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BIOLOGIA REPRODUTIVA DE Rhizophora racemosa E Rhizophoraharrisonii (Rhizophoraceae) NA COSTA LESTE 
DA ILHA DE MARAJÓ, PARÁ. 
Jamile Ribeiro do CARMO, Adrilene Sales SILVA, Adriano Augusto Vilhena MARTINS, Cinthya Cristina 
Bulhões ARRUDA 
UFPA 

76 

DESENVOLVIMENTO DE MUDAS DE PARICÁ (SchizolobiumamazonicumHuber exDucke) EM DIFERENTES 
SOLOS: UM INSTRUMENTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA O REFLORESTAMENTO 
Jeferson Fonseca PEREIRA, Maria de Nazaré Gama de OLIVEIRA, Célio José Pereira da COSTA, Eliane 
Brabo de SOUSA 
UNAMA 

77 

A UTILIZAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS NAS CIÊNCIAS AMBIENTAIS: MÉTODO OU OBJETO 
Jéssica de Lucena MOTA, Aninha Melo MOREIRA, Laize Cristina Cunha de CARVALHO, Sebastião da 
Cunha LOPES 
IFPA 

78 

HORTICULTURA EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE PORTEL-PARÁ 
João Raimundo Alves MARQUES, Carlos Corrêa da SILVA, Jhemison Góes dos REIS, Ana Lúcia Nunes 
GUTJAHR 
SEDUC 

79 

DIVERSIDADE DE PLANTAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DA MALÁRIA NO HERBÁRIO IAN (EMBRAPA 
AMAZÔNIA ORIENTAL) BELÉM-PARÁ-BRASIL PARTE I 
João Vitor Moraes JAQUES; Sebastião Ribeiro Xavier JÚNIOR; Silvane Tavares RODRIGUES; Fernandes 
de Sousa MOURA; Marcela dos Santos CASTRO 
UEPA 

80 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA E ANATÔMICA DA MADEIRA DE Caryocarglabrum(Aubl) Pers. 
Joberta Cardoso PASTANA, Leandro Silva de SOUZA, Pablo Ruan Ferreira de SOUSA, Maeli Oliveira da 
TRINDADE, Brenda do Socorro Pantoja da CONCEIÇÃO 
UFRA 

81 

VOUACAPOUA AMERICANA AUBL. (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE). NO HERBÁRIO IAN (EMBRAPA 
AMAZÔNIA ORIENTAL) 
José Claudio Castilho ALVES, João Vitor Moraes JAQUES, Raimundo Luiz Morais de SOUSA, Ana Luísa 
Fares Biondi LIMA, Sebastião Ribeiro Xavier JÚNIOR 
UEPA 

82 

SABERES-FAZERES TRADICIONAIS / ARTESANAIS DA PRODUÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA E O MANEJO 
DE SEUS DERIVADOS NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA-PA (AMAZÔNIA ATLÂNTICA): UMA PERSPECTIVA 
ETNOECOLÓCICA. 
Júlio Cesar Soares MACEDO, Sergio Ricardo Pereira CARDOSO 
IFPA 

83 

ESTUDO ETNOBOTANICO DE PLANTAS APLICADAS COMO INDICADORES DE pH EM AULAS DE QUÍMICA EM 
UMA ESCOLA TECNOLÓGICA DE BELÉM 
Karen Albuquerque Dias da COSTA, Marta Helena Tavares PINHEIRO, Evandro Vale da CRUZ 
SEDUC 

84 

COMPOSIÇÃO DAS CIANOBACTÉRIAS FILAMENTOSAS DO PORTO DE BELÉM-PA. 
Karoline Morais de MENEZES, Paola Vitoria Brito PIRES, Graziela Jones de OLIVEIRA, Vanessa Bandeira 
da COSTA, Eliane Brabo de SOUSA 
IEC 

