uma pública e uma privada) do município de Belém-

PA. Para a coleta de dados foi aplicado um questionário, constituído por dez perguntas fechadas, 

versando sobre o emprego das TICs nas aulas de ciências. Os dados foram analisados através de 

estatística descritiva, utilizando o software Excel.  Os resultados obtidos indicaram que 92,0% dos 

alunos preferem aulas com algum tipo de tecnologia digital, principalmente o computador e data 

show. A maioria dos alunos, 66,3%, admite que as aulas expositivas são menos atrativas, tornando-

os mais dispersos em sala de aula. Para 61,6% dos alunos de ambas escolas, jornais, jogos e revistas 

são recursos didáticos menos favoráveis à aprendizagem. Na escola pública, 47,3% dos alunos 

afirmaram que, mesmo utilizando o computador e data show, muitos professores não conseguem 

despertar o interesse destes para aprender os conteúdos de ciências, entretanto, essa metodologia na 

escola privada foi aceita e teve aprovação (aceitação) de 66,0% dos estudantes. Esse resultado 

reflete a necessidade de capacitação dos professores da rede pública para utilizar essas tecnologias 

educacionais adequadamente, a fim de torná-la universalizada nas escolas e contribuir efetivamente 

na melhoria da qualidade do ensino de ciências. 
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RESUMO 

 

Herbários são fontes de informações sobre plantas e do ambiente em que vivem. O herbário Profaª 

Drª Marlene Freitas da Silva (MFS) foi criado em 2010 na Universidade do Estado do Pará e 

atualmente conta com um acervo de cerca de 4200 amostras de plantas desidratadas e coleções 

associadas de flores, frutos, sementes e plântulas. Há também coleções de briófitas, licófitas e 

samambais e fungos. Os dados sobre a biodiversidade vegetal depositados no MFS necessitam ser 

socializados nas universidades, bem como em toda a sociedade. Oficinas que visam socializar 

conhecimentos sobre colecionamentos e as atividades exercidas nos herbários são fundamentais na 

capacitação de estudantes da graduação e pós-graduação e para desenvolvimento científico 

institucional. Com o objetivo de integrar saberes acerca da biodiversidade da flora amazônica o 

herbário MFS promoveu uma oficina com teoria e práticas de herbário, dando ênfase à importância 

deste trabalho na preservação da flora amazônica. A oficina ocorreu nos período de 03 a 09 de 

agosto de 2013 e contou com a participação de 25 alunos do Curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais da UEPA, oito monitores e a curadoria.  As atividades desenvolvidas na oficina foram: 

exposição teórica sobre herbários nacionais e internacionais, conceitos e importância na 

conservação exsicata; orientações gerais na coleta de amostras botânicas no campo, preparação das 

plantas para montagem das exsicatas, registro dos dados de campo no software específico para 

herbários BRAMHS (Botanical Research and Herbarium Management System); obtenção das 

imagens das exsicatas e cuidados básicos com a conservação do acervo. Foi preparada uma apostila 

ilustrada contendo todos os procedimentos ministrados, a fim de auxiliar no embasamento teórico. 

Estes momentos de aprendizado além de fortaleceram os elos entre a pesquisa científica e a 

graduação, contribuindo também com formação dos estudantes, reforçaram o valor patrimonial de 

uma coleção científica de plantas na região amazônica.  
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RESUMO 

 

Os Adenovirus humanos (HAdV), principalmente os entéricos sorotipos 40 e 41, têm sido 

associados a casos esporádicos e surtos de gastroenterite aguda, transmitidos pela via fecal-oral e 

consumo de água e/ou alimentos contaminados. A relação entre a recreação e a ocorrência de surtos 

causados por vírus entéricos tem sido bem documentada, considerando que altas concentrações de 

partículas virais são liberadas nas fezes de indivíduos com quadro de gastrenterite como de animais 

de sangue quente. O objetivo deste estudo foi detectar, por meio de técnicas moleculares os HAdV 

em águas de quatro praias da ilha de Mosqueiro, região metropolitana de Belém, Pará, Brasil,  

localizada a 70 km do centro da capital, esta ilha é um dos principais balneários da região e é 

intensamente visitada por banhistas, sobretudo durante o período de férias escolares. As coletadas 

ocorrerem mensalmente no período de janeiro a junho e quinzenalmente em julho de 2012. As 

mesmas foram realizadas após datas festivas visando relacionar maior número de visitantes na ilha 

com a circulação de vírus. Das 32 amostras testadas pela técnica de nested-PCR, 8 (25%) foram 

positivas para HAdV, sendo este agente detectado em todas as praias avaliadas. Considerando que 

embora a ilha de Mosqueiro possua estação de tratamento de esgotos (ETE), os mesmos no 

momento estão sendo lançado direto nas praias in natura, pela falta de manutenção das ETE’s, o 

que facilita a dispersão desses vírus. Deste modo, os dados obtidos demonstram a circulação desse 

patógeno nestas praias, reforçando a necessidade de maiores estudos na avaliação dos riscos à saúde 

pública por este e outros vírus. Além disso, se faz indispensável o contínuo monitoramento 

ambiental de todas as praias desta ilha, visando à prevenção de banhistas a este agravo. 
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RESUMO 

 

Dentre as diversas problemáticas ambientais globais, destaca-se a água, um precioso bem natural 

fundamental para a sobrevivência dos seres vivos. O ambiente escolar é um locus privilegiado para 

realização de tais discussões, pois constitui um ambiente dinâmico de construção do conhecimento 

para formação de sujeitos crítico-reflexivos.  Diante disto, o Núcleo de Estudos em Educação 

Científica, Ambiental e Práticas Sociais- Necaps (Universidade do Estado do Pará) vem realizando 

por meio do projeto “Recursos naturais: do consumo ao cuidado com a água x doenças de 

veiculação hídrica” oficinas pedagógicas atendendo alunos da educação básica nas escolas da 

Região Metropolitana de Belém, Pará. Este resumo apresenta os resultados da oficina “A minha, a 

tua, a nossa água” executada na Escola Ana Barroca no Distrito de Mosqueiro que atendeu 20 

crianças (6 a 10 anos). A mesma seguiu a proposta metodológica do núcleo que consiste em três 

momentos: atividade de acolhida, atividade de conhecimento específico e atividade de despedida. 