85 

ESTIMULAR ALUNOS USANDO AULA EXPOSITIVA ACOMPANHADA DE EXPERIMENTOS 
Kelly das Graças Fernandes DANTAS, Patricia S. Barbosa MARINHO, Alexsandro Sozar MARTINS, 
SharleneUpton MONTEIRO, Miguel Rodrigues PASCHOAL 

86 
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UFPA 

CONSUMO CONSCIENTE: ASCENDA ESSA IDEIA 
Laize Cristina Cunha de CARVALHO, Jéssica de Lucena MOTA, Aninha Melo MOREIRA, Adriano Santos da 
ROCHA 
IFPA 

87 

IDENTIFICAÇÃO MACROSCÓPICA DE LIANAS COLETADAS NO PARQUE ECOLÓGICO GUNMA, SANTA 
BÁRBARA, PA.  
Larissa da Silva PEREIRA, Jéfyne Campos CARRÉRA, Elienara de Almeida RODRIGUES, Rosa Helena 
CRUZ 
UEPA 

88 

BIOLOGIA E CAPACIDADE PREDATÓRIA DE Delphastuspusillus (Le Conte) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) 
SOBRE Aleurocanthuswoglumi(Ashby) (HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) 
Leilane Ávila BEZERRA; Alexandre Roger de Araújo GALVÃO; Denise Siqueira PEREIRA; Wilson José de 
Mello e Silva MAIA 
UFRA 

89 

AVALIAÇÃO DOS METAIS CROMO (Cr), FERRO (Fe) e ZINCO (Zn) NA COMUNIDADE DE 
MACROINVERTEBRADOS BENTÔNICOS EM AMBIENTES COM ATIVIDADE PORTUÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 
Letícia Furtado dos SANTOS, Kelson do Carmo Freitas FAIAL, Álvaro José de Almeida PINTO 
IEC 

90 

EFEITOS DAS TREPADEIRAS SOBRE A FLORESTA E ÁRVORES DO PARQUE ECOLOGICO GUNMA NO 
MUNICIPIO DE SANTA BARBARA-PA  
Luana Picancio de MENDONÇA, Caio Felipe Almeida RODRIGUES, João Vitor Moraes JAQUES, Camila 
Fernandes BARRA, Rosa Helena Ribeiro dos SANTOS 
UEPA 

91 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL A PROTEÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS: UMA INTERVENSÃO NAS ESCOLAS E 
COMUNIDADES DA CIDADE DE BRAGANÇA-PA. 
Luana Reis CARNEIRO, Mara Líbia Viana de LIMA, Jane Maria P. C.  SANTANA, Claudia Melo da SILVA, 
Sônia Fernanda Martins da COSTA 
IFPA 

92 

PRODUÇÃO ORGÂNICA: O DESAFIO DO SÉCULO XXI 
Lucas Amaral COUTINHO, Antonia Aynara Magalhães SANTOS, André Luiz Oliveira BASTOS, Rosiane 
Sousa e SOUSA, Antonio Denilson Leandro da SILVA 
EEEMPMC 

93 

SACOLAS PLÁSTICAS: MOCINHA OU VILÃ? 
Lucas Amaral COUTINHO; Mikael Brito de SOUZA; Leandro Rodrigues Oliveira NETO; Jenesléia Marques 
MOURA; Antonio Denilson Leandro da SILVA 
EEEMPMC 

94 

ASTRONOMIA NUMA PESPECTIVA TRANSDISCIPLINAR: EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO 4° ANO DO ENSINO 
FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA DA REDE PARTICULAR EM MARABÁ-PA  
Lucas de Sousa COSTA, Francisca Natália Rodrigues FERREIRA 
UNIFESSPA 

95 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: A QUESTÃO DO USO RACIONAL DA ÁGUA NA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DA 5° 
SÉRIE/ 6° ANO 
Luiz Renan Ramos da SILVA, Cintia de Lima PINHEIRO 
UNAMA 