No primeiro, solicitou-se aos participantes que elaborassem um desenho sobre onde eles 

encontravam água em seu dia a dia. Ao analisar os desenhos, notou-se que todos tinham a visão da 

água apenas no estado líquido e de coloração azul. Diante disso, iniciou-se a atividade de 

conhecimento específico, a qual tratou dos estados físicos da água; ciclo hídrico; poluição dos 

recursos hídricos; e a diversidade de águas da Amazônia. Através de uma discussão diferenciada, 

holística e dinâmica, abordou-se com as crianças as cores dos rios, igarapés e praias que elas já 

haviam visto ou tomado banho, todos ficaram reflexivos e perceberam a diversidades de cores das 

águas da região. Como atividade de despedida, foram entregues revistas, cola, tesouras e cartolinas 

para que eles fizessem colagens sobre a temática trabalhada. Como resultado, percebeu-se que os 

mesmos ampliaram seus conhecimentos e sua percepção sobre a dinâmica hídrica amazônica. 
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RESUMO 

 

Este trabalho é o resumo do Projeto de Atuação Pedagógica que está sendo desenvolvido na Escola 

Bosque Professor Eidorfe Moreira - Unidade Pedagógica Jutuba, com a turma do Ciclo I (1º e 2º 

ano) do Ensino Fundamental do turno da Manhã. Após diagnose realizada no início do ano letivo, 

observou-se que as crianças apresentavam muitas dificuldades em relação à leitura, escrita e 

oralidade, bem como a falta de cuidado com o meio ambiente. Com isso, o objetivo dessa pesquisa 

é trabalhar a questão da alfabetização por meio dos “Dez Mandamentos da Sustentabilidade”, 

proporcionando a consciência ambiental nos alunos. Assim, cada um dos “Dez Mandamento da 

Sustentabilidade” foram transformados em temas geradores. Orientações e textos foram utilizados 

no trabalho pedagógico em sala de aula, a fim de desenvolver o Sistema de Escrita alfabética dos 

alunos e as condições necessárias para a compreensão dos cuidados com o meio ambiente, por meio 

da formação de agentes chamados de Pequenos Fiscais do Planeta. Os alunos puderam trabalhar 

com as ilustrações dos mandamentos, construir e escrever novas palavras, formar frases por meio de 

ditado e montar glossários de palavras dos textos, bem como agir na confecção de placas, faixas, 

sacolas recicladas, caixas de coletas de lixo reciclável, brinquedos com sucata e participar de 

momentos de reflexão com a comunidade em relação ao meio ambiente. 
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RESUMO 
 

Há muito tempo, diversos povos em todo o mundo já utilizavam as plantas como temperos, 

perfumes e como medicamento para “curar” algum mal estar ou doença. Na Amazônia, as plantas 

medicinais são um dos principais meios de tratamento, devido a sua praticidade, confiabilidade e 

baixo custo em comparação aos fármacos modernos e como as condições de saneamento são 

precárias, doenças relativas ao aparelho digestivo são bem frequentes, logo, a utilização das plantas 

medicinais se torna uma alternativa eficaz e acessível uma vez que serviços públicos de saúde são 

inexistentes ou longe destas comunidades. Neste contexto, realizou-se um estudo etnobotânico na 

comunidade da Vila de Beja (Abaetetuba, PA) no intuito de conhecer as plantas medicinais e as 

principais medidas de tratamento. Foram feitas entrevistas semiestruturadas com 50 moradores da 

comunidade, os formulários foram aplicados para saber informações relativas aos informantes e às 

plantas utilizadas. Amostras botânicas foram coletadas durante oito turnês guiadas, realizadas com o 

auxílio do guia e dos informantes. Foram citadas 125 etnoespécies divididas em 48 famílias, sendo 

Lamiaceae a mais representativa com 14 espécies. As espécies Ficus insipida Willd.(caxinguba, 

com 14 citações), Vernonia condensata Baker. (boldo, com 13) e Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 

(capim santo, com 12) foram as mais citadas. As doenças do aparelho digestivo, com 35 citações, 

constituem a categoria de doença mais tratada pelo uso de plantas medicinais na comunidade. A 

folha foi a parte mais usada (54,13%) das citações. Reações adversas foram mencionadas para 

algumas das plantas usadas como medicinal quando utilizada em excesso ou de forma inadequada. 

Durante a pesquisa grande parte das pessoas informaram utilizar mais os remédios caseiros, do que 

os da farmácia na presença de algum mal-estar e/ou doença, sinal de que o rico saber local sobre o 

uso de plantas medicinais é valorizado entre os informantes desta pesquisa. 
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RESUMO 
 

A presente pesquisa discute as políticas sociais e de segurança pública de prevenção e combate à 

pobreza e à violência no bairro da Terra Firme em Belém do Pará, tendo como fundamento a 

pobreza e violência urbana no Brasil, problemática discutida à luz das várias abordagens teóricas 

que se preocupam em explicar, segundo seus paradigmas de análise, as raízes sociohistóricas; taxas 

de crescimento, especialmente nas grandes cidades brasileiras; principais consequências sociais 

negativas em nível sustentável de qualidade de vida e bem-estar das sociedades humanas; incluindo 

as medidas de política de combate à pobreza e violência social, propostas na Agenda 21 da 

Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Esperamos com este estudo 

suscitar o debate teórico desta questão social e, ao mesmo tempo, propiciar elementos concretos que 

servem de subsídios socioeconômicos às políticas públicas sociais de inserção à educação, emprego 

e renda das populações mais vulneráveis socioeconomicamente da sociedade Brasileira. 
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RESUMO  

 

Fungos poliporóides (Agaricomycetes) formam um grupo polifilético, com superfície himenial 

tubular, bastante diversificado e facilmente encontrado sobre madeira em decomposição, onde 

degradam a liginina e/ou a celulose. Após a descoberta do potencial biotecnológico das espécies 

poróides, grande esforço foi empreendido no sentido de se descobrir sua utilidade para a indústria 

farmacêutica, ou mesmo em processos de biorremediação. Tais resultados apontaram para 

perspectivas animadoras. Os poróides encontrados nos manguezais compõem grupo de fungos 

interessantes que habitam um ecossistema extremo, altamente úmido e salino, e o fato de estarem 

em uma Unidade de Conservação só aumenta sua importância. O objetivo deste trabalho foi 

identificar táxons de fungos poliporóides de manguezais, cuja literatura científica já tenha 

comprovado sua utilidade para biotecnologia. A área de coleta foi a RESEX Marinha de Soure no 