96 
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ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO DA MATA CILIAR EM ALGUNS TRECHOS DO RIO URAIM NO MUNICIPIO DE 
PARAGOMINAS/ PA. 
Maira Simone Gabriel LIRA, Nazareth Nelma Soares de OLIVEIRA, Karla Danielle Barros de SOUZA, 
Rayssa Rodrigues da SILVA, Silvana Benassuly Maués de MEDEIROS 
UEPA 

97 

GESTÃO AMBIENTAL PARA OS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE 
Mara Libia Viana de LIMA, Cláudia Melo da SILVA, Jane Maria Pereira Castro SANTANA 
IFPA 

98 

PRATICAS E PERCEPÇÕES DE FAMILIAS RIBEIRINHAS SOBRE RESIDUOS DOMILIARES E/OU COMERCIAS 
PRODUZIDOS NAS ILHAS TEM-TEM, CACIRÍ, ILHA GRANDE E JUABA: UMA NECESSIDADE DE COLETA E 
TRANSPORTE FLUVIAL. 
Maria de Fátima Miranda Lopes de CARVALHO 
UFPA 

99 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE RECURSOS ECONÔMICOS E INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS À RECUPERAÇÃO 
DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DOS IGARAPÉS MATA-FOME, TUCUNDUBA E DO UNA EM BELÉM, PARÁ 
Maria Eliana da SILVA, Altem Nascimento PONTES 
UEPA 

100 

CONDIÇÕES TRÓFICAS E BIOMASSA DE CIANOBACTÉRIAS DO LAGO BOLONHA (BELÉM, PARÁ). 
Maria Nadir de Lima Barros; Graziela Jones de Oliveira; Celly Jennifer da Silva Cunha; Vanessa 
Bandeira da Costa; Eliane Brabo de Sousa 
FES 

101 

PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS DECORRENTES DA OCUPAÇÃO ESPONTÂNEA DE MANGUEZAIS NA RUA 
NOVA NO MUNICIPIO DE BRAGANÇA-PA 
Matheus Luan Nascimento MELO, Bruno Gabriel Reis SILVA, Ellen Cristina do Monte SILVA 
IFPA 

102 

ÁNALISE DE DANOS AMBIENTAIS EM AMBIENTES DE PRAIA NO MUNICIPIO DE SALINÓPOLIS-PA 
Mayse de Jesus BORGES, Matheus Luan Nascimento MELO, Filipe José Gomes PANTOJA, Fábio Barroso 
FERREIRA 
IFPA 

103 

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA SOBRE ESPÉCIEIS VEGETAIS COMO FONTE DE ANTOCIANINA PARA PRÁTICAS DE 
ENSINO EM QUÍMICA. 
Michelle Rocha ALCÂNTARA, Évila Pinto da SILVA, Flávia Avelino de França CARVALHO, Elaine Sueli 
Gomes CARVALHO, Williams Jorge Correa PINHEIRO 
IFPA 

104 

NAFTALINA: UM ESTUDO DE CASO COM ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
Mikael Brito de SOUZA, Rodrigo Gonçalves PINTO, Hugo Mateus Oliveira LEAL, Lucas Amaral 
COUTINHO, Antonio Denilson Leandro da SILVA 
EEEMPMC 

105 

CATININGA (Clidemia hirta D. Don, MELASTOMATACEAE) A PLANTA CICATRIZANTE: ESTUDO DE CASO NA 
COMUNIDADE MÉDIO MOJU-PA 
Milene Castro de VILHENA, Dyana Joy dos Santos FONSECA 
CSFX 

106 

DESCARTE E CONSUMO, DE PILHAS E BATERIAS, NA CIDADE DE BELÉM-PA 
Milene Pereira MENDES; Thiago Melo SILVA, Almir de Souza Silva JUNIOR 
UEPA 

107 

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CONSTANTINO NERY ATRAVÉS DA ANÁLISE DA ARBORIZAÇÃO PARA 
MELHOR DESEMPENHO AMBIENTAL NA CIDADE DE MANAUS 
Mônica Elamid de OLIVEIRA, Rodrigo Studart CORRÊA 

108 
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UNB 

POLÍTICAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO PARA ASSENTADOS DE REFORMA AGRÁRIA: O CASO DO PRONERA NO 
ESTADO DO PARÁ  
Monique Helen Cravo Soares FARIAS, Norma Ely Santos BELTRÃO, Renan Coelho de VASCONCELLOS 
UEPA 

109 

ANÁLISE DA ARBORIZAÇÃO NOS BAIRROS DE BELÉM, PA. 
Pablo Ruan Ferreira de SOUSA, Brenda do Socorro Pantoja da CONCEIÇÃO, Joberta Cardoso PASTANA, 
Leandro Silva de SOUZA, Lorena Haidê de Souza OLIVEIRA 
UFRA 

110 

DENSIDADE DE CIANOBACTÉRIAS DO LAGO BOLONHA DURANTE A ESTIAGEM AMAZÔNICA (BELÉM, PARÁ) 
Paola Vitoria Brito PIRES; Karoline Morais de MENEZES; Aline Lemos GOMES; Eliane Brabo de SOUSA; 
Vanessa Bandeira da COSTA 
IEC 

111 

AGRICULTURA FAMILIAR DE SUBSISTÊNCIA UMA DAS FORMAS DE SOBREVIVÊNCIA DA COMUNIDADE DO 
SUCURIJUGUARA EM ABAETETUBA-PA 
Patrícia de Lima PEREIRA; Cassia Regina Rosa VENÂNCIO; Vânia Lobo-SANTOS 
UEPA 

112 

AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS EM UMA PANIFICADORA DO MUNICÍPIO DE 
SALVATERRA, ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ- PA 
Patricia Leal PEREIRA; Ingrid Leal FERREIRA; Maurício Licurgo Pinheiro do NASCIMENTO; Deuriane da 
Conceição GONÇALVES; Ana Carla Alves PELAIS 
UEPA 

113 

INVENTÁRIO DA ARANEOFAUNA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – CAMPUS DE PESQUISA, BELEM, 
PARÁ 
Paulo Roberto Pantoja GOMES, Sávio Bendelak FARIAS, Claudia Cristina Monteiro Castelo Branco 
XAVIER, César Augusto Chaves FAVACHO, Regiane SATURNINO 
UFPA 

114 

LEVANTAMENTO DE COLEOPTERAS EM DUAS ÁREAS DE MATA PRESERVADA DENTRO DO PERÍMETRO 
URBANO DE SALVATERRA – ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ – PARÁ – RESULTADOS PRELIMINARES 
Paulo Weslem Portal GOMES, Julielson e Silva MODESTO, André Luis de Moraes MACHADO, José 
Vitorino Castro PENA, Lucinéa Barbosa BRABO 
UEPA 

115 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA DE MUDAS DE PALHETEIRA (Clitoriafairchildiana R.A. Howard. - Fabaceae) EM 
DIFERENTES SUBSTRATOS.  
Rafael Rodrigo da Silva COSTA, Erick dos Santos RIBEIRO, Bárbara Luzia dos Santos Oliveira FARO, 
Juciane Martins de SOUSA, Raquel Helane Patrício FURTADO 
UFRA 

116 

ANÁLISE BIOMÉTRICA E FÍSICO-QUÍMICA DO FRUTO DE UXI (Endopleurauchi) COMERCIALIZADO NO 
MERCADO DO VER–O-PESO EM BELÉM-PA 
Raiane Caroline dos Santos OLIVEIRA, Alana da Costa FERNANDES, Aroldo Costa Pontes JUNIOR, 
Carmelita de Fatima Amaral RIBEIRO 
UEPA 

117 
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COMPOSIÇÃO DE CIANOBACTÉRIAS DOS MANANCIAIS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE BELÉM, PARÁ-BRASIL 
Raigor Gabriel Couto ROCHA, Graziela Jones de OLIVEIRA, Aline Lemos GOMES, Francisco Arimatéia dos 
Santos ALVES, Vanessa Bandeira da COSTA 
IEC 