Marajó e a metodologia de coleta, herborização e identificação, seguiram os procedimentos usuais 

para este grupo de fungos. Foram identificados 13 espécies de Agaricomycetes poliporóides, sendo 

que deste total destaca-se a espécie Phellinus gilvus comprovadamente útil à produção de etanol, 

biorremediação de solos e águas contaminadas. O gênero Trametes apresentou duas espécies (T. 

modesta e T. lactinea), que podem ser potencialmente úteis em processos biotecnológicos, uma vez 

que já existe relato de espécies deste gênero que são utilizadas na biorremediação de solos e 

tratamento de efluentes da indústria têxtil. A espécie Fomitopsis nivosa foi a mais frequente entre 

todas aquelas identificadas. Desta forma, pelo número de ocorrência acredita-se que possa ser 

testada para utilização biotecnológica. Este inventário demostra a importância dos manguezais da 

RESEX Marinha de Soure em termos de potencial de uso da sua micobiota, e espera-se que após 

estes resultados parcerias com profissionais da área da química se concretizem para confirmar as 

possibilidades de utilização das espécies aqui referidas.  
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RESUMO 

A maioria dos problemas ambientais, sociais e econômicos que o mundo de hoje enfrenta esta 

associada à ocupação desordenada do espaço seja ele urbano ou rural. Do ponto de vista 

socioeconômico e demográfico, a percepção sobre a ausência de saneamento básico e ambiental no 

entorno do Portal da Amazônia está diretamente ligada pela falta de infraestrutura no seu entorno. O 

estudo teve como objetivo analisar a situação socioambiental no entorno do Portal da Amazônia que 

possui problemas advindos da falta de infraestrutura e saneamento, evidenciando ausência de 

Gestão Pública. Os dados obtidos foram secundários e primários a partir de levantamentos de 

natureza bibliográfica e documental associada à pesquisa de campo através das observações diretas, 

coleta de imagens por meio de fotografias, aplicação de questionário e entrevistas. Dentre os 

resultados obtidos, através dos questionários aplicados, está a insatisfação de alguns moradores por 

se sentirem prejudicados pela construção do Portal da Amazônia por não terem sido beneficiados 

com a obra. A participação dos moradores e do poder público nas soluções de problemas no entorno 

do Portal da Amazônia é de suma importância, pois visa contribuir para a formulação de novas 

gestões relacionadas ao saneamento básico e ambiental, que são fundamentais para um bom 

planejamento urbano tendo como prioridade promover a qualidade de vida para os moradores do 

Portal. 
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O presente trabalho avaliou a potabilidade das águas subterrâneas localizadas na área de 

abrangência do Pólo Industrial de Barcarena-Pará. Foram desenvolvidas atividades de pesquisa na 

área laboratorial visando determinar alterações nas propriedades físicas, físico-químicas e 

bioquímicas dos recursos hídricos subterrâneos usados para o consumo humano pela população da 

região. Os parâmetros físico-químicos utilizados foram os seguintes: cor, turbidez, pH, Sólidos 

Totais Dissolvidos (STD), alcalinidade, cloreto (Cl
-
), sulfato (SO4

-2
), Amônia (NH3), nitrito (NO2

-
), 

nitrato (NO3
-
), dureza total, condutividade elétrica, Sódio (Na

+
), Cálcio (Ca

+2
) e Potássio (K

+
). Para 

a detecção bacteriológica, foram realizadas análises da presença de coliformes fecais e totais. Os 

resultados das análises foram comparados com os valores máximos permissíveis (VMP) para 

consumo humano de acordo com a portaria n° 2914/11, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a 

qualidade da água e seu padrão de potabilidade. Foi realizada uma relação dos parâmetros físico-

químicos por meio de uma matriz de correlação, utilizando-se do programa computacional excel 

2010. Na análise bacteriológica foram encontrados Escherichia coli, indicador de coliforme fecal e 

também coliformes totais em 21,7% das amostras. Os seguintes parâmetros físico-químicos não 

atenderam a recomendação legal: pH (100%), cor (4,4%), turbidez (60,8%) e a concentração de 

Amônia (13,1%). Encontraram-se correlações importantes entre dureza e condutividade, cloreto e 

dureza, condutividade elétrica e íons Sódio, Potássio e Cálcio. Razoável percentual de amostras 

estavam fora dos padrões de potabilidade representando possível risco à saúde da população da 

área. 
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RESUMO 

 

O questionário de frequência alimentar (QFA), se baseia na alimentação diária, semanal e mensal de 

determinados alimentos que foram divididos em construtores, reguladores e energéticos, como 

forma de obter dados precisos de uma avaliação de trinta idosos de ambos os sexos no município de 

Soure na ilha do Marajó/PA. O presente artigo objetiva avaliar a frequência de consumo alimentar, 

através de um questionário manual com 30 voluntários a partir de 65 anos de idade, para obter 

dados verídicos sobre a dieta da população idosa do município de Soure no território Marajoara. 

Foram entrevistados em um único momento 30 idosos de ambos os sexos aleatoriamente. Nas 

entrevistas foram aplicados questionários com 8 perguntas e 23 tipos de alimentos, divididos em 

alimentos construtores, reguladores e energéticos com obtenção de 690 respostas, a duração média 

do estudo foi de 15 dias. Como resultado foi constado que 33% consomem alimentos construtores, 

34% reguladores, 24% energéticos e 9,4 nunca consomem esses alimentos com frequência. Assim, 

grande parte (68,9%) da frequência de consumo alimentar que foi alvo do estudo, pode ser 

entendida como maior consumo de alimentos reguladores e construtores, demonstrando assim que, 

a maior parte dos entrevistados possui uma dieta balanceada, com alimentos ricos em proteínas, 

vitaminas e minerais. Assim, parte do questionário de frequência de consumo alimentar, obteve 

desempenho adequado. Visto que um consumo elevado de alimentos reguladores como frutas e 

minerais, foram identificados como uma boa alimentação para os idosos do Município. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo investigar os valores de pH da água utilizada na E.E.E.F.M 