118 

VIABILIDADE ECONÔMICA DO CULTIVO DE HORTALIÇAS EM SISTEMA HIDROPÔNICO ABERTO COM 
SUBSTRATO 
Raimundo de Almeida Pantoja NETO, Byanca dos Santos MARTINS, Ivanete Cardoso PALHETA, Manoel 
Tavares de PAULA 
UFPA 

119 

DIVERSIDADE DE Abarema PITTER (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE) NO HERBÁRIO IAN (EMBRAPA 
AMAZÔNIA ORIENTAL) BELÉM-PARÁ-BRASIL 
Raquel Leão SANTOS, Sebastião Ribeiro Xavier JÚNIOR, William Dias ALVARENGA, Helena Joseane Raiol 
SOUZA, Wauanny Christine Teixeira TAVARES 
UEPA 

120 

UM OLHAR DA GESTÃO AMBIENTAL NA ANÁLISE DO ESTADO FÍSICO E DA DISTRIBUÇÃO DAS LIXEIRAS 
PÚBLICAS NAS PRAÇAS DA CIDADE DE BRAGANÇA-PA 
Rayanne Maria Sousa AMORIM, Daniela de Sousa COUTINHO, Ellen Cristina do Monte SILVA 
IFPA 

121 

AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE BALNEABILIDADE NA PRAIA DO CARIPI, BARCARENA-PARÁ NO ANO DE 
2013. 
Rayara Sacramento MACIEL, Vanderlane Suelen da Silva e SILVA, Elis Ribeiro Magno SILVA, Nayanne 
Ioly Almeida BARBOSA, Priscyla Cristinny Santiago da LUZ. 
UEPA 

122 

ANÁLISE DA ARBORIZAÇÃO URBANA NO BAIRRO PROMISSÃO I LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
PARAGOMINAS/PA 
Rayssa Rodrigues da SILVA, Samara do Socorro Santos FREITAS, Karla Danielle Barros de SOUZA, Maira 
Simone Gabriel LIRA, Silvana Benassuly Maués de MEDEIROS 
UEPA 

123 

UMA MEDIDA DE ECO-EFICIÊNCIA BASEADA EM FUNÇÕES DE DISTÂNCIA DIRECIONAIS PARA EMPRESAS 
MINERADORAS DE CLASSE MUNDIAL. 
Renata Melo e Silva de OLIVEIRA, Ana CAMANHO, Andreia ZANELLA 
FEUP 

124 

ASPECTOS ETNOBOTÂNICOS DO COMÉRCIO DE ERVAS NA FEIRA DO VER-O-PESO (BELÉM, PARÁ, BRASIL) 
Rubens Herbert Pantoja NEVES, Erika Fernanda de Matos VIEIRA, Flávia Cristina Araújo LUCAS, 
Gercienede Jesus Miranda LOBATO 
UEPA 

126 

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTADO 
DO PARÁ, BRASIL. 
Selma Ferreira PIMENTEL, Rodrigo Nunes Da ROCHA, Sirlei Rodrigues de CARVALHO, Simone de Jesus 
OLIVEIRA, José Roberto Verginio de PONTES 
IFPA 

127 

A GESTÃO DO ESPAÇO SÓCIO URBANO NA FEIRA LIVRE DE BRAGANÇA-PA 
Sônia Fernanda Martins da COSTA, Luana Reis CARNEIRO, Joelma do Socorro dos Reis SILVA, Ellen 
Cristina do Monte SILVA 
IFPA 

128 
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IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DOS HOSPEDEIROS INTERMEDIÁRIAOS (BIOMPHALARIA PRESTON, 1910) DO 
SCHISTOSSOMA MANSONI NA REIGIÃO AMAZONICA: RESULTADOS PRELIMINARES. 
Stella Yasmin Lima NOBUSHIGE, Tatiane Alencar LOPES, Christiane de Oliveira GOVEIA, Maria Iracilda 
SAMPAIO, Luis Fernando da Silva Rodrigues FILHO 
FCAT 

129 

APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS DA MANDIOCA NA ALIMENTAÇÃO DE TRACAJÁ  
Tayana Andreia Araujo ALVES; Daniel MONTAGNER 
UEAP 

130 

SABERES TRADICIONAIS E PRÁTICAS TERAPÊUTICAS DE ESPECIALISTAS LOCAIS EM COMUNIDADES RURAIS 
DE ABAETETUBA-PA 
Thyago Gonçalves MIRANDA, Ana Cláudia Caldeira Tavares MARTINS, Ivanete Cardoso PALHETA 
UEPA 

131 

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA DE CONSUMO E NOÇÃO HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE MORADORES 
DAS COMUNIDADES PERERÚ DE FÁTIMA E MOJUIM EM SÃO CAETANO DE ODIVELAS, NORDESTE PARAENSE, 
BRASIL 
Victor Hugo de Carvalho VIEIRA, Iury de Paula SOUZA, Francisca Dayse Martins de SOUSA, Ramon Sales 
de Alcântara LEAL, Valéria Rodrigues de OLIVEIRA 
UFPA 

132 

USO DE EXPERIMENTOS PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 
DOM PEDRO I NO MUNICÍPIO DE SALVATERRA/PA. 
Wanessa Ferreira de LIMA, Gleiciane Carreira SALVADOR, Débora Márcia Sarmento de SOUSA, 
Nerinaldo da Silva FERREIRA , Gustavo Fabiano da Silva CARVALHO 
UEPA 

133 

MICROGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A partir de INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS RESIDENCIAIS 
Willian Cardoso De SOUSA, Karina da Silva LOPES, Victor Marcos Dos Santos Catete FONSECA, Yago 
Yguara PARENTE, Járlesson Gama AMAZONAS 
UEPA 

134 

PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ABASTECIMENTO DOS MORADORES DO 
BAIRRO DO CURIÓ UTINGA 
Wilson Figueiredo de LIMA, Caroline Delgado de CARVALHO, Gysele Maria Morais COSTA, Vania Lobo-
SANTOS 
UEPA 

135 
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APRESENTAÇÃO 

 
No período de 18 a 20 de novembro de 2015, na cidade de Belém-PA, o 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais – em nível de mestrado 

acadêmico –, da Universidade do Estado do Pará, promoveu o 4º Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia.  

O Simpósio já faz parte da agenda anual de eventos promovidos pelo 

mestrado em Ciências Ambientais da UEPA, e se insere num programa maior 

voltado para a inserção social do mestrado. Em 2015, o tema do 4º Simpósio 

foi O Papel da Sociedade na Sustentabilidade da Amazônia, com o objetivo de 

trazer a sociedade para o centro de discussões, a fim de que esta socializesse 

suas práticas para a construção de uma Amazônia sustentável. 

A programação do 4º Simpósio foi variada e contou com palestras, 

conferências, painéis, mesas redondas, apresentação de trabalhos de forma 

oral e por meio de pôsteres. Os simposistas puderam submeter resumos e 

trabalhos completos, que após aceite passaram a compor os anais do evento. 

Além disso, nesse ano de 2015 os participantes tiveram também a 

oportunidade de se inscreverem em minicursos e oficina. 

Em 2015, tivemos no 4º Simpósio 114 resumos aceitos e 218 trabalhos 

completos (artigos) aceitos, provenientes da maioria dos 532 simposistas 

inscritos. Assim, é com grande satisfação que disponilizamos os Anais do 

evento que servirão como um registro do 4º Simpósio para a posteridade.  

Muito obrigado a todos os participantes do 4º Simpósio de Estudos e 

Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no 

próximo evento, em novembro de 2016.   
 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Coordenador do Simpósio 
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APLICAÇÃO DO PÓ DA FOLHA DA MANGUEIRA (Mangífera indica L.) NA 

BIOSSORÇÃO DE Cu2+ EM MEIO AQUOSO 

 

Acácio Menezes Leão1, Marta Helena Tavares Pinheiro2, Kelly das Graças Fernandes Dantas2  

 

1Graduando em Química Licenciatura. Universidade Federal do Pará. acácio.leao@hotmail.com 
2Doutora em Química Analítica. Universidade Federal do Pará. 