Professora Benvinda de Araújo Pontes (Abaetetuba/PA) através da comparação de resultados de 

dois kits: LabconTest®  para uso veterinário em aquariofilia e kit profissional Genkit – Genco® 3 

em 1 para análise de cloro livre, pH e alcalinizador total . Ambos os testes são colorimétricos e 

restritos a uma faixa específica de pH (6,0 – 8,0). A problematização levantada em sala de aula 

circundou a preocupação dos alunos com a qualidade da água que utilizam na escola, visto que os 

mesmos não observavam cuidados básicos para o seu tratamento. Os alunos de posse dos dois kits 

coletaram amostras de três ambientes de uso comum na escola: cantina, banheiro e bebedouro, 

sendo que o kit de uso veterinário só possui a testagem para pH, enquanto que o kit profissional 

possui além do pH, o teste de cloro. O valor de pH obtido no kit de uso veterinário foi 6,4 para as 

três amostras. O valor de pH obtido no kit profissional para o pH foi 6,8 e o de cloro foi 2,0; não 

tendo este último, comparativo com o de uso veterinário. Quanto aos valores de pH, houve pouca 

disparidade entre resultados. Após a análise dos resultados e comparando-os com os valores 

definidos pela portaria 2914 de 11 de Dezembro de 2012 do Ministério da Saúde, verificou-se que 

os valores de pH e de cloro estão de acordo com os parâmetros de potabilidade definidos neste 

documento, porém, nada se pode afirmar sobre testes bacteriológicos, dadas as condições dos kits 

utilizados. Observou-se ainda, nas discussões em sala de aula, uma ampliação do conceito de 

Química Ambiental na compreensão dos alunos, favorecida em seu aprendizado pelo protagonismo 

e incentivo a educação científica. 
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RESUMO  

 

A Reserva Extrativista Marinha de Soure é um tipo de área protegida que abriga populações 

tradicionais, as quais desenvolvem intensa relação com a natureza caracterizando seu modo de vida 

e consequentemente sua cultura. Contudo, alterações antrópicas têm produzido diversas 

modificações na paisagem, como a destruição e degradação de praias e manguezais através da 

construção de estradas, desmatamento e turismo predatório. O objetivo deste estudo foi apresentar 

os tipos de ecossistemas que constituem a reserva e demonstrar a relação existente entre os recursos 

naturais e o modo de vida de duas comunidades visitadas, avaliando impactos e sustentabilidade. 

Foram realizadas entrevistas informais com líderes comunitários dos povoados de Cajú-Una e 

Pesqueiro e gestores do ICMBio. Utilizaram-se anotações e gravações a fim de compor a coleta dos 

dados socioambientais, etnobiológicos e conservacionistas; e análise físico-química de cinco 

amostras de corpos d’água da reserva. O modo de vida das comunidades pesquisadas envolve uso 

dos recursos nos diversos ecossistemas de estuário como praias, restingas e manguezais, onde se 

pratica principalmente pesca artesanal e catação de caranguejo. As plantas também são bastante 

empregadas na alimentação, como medicinal, no artesanato e com fins místicos. Os impactos 

ambientais observados perpassam por diversas categorias da administração pública: pesca praticada 

de forma ilegal por extrativistas que não moram nas comunidades, catação do caranguejo fora do 

defeso, extração de areia das praias para uso em construções, comercialização de animais silvestres 

e falhas no recebimento do auxílio-defeso. A água do poço amazonas apresentou baixa solubilidade 

e condutividade (SDT=24 ppm; C=47µs), pH ácido (5,01), turbidez=15,3 NTU (sólidos em 

suspensão podem servir de abrigo para microorganismos patogênicos) e fossa próxima, sugerindo 

contaminação do lençol freático. O uso sustentável da natureza demanda desafios pela falta de 

estrutura e recursos para monitorar, bem como pela apropriação do conhecimento e do espaço dos 

moradores para benefício próprio. 
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RESUMO 

 

Visando determinar o sistema de gestão de resíduos nas unidades de saúde em Belém, é essencial 

confrontar as orientações das NBR 12807, NBR 12808 e a NBR 12809 que tratam sobre resíduos de 

serviço de saúde em relação com os termos e definições, a classificação e o manuseio de resíduos de 

saúde. Para atingir as metas foram realizadas visitas, observações e entrevistas a funcionários em 

uma unidade de saúde básica, localizada num bairro de Belém. As observações tinham como 

objetivo a determinação da situação da gestão dos resíduos sólidos hospitalares em relação com os 

aspectos legais vigentes em especial o tratamento, manuseio dos resíduos de saúde junto com o 

conhecimento dos responsáveis por sua gestão. As diferentes atividades permitiram deduzir que a 

unidade de saúde tem certo conhecimento das normas relacionadas com a manipulação, 

acondicionamento e destinação final, porém faltam ainda colocar em prática algumas atividades que 

precisam ser aprimoradas como é o caso do abrigo externo, o acondicionamento dos resíduos na 

sala de curativas e pequenas cirurgias, onde os recipientes e sacos plásticos são inadequados 

expondo os resíduos e oferecendo riscos para a saúde e o meio ambiente. Apesar do conhecimento 

da existência de normas e do interesse das diretivas e pessoas envolvidas na gestão dos resíduos 

sólidos, na unidade de saúde não existe uma programa ou projeto que de fato materialize a 

problemática da gestão dos resíduos sólidos nas suas diferentes etapas desde a geração até o destino 

final.  
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RESUMO 

 

A informática atualmente está presente em todas as esferas da sociedade e por isso tornou-se 

essencial o domínio dos aplicativos e utilitários da internet e do computador para o exercício de 

atividades educacionais, profissionais e particulares. Principalmente quando este recurso além de 

auxiliar, complementa e facilita as atividades diárias executadas pela sociedade. No entanto, é 

importante ressaltar este meio, como auxiliador no processo ensino-aprendizagem nas redes de 

ensino, uma vez que torna-se mais um recurso e mais uma fonte de informação em busca da 

ampliação dos conhecimentos científicos e sociais, trabalhados tanto pelos docentes e discentes, 

quanto pela comunidade escolar em geral, o que de fato torna-o como um instrumento que desperta 

o interesse dos educandos ao conhecer  novos conteúdos e temáticas de forma dinâmica e 

inovadora. Motivo este, a qual esta síntese traz como objeto de estudo o ensino de ciências, pautado 

no objetivo de destacar a sala de informática auxiliada a web como uma ferramenta imprescindível 

para o ensino de ciências,  a qual possibilita tornar um ambiente reflexivo e atrativo diante as 

atividades. Principalmente quando associada a “Web” a qual complementa pedagogicamente os 

conteúdos presentes nos livros didáticos, bibliotecas e outros recursos pedagógicos também 

utilizados no processo educativo. Sendo assim, diante de tais justificativas, buscou-se atender e 

analisar o seguinte questionamento: Que contribuição à informática pode trazer ao ensino de 

ciências pautado no processo educacional como ferramenta pedagógica? Questionamento este, o 

qual se buscou trabalhar através de análises qualitativas e de caráter bibliográfico após realizarem-

se leituras e discussões na academia referentes ao tema, o que possibilitou perceber a escassez de 

educadores que não utilizam pedagogicamente a sala de informática envolvendo conteúdos de 

ciências para a reflexão dos problemas que fazem parte do cotidiano dos alunos, principalmente 

quando estes se encontram associados tanto dentro, quanto fora da sala de aula.  

 

Palavras-chave: Sala de Informática. Web. Ensino de Ciências. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

106 

Anais de Resumos do II Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 19 a 21 

de novembro de 2013. Mestrado em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. ISSN 2316-7637. 

SAÚDE AMBIENTAL: A PERCEPÇÃO DOS MORADORES QUANTO À 

POLUIÇÃO SONORA NO ENTORNO DA ALDEIA CABANA, BAIRRO DA 

PEDREIRA, BELÉM-PA / 2013 

Jéssica Cristina de Almeida Maciel
1
, Josias Rodrigues Mesquita

2
, Frederico David Lacerda 

Moreira³, Cássio Augusto Florenço Correa
4
, Andre

 
Luiz Silva da Silva

5 
 

 

1 
Graduanda do curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental. Faculdade Ideal. E-mail: 

jessicacristinaamaciel@hotmail.com  
2 
Graduando do curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental. Faculdade Ideal. 

3 
Graduando do curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental. Faculdade Ideal. 

4 
Graduando do curso Superior Tecnológico em Gestão Ambiental. Faculdade Ideal.  

5 
Especialista em Gestão Ambiental. Faculdade Ideal.  

 

RESUMO  

 

O presente projeto trata de pesquisa sobre poluição sonora realizada no entorno do espaço cultural 

“Aldeia Cabana de Cultura Amazônica David Miguel”, localizado na Avenida Pedro Miranda, 

bairro da Pedreira, município de Belém do Pará. Tem como objetivos identificar as fontes de 

poluição sonora na área, avaliar o papel desempenhado pela população quanto fonte de emissão, 

verificar a percepção dos moradores vizinhos da Aldeia Cabana quanto aos impactos causados à 

saúde pelas diversas fontes de poluição sonora na área delimitada, bem como identificar ações que 

possam ser aplicadas para mitigar tais efeitos, contribuindo para divulgá-las de modo que possam 

ser replicadas em benefício de todos. O estudo se fundamenta em Korb (2013), Araripe et al. 

(2012), Machado (2012), entre outros autores, ressaltando-se que de acordo com a Organização 

Mundial da Saúde, a poluição sonora é terceira maior causadora de doenças, depois da poluição 

atmosférica e da água. Realizou-se um estudo de caso no segundo semestre de 2013. O 

levantamento de dados primários e secundários foi obtido com pesquisa bibliográfica e de campo, 

por meio da aplicação de questionários junto aos moradores no entorno da Aldeia Cabana. Como 

principal resultado, verificou-se que a população objeto do estudo tem a percepção dos impactos 

que sofre em sua saúde, necessitando de políticas públicas que envolvam educação ambiental, 

prevenção, fiscalização e adoção de medidas punitivas nas reincidências, contribuindo para redução 

da poluição sonora, de forma que as pessoas expostas tenham uma melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-chave: Saúde Ambiental. Poluição Sonora. Qualidade de Vida. 
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RESUMO 
 

Em busca de novas práticas de manejo que reduzam interações negativas no solo e clima e que 

assegure produções crescentes que conserve os recursos naturais, o meio ambiente e o social, 

realizou-se o presente trabalho na Fazenda modelo no município Redenção-PA, com o objetivo de 

avaliar o sistema de manejo do Latossolo Vermelho sobre a produção de arroz. No trabalho 

utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados, cujos tratamentos corresponderam 

aos sistemas de manejo: PC = Plantio convencional sob monocultivo de arroz e PD = plantio direto, 

com quatro repetições, durante três anos agrícolas. A avaliação da produção de arroz foi realizada 

nos sistemas coleta de duas plantas de cada ponto de coleta representativo da área, estabelecendo-se 

300.000 plantas para cálculo. Os grãos foram secos em estufa de circulação forçada a 65ºC, até o 

peso constante, para determinação do peso de grãos, sendo estes corrigidos para 13% de umidade. 

Os resultados foram submetidos à análise de variância e de acordo com a significância dos efeitos, 

as médias dos tratamentos foram comparadas por meio do teste de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade. De acordo com os resultados, o sistema plantio direto proporcionou maior 

produtividade de milho ao longo dos três anos agrícolas, comparativamente ao preparo 

convencional. 

 

Palavras-chave: Conservação do Solo. Plantio Direto. Preparo Convencional. 
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RESUMO 

 

Loganiaceae apresenta cerca de 29 gêneros e 600 espécies, sendo Strychnos L. o maior gênero com 

cerca de 200 espécies. O Gênero tem vasta distribuição pelo mundo, representado por lianas e 

arbustos de pequeno porte. Possui importância farmacêutica por ter princípios tetanizantes e 

curarizantes, muitas vezes usadas popularmente contra problemas estomacais, tônico, estimulante, 

analgésico. Assim, o objetivo deste trabalho foi realizar o levantamento e a organização dos frutos 

de Strychnos na carpoteca do herbário IAN. Para a realização do trabalho, houve inicialmente a 

comparação dos dados dos frutos com as das exsicatas do herbário e, quando necessário, foi 

realizada a correção da nomenclatura. Os frutos foram fotografados, novas etiquetas foram 

confeccionadas e houve a troca de embalagens por outras mais resistentes para melhor conservação. 