 

 

RESUMO 

 

A utilização de materiais alternativos (biomassas) como potenciais bioadsorventes na remoção de 

espécies químicas em águas residuais oferece uma opção de baixo custo para processos de 

tratamento de efluentes. Neste estudo apresenta-se uma biomassa residual abundante na região 

metropolitana de Belém que são as folhas de mangueira (Mangífera indica L.), as quais são 

desfolhadas naturalmente, praticamente durante o ano inteiro, gerando uma quantidade enorme de 

resíduo. O objetivo deste trabalho foi investigar o potencial do pó da folha da mangueira como 

biossorvente na remoção do íon Cu2+ em meio aquoso. Este íon metálico foi escolhido por ser 

amplamente utilizado em vários processos industriais. Otimização das principais variáveis que 

afetam o equilíbrio de um processo de biosssorção foram analisadas, como a influência do pH, 

tempo de contato e concentração do metal. Estas análises foram realizadas em triplicata com 

solução monoelementar contendo o analito de interesse em sistema de batelada, e as 

concentrações de equilíbrio foram determinadas por espectrometria de absorção atômica com 

chama (FAAS). Os resultados obtidos no estudo do pH indicam que no pH 5 obteve-se a maior 

eficiência, o tempo de equilíbrio foi alcançado com 1 h de contato e no intervalo de concentração 

estudado entre 20 a 150 mg L-1 o processo de biossorção foi melhor ajustado ao modelo de 

isoterma de Langmuir e o pó da folha da mangueira é capaz de reter 9,43 mg g-1 de íons Cu2+ e o 

processo de adsorção é favorável e espontâneo (ΔGº = -24,29 kJ mol-1). Conclui-se que o pó da 

folha da mangueira apresenta-se como uma alternativa viável na remoção de íons Cu2+ em meio 

aquoso. 

 
Palavras-chave: Biossorção. Biomassa residual. Cobre. 
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RESUMO 

 

O estudo descreve as atividades e algumas das experiências vivenciadas pelos bolsistas no ano de 

2014, no Projeto Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) através de um projeto de 

intervenção nas turmas dos anos finais do ensino fundamental da Escola Estadual Coelho Neto, 

situado na cidade de Macapá-AP, o qual buscou tornar as aulas mais dinâmicas e inovadoras 

propondo situações experimentais aos alunos. O objetivo dessa pesquisa foi verificar o potencial 

didático das aulas experimentais no processo de ensino e aprendizagem em Ciências. Durante o 

projeto, foram trabalhados com os alunos das turmas do 6º ano dois experimentos relacionados ao 

processo de mudança dos estados físicos da água, utilizando materiais presentes no dia-a-dia dos 

alunos. Os dados foram organizados, selecionados e analisados fazendo uma relação com a 

literatura sobre as anotações oriundas das aulas teóricas. O mesmo procedimento foi utilizado nas 

aulas teórico-práticas, em que os dados puderam ser interpretados. Os resultados obtidos 

constataram que a experimentação associada a aulas teóricas pode ser uma forma de aproximar o 

gosto dos alunos pelo estudo de Ciências, proporcionando maior dinamicidade na abordagem dos 

conteúdos e facilitando a aprendizagem. De fato, verificou-se que os alunos se mostravam 

interessados, interagindo através de perguntas e participando ativamente das aulas. Os conteúdos 

científicos se tornam mais relevantes à aprendizagem dos alunos quanto mais relações eles 

conseguem fazer com o seu cotidiano. Através de aulas experimentais, os alunos demonstraram 

maior entusiasmo e curiosidades na execução das atividades práticas, evidenciando, dessa forma, 

que a experimentação pode ser uma metodologia de enriquecimento curricular na tentativa de 

combater os desafios de se aprender e ensinar Ciências.  