A Carpoteca do herbário IAN dispõe de 24 exemplares de Strychnos, divididos em 12 especies: 

S.pachycarpa Ducke, S.divaricans Ducke, S.parviflora Spruce ex Benth.,  S.ramentifera Ducke,  

S.rubiginosa A. DC.,  S.tomentosa Beth,  S.peckii B. L. Rob., S. froesii Ducke, S.jobertiana Barlow, 

S.malacosperma Ducke, S.brachiata Ruiz & Pav. e S.bahiensis Krukojj & Barneby, sendo este 

ultimo com maior numero de exemplares (5 amostras) seguida por S.brachiata (3 amostras). Os 

frutos foram coletados em diversos estados brasileiros, sendo o Pará o estado mais representativo 

(11 amostras) seguido pela Bahia (5 amostras). Os coletores que mais contribuiram foram: Fóes, 

R.L (6 amostras), Ducke, A (6 amostras) e Belém, R.P (5 amostras). O trabalho demonstrou a 

necessidade de realizar novas coletas para a expansão da coleção deste gênero na Carpoteca. Este 

trabalho contribuirá para a caracterização dos frutos que compõem este gênero e a disponibilização 

de dados e imagens destes, na base de dados do Herbário IAN. 

 

Palavras-chave: Acervo. Organização. Levantamento. Frutos 
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RESUMO 

 

A participação de alunos e professores nas Feiras de Ciências vem crescendo de forma significativa nas 

escolas ribeirinhas da Amazônia Paraense e se constituem culminância de um processo de estudo, 

investigação e produção que tem por objetivo a educação científica dos estudantes. As questões ambientais 

têm sido amplamente discutidas em Feiras de Ciências (XAVIER; KERR, 2004). Esta pesquisa teve por 
objetivo investigar as tendências e discussões acerca das temáticas ambientais presentes nos projetos 

apresentados na I FECCSIM (Feira científica do Sistema Modular de Ensino) realizada numa comunidade 

ribeirinha de Igarapé- Miri em dezembro de 2012. Como estratégia de obtenção de dados, pesquisamos as 
palavras-chave: sustentabilidade; ambiente; água; energia; lixo, fauna, flora, identificadas nos títulos e nas 

questões problemas abordadas nos projetos. Após leitura dos relatórios de pesquisa e visitas aos estandes, 

organizamos os dados em categorias de áreas e temáticas ambientais seguindo orientações de Análise de 

Conteúdo (BARDIN, 1977; MORAES, 1999; ROCHA; DEUSDARÁ, 2005). Trinta e um projetos de 
pesquisa foram apresentados na feira científica. Os resultados apontaram que as questões ambientais 

presentes na feira aparecem nas áreas de Ciências Naturais, Exatas e Humanas e versam sobre: Flora e Fauna 

Amazônica, Sustentabilidade, Produção de energia, Coleta e Reciclagem de lixo, Ambiente e Cultura, 
Tratamento da água, Poluição sonora e Alimentos regionais. Conclui-se que as temáticas apontadas nesta 

investigação revelam problemas ambientais vivenciados pelos estudantes na região Amazônica e que estão 

relacionadas aos assuntos discorridos no currículo escolar. Assim, devem ser estimuladas em outras áreas do 
conhecimento. 

 

Palavras-chave: temáticas ambientais. feira de ciências. escola ribeirinha 
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RESUMO 

Na atualidade, verifica-se um grave problema referente à alimentação popular. O estudo da 

composição química da culinária demonstra como os elementos estão associados a esses hábitos 

além de ser uma ferramenta essencial no esclarecimento e na necessidade de corretas e disciplinadas 

normas de ingestão de nutrientes saudáveis ao organismo. A investigação foi a análise de um 

levantamento bibliográfico em artigos e publicações acadêmicas, e questionário a respeito do 

conhecimento prévio para obter dados. De forma contextualizada ministrou-se uma palestra no 

Centro de Ciências e Planetário do Pará relacionando as principais características físico-químicas 

dos elementos com os benefícios e os danos a saúde, recomendações nutricionais e o risco de certos 

aditivos alimentares. Finalizou-se a investigação através de debates e questionário relacionando o 

conhecimento adquirido e problemas gastrointestinais, e metabolismo infantil. Observou-se que 

71,5% consomem diariamente alimentos industrializados de rápido preparo, isso ocorre pelo fato do 

ser humano aprender a desenvolver essa alimentação para responder aos desafios cotidianos. Ao se 

trabalhar os conceitos dos elementos 74,7% assimilaram de forma correta, já 69,0% confundiram as 

propriedades periódicas dos elementos, isso se deve ao fato da padronização de características nos 

livros didáticos tornando um processo desfavorável de ensino-aprendizagem, e 84,0% consideram 

essencial o estudo para prevenção de mazelas e fortalecimento da saúde, pois fornece o 

conhecimento do próprio corpo. Com base nos resultados obtidos durante a pesquisa, podemos 

observar significativas mudanças relacionadas à aprendizagem empregada na relação elementos-

alimentos desencadeando fatores importantes para melhorar a alimentação e a saúde dos jovens. 

 

Palavras-chave: Elementos Químicos. PIBID. Hábitos Alimentares. 
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RESUMO 

 

O governo brasileiro pretende investir R$ 96 bilhões para gerar 42.000 MW de hidroeletricidade até 

2020, tendo a Amazônia como fronteira energética. Existe 7 hidrelétricas planejadas para a região 

do Complexo do Tapajós no estado do Pará, são elas: São Luiz do Tapajós, Cachoeira do Caí, 

Jatobá, Jamanxim, Cachoeira dos Patos, Chacorão e Jardim do Ouro. A implantação destes 

empreendimentos está gerando uma série de impactos socioambientais às Unidades de 

Conservação. O objetivo deste trabalho foi analisar as ameaças provenientes dos empreendimentos 

hidrelétricos às Unidades de Conservação da Bacia do Tapajós.  Dentre os impactos já sofridos, está 

a redução dos limites através da Medida Provisória (MP nº 558) de 5 UCs: APA do Tapajós, 

FLONA do Crepori, PARNA da Amazônia e FLONAS de Itaituba I e II, a soma das áreas originais 

destas unidades era 45.575 km², ocorreu uma redução total de 1.051 km², para permitir a construção 

das UHEs. Outras 4 UCs da mesma região sofrem com os impactos diretos e indiretos influenciados 

pelos projetos, são elas: FLONA do Amaná, FLONA de Altamira, PARNA do Jamanxim e FLONA 

do Jamanxim. Essas podem sofrer desmatamentos provocados a partir da imigração para as áreas do 

canteiro de obra destas UHEs. Com o uso de ferramentas SIG foi possível cruzar os dados da 

localização das UHEs planejadas com as áreas das UCs e estimar estes riscos provenientes dos 

grandes empreendimentos planejados. Este trabalho mostra que as UCs têm sucumbido às ameaças 

decorrentes de projetos hidrelétricos, estas áreas são vulneráveis por causa de falhas sistêmicas do 

poder público, que tem o dever de protegê-las. É importante que o governo federal realize os 

estudos necessários para conhecer os impactos ambientais e sociais, antes de propor redefinição de 

limites das UCs e emitir licenças de instalação das UHEs com ausência de consultas públicas às 

comunidades afetadas. 
 

Palavras-chave: Unidade de conservação. Áreas protegidas. Hidrelétricas. 
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RESUMO 

 
A Usina Hidrelétrica de Tucuruí – UHT foi construída com o objetivo de gerar energia elétrica para garantir 

a industrialização dos produtos naturais extraídos na Amazônia e atender os grandes Projetos Minerais 
implantados para o desenvolvimento e crescimento econômico brasileiro. Com a barragem do rio Tocantins, 

formou-se um enorme lago causando grandes impactos socioambientais e culturais para a população local. 

Mediante ao exposto, fica a preocupação de como garantir a sustentabilidade para as famílias que sofreram 

com as transformações causadas pela UHT? As indenizações feitas aos antigos moradores não cobriram os 
prejuízos, e os royalties pagos pela geração de energia não compensam os transtornos causados, já que esse 

empreendimento foi criado para atender os interesses das classes hegemônicas capitalistas. Há uma grande 

preocupação sobre os impactos causados e que até hoje pouca coisa foi feita para minimizá-los, haja vista 
que os problemas continuam, e as políticas públicas são incapazes de os resolverem. O objetivo desse 

trabalho é analisar os impactos causados pela construção da UHT e identificar possíveis soluções seu modo 

de vida modificado que possam melhorar a qualidade de vida dos atingidos pela barragem. A metodologia 

utilizada foi a análise bibliográfica e a observação em locus. Os resultados revelam que houve uma grande 
perda da biodiversidade, os hábitos e os costumes dos moradores foram alterados e os recursos naturais que 

garantiam seu sustento foram dizimados, a exemplo dos castanhais que garantiam a sobrevivência de muita 

gente sem que nenhuma política social sustentável fosse feita com a capacidade de ressarcir os prejuízos da 
população. Alguns projetos sociais foram postos em prática, mas nenhum restituiu a dignidade e a cidadania 

dos “expropriados” da UHT. São necessárias ações efetivas do poder público e da Eletronorte no sentido de 

gerar renda e garantir a sustentabilidade dessas pessoas. 

 
Palavras-chave: Usina Hidrelétrica de Tucuruí.  Sustentabilidade. Impactos socioambientais e culturais. 

Expropriados. 
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RESUMO 

 

A pesquisa teve como objetivo principal analisar a cobertura vegetal impactada por ações 

antrópicas na praia do Paraíso localizada na Ilha do Mosqueiro devido a um estudo prévio da 

geotecnologia espacial e programas (Arcgis 10.1 e Google Earth) com o objetivo de gerar dados, 

mapas e imagens de satélites em prol de identificar diferentes ocorrências de impactos ambientais 

diretamente e indiretamente causados por ações antrópicas, mediante a uma abordagem qualitativa. 

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2010), caso fosse 

emancipada, Mosqueiro, com 28 mil habitantes, estaria entre os municípios paraenses de médio 

porte. Os moradores, porém, não aceitam os números do censo. Para eles, a população está em 

torno de 50 mil habitantes. A pesquisa identificou e analisou diferentes impactos: desmatamento, 

vegetação, erosão, cobertura vegetal, evolução antrópica, mata ciliar e solo, onde se buscou 

verificar as principais influências causadoras desses impactos em um modelo de estudo de 

impactos ambientais. Dentre as influências, destaca-se a devida consciência dos moradores sobre a 

gravidade dos problemas que vêm sofrendo na crescente pressão antrópica sobre os ecossistemas 

litorâneos da ilha, que nos últimos tempos ocasionou sérios impactos, resultando não só na 

degradação do meio natural, como também na degradação social, econômica e cultural das 

comunidades tradicionais desta área, onde o efeito da urbanização sobre os ecossistemas tem 

provocado uma intensa degradação dos recursos naturais devido ao crescente desenvolvimento 

desordenado de sua população. O desmatamento e a perda de cobertura vegetal é um processo que 

ocorre no mundo todo, devido ao grande crescimento das atividades produtivas e econômicas, e, 

principalmente, pelo aumento da densidade demográfica de sua população. Sobre essa mudança no 

cenário brasileiro e do mundo, no presente estudo de caso abordaram-se impactos bastante 

frequentes no cenário amazônico.  
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RESUMO 
 

A verticalização das edificações, impermeabilização do solo e redução das áreas verdes, causa 

“alterações nos atributos climáticos locais”. O objeto deste estudo é o fenômeno das Ilhas de Calor 

Urbana (ICU) que vem sendo observado, em maior escala, em todo o mundo em decorrência dos 

cenários futuros para as mudanças climáticas. Em uma ilha de calor a temperatura natural tem 

influência direta, bem como o calor antropogênico, a velocidade dos ventos, a poluição do ar e 

vegetação nas cidades. Este estudo se justifica pelo fato de pesquisas apontarem que a cidade de 

Belém já sofre com o desconforto térmico causado pelo baixo índice de vegetação em decorrência 

da intensa urbanização. Foram selecionados os principais eventos extremos ocorridos no período de 

2000 a 2012 para posterior comparação com anos de normalidade de temperatura. Utilizou-se dados 

observacionais de imagens do sensor MODIS, da plataforma Aqua do programa da Nasa, para 

observação continuada das mudanças globais. A análise do produto MOD11, que contém a variável 

da temperatura de superfície e a emissividade, mostrou uma mudança na espacialização da ilha de 

calor em Belém entre os anos selecionados. Os resultados finais das imagens após, pré-

processamento com o Modis Reprojection Tools e o software Spring para rodar a Análise Legal, 

mostraram que as maiores temperaturas, incialmente, se concentravam nas áreas centrais da cidade, 

mas que no decorrer dos anos além de se movimentar em direção aos bairros periféricos, formou 

um corredor entre o centro e o distrito de Icoaraci. E que estas mesmas temperaturas tiveram um 

aumento em significativo no decorrer do período escolhido para este estudo. Estes resultados 

indicam a necessidade de medidas que mitiguem o processo de crescimento da ICU na cidade de 

Belém, principalmente no que tange ao índice de vegetação da cidade. 
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RESUMO 

 

A presença de nuvens, comum em regiões tropicais, pode dificultar a obtenção da informação sobre 

o desflorestamento, comumente baseada na utilização de sensores ópticos, e os sensores de radar 

SAR podem oferecer uma importante contribuição para identificação de áreas desflorestadas, pois 

não sofrem influência das condições atmosféricas. Estes sensores obtêm informações da superfície 

da Terra mesmo com uma elevada quantidade de nuvens, pois possuem alto poder de penetração, 

devido à faixa do espectro (micro-ondas) que atuam. O presente trabalho visa testar imagens de 

radar, mais especificamente imagem COSMO SkyMED, para o mapeamento do desmatamento em 

uma região da Amazônia, localizada no município de Paragominas (PA). Para tanto, foram 

realizadas técnicas de filtragem espacial, com filtros de Lee e Frost e janelas 5x5 e 7x7 pixels, além 

de procedimentos de fusão entre dados óticos e radar. Os resultados foram utilizados para a 

classificação, onde foi utilizado o classificador MaxVer-ICM (Algoritmo de Máxima 

Verossimilhança com Interacted Contextual Mode) implementado no software SPRING, para a 

identificação de 3 classes (floresta, desflorestamento e água). Os resultados das classificações foram 

comparados aos dados do projeto PRODES (INPE) com o intuito de verificar o acerto da técnica 

com o encontrado em dados referência. Também foram utilizadas análises estatísticas baseadas no 

coeficiente kappa e acurácia global, ficando evidente que a técnica de fusão entre dados óticos e 

radar antes da classificação possui grande potencialidade para identificar a classe de desmatamento. 

Os resultados obtidos com diferentes técnicas de processamento, aliado ao classificador MaxVer-

ICM,  demonstraram que este conjunto de técnicas pode ser considerado uma alternativa a ser 

explorada para mapeamento de áreas desflorestadas. As técnicas podem ser melhoradas e testadas 

para outras áreas da Amazônia. 
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RESUMO 

Em decorrência de estudos realizados, pode-se afirmar que a utilização da água do Planeta deve ser 

feita de maneira inteligente, uma vez que o consumo tende a aumentar gradativamente ao longo do 

tempo. A região amazônica, que possui a maior bacia hidrográfica do mundo não é diferente, com a 

abundância deste bem na região, os problemas a serem abordados são outros, como a qualidade com 

que essa água chega aos moradores locais. Tratando-se de ribeirinhos, observa-se um problema 

maior. O fato de nestas comunidades os moradores residirem de maneira dispersa, dificulta muito a 

implantação de um sistema de abastecimento público. Este problema típico desta região promove 

uma busca pelo desenvolvimento de sistemas capazes de minimizar os efeitos causados nos 

consumidores pela má qualidade da porção que estes têm acesso. O sistema que vem sendo 

empregado para solucionar esta questão, é o de captação de águas pluviais, onde neste estão 

presentes instrumentos para a captura, transporte, filtração e armazenamento do material 

(VELOSO; MENDES; COSTA, 2012). Após este processo, o material é tratado com hipoclorito de 

sódio, seguindo parâmetros estabelecidos pelo sistema de saúde, para depois ser consumido. Esta 

metodologia foi aplicada na sede de uma cooperativa de vendedores de açaí no município de 

Barcarena/PA, na comunidade de Bom Jardim. A água obtida através deste sistema foi utilizada na 

lavagem e batida dos frutos e na manutenção da estrutura.  A cooperativa dos moradores possui 

vinte membros e sua sede é um galpão que consiste em um ambiente de produção, local de 

armazenagem e separação para as vendas destinadas ao município de Belém. O desenvolvimento de 

práticas como esta, não leva a população beneficiada apenas a um consumo de melhor qualidade, 

mas promove também a utilização sustentável de algo que está presente de maneira marcante no seu 

cotidiano e no desenvolvimento de suas atividades.  
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RESUMO  

 

O projeto TerraClass iniciou em 2009 com objetivo de qualificar as áreas de desmatamento 

mapeadas pelo projeto PRODES. O primeiro mapeamento avaliou todos os desflorestamentos 

acumulados ate o ano de 2008. As classes mapeadas para este ano foram: quatro classes de 

pastagem, agricultura, vegetação secundária, área não observada, outros, mosaico de ocupações, 

mineração e urbano. No ano de 2010, além dessas, foi inserida a classe de reflorestamento. O 

presente trabalho tem por objetivo validar os dados TerraClass de agricultura e reflorestamento dos 

municípios de Paragominas, Ulianópolis e Dom Eliseu, no estado do Pará.  A Validação comparou 

os dados mapeados pelo projeto para o ano de 2010 com os dados obtidos em levantamento de 

campo realizado na área de estudo, bem como com dados obtidos por imagens de alta resolução 

disponíveis no Google Earth. Para isto, foi construída uma matriz de confusão para obter as 

estatísticas referentes às acurácias total, do usuário e do produtor. No total foram utilizadas 99 

amostras obtidas em campo e 23 amostras de imagens de alta resolução, referente aos locais aonde 

não foi possível chegar por meio de estradas. Os resultados indicam que a acurácia total deste 

mapeamento foi de 75%. A acurácia do produtor e usuário para a classe de agricultura atingiu valor 

aproximado 85%; para a classe reflorestamento a acurácia do produtor ficou em 78% e do usuário 

64%. Pode-se inferir que o mapeamento da classe de agricultura e de reflorestamento alcançou nível 

de acurácia satisfatório e são dados importantes para a compreensão da dinâmica do uso da terra na 

região. Recomenda-se uma avaliação da classificação das demais classes mapeadas pelo projeto. 
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