 

Palavras - chave: Ensino de Ciências. Experimentação. Atividades Práticas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

23 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA EM IGARAPÉ USADO PARA DEPOSIÇÃO 

DA MANDIOCA NO PROCESSO ARTESANAL DE PRODUÇÃO DE FARINHA 

D`ÁGUA NO MUNICIPIO DE ABAETETUBA-PA 
 

Adriano do Rego Pires1, Anderson do Rego Pires2, Artur da Silva Cruz3, Carlos André Ferreira 

Morais4, João da Silva Carneiro5 
 

1Pós-Granduado em Gestão e Educação Ambiental. Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin, 

FTED, Brasil. cientistadriano@yahoo.com.br. 
2Graduando em Lic. Ciências Naturais – Química. Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

andersonmetal10@hotmail.com 
3 Graduando em Lic. Ciências Naturais – Química. Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

aturdasilvacruz@yahoo.com.br 
4Graduando em Lic. Ciências Naturais – Química. Universidade do Estado do Pará – UEPA. 

andre45_@hotmail.com 
5Doutor em Química Orgânica. Universidade do Estado do Pará - UEPA. 

carneiroufpa@ufpa.com 
 

RESUMO 

O processamento da mandioca, planta de origem dicotiledônea da família Eufhorbiaceae gênero 

Monihot e espécie esculenta Crantz, utilizada na produção de farinha D´água de forma artesanal, 

requer uma grande quantidade de água, especialmente nos processos de fermentação. Nesses 

processos são geradas consideráveis quantidades de resíduos altamente tóxicos. Esta iniciativa 

surgiu da necessidade de avaliar os impactos ambientais gerados pela produção de farinha 

d’agua, em rios do povoado do Murutinga, no município de Abaetetuba, interior do Pará. Tendo 

como objetivo analisaras características físico-químicas nos sistemas hídricos superficiais 

(igarapés) potencialmente utilizados para deposição da mandioca.Neste estudo foram realizadas 

análises dos parâmetros Acidez, pH, cor, turbidez, e temperatura. Dados determinados em quatro 

amostras de água coletadas e analisados nos laboratórios da COSANPA e UEPA, tendo as 

seguintes codificações: AI (água inalterada), AP-48 (água pós 48 horas de fermentação), AP-96 

(água pós 96 horas de fermentação) e APFD (água pós fermentação e descascamento). Todas as 

análises foram conduzidas em triplicata. Os dados foram submetidos à análise de variância 

(ANOVA), teste de Tukey á nível de 5 % de significância, para comparação das médias.Os 

resultados demonstram haver variabilidade na qualidade da água que ocorre neste igarapé, o pH 

apresentou diferença estatística principalmente na relação AI, montante, pH(6,6±0,05a), à etapa 

APFD, Jusante,pH(5,8±0,05c), esta diferença acarreta a acidificação da água dos mananciais.As 

avaliações da cor demonstram interferência significativa na etapa APFD, pois a manipuera 

(resíduo da fermentação) liberada no processo, apresenta concentração elevada de HCN, que se 

mistura com água do rio. Além disso, o aumento da turbidez de7,86±0,005c para 16,8±0,050a, 

reforça a grande liberação de HCN, CN-, acetona, entre outras. Assim, os dados obtidos requerem 

atenção,visto que a exposição crônica a baixas concentrações de HCN esta relacionado com 

doenças neurológicas, respiratória que podem e/ou afetam os moradores. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho teve como objetivo elaborar e caracterizar físico-química, microbiológica e 

sensorialmente o iogurte de leite de búfala saborizado com cupuaçu (Theobroma Grandiflorum) e 

castanha do Brasil. O leite de búfala, procedente de fêmeas da raça Murrah adquirido no 

município de Soure – Marajó – PA, foi submetido ao processo de pasteurização (60°C/15min) e 

resfriador em banho de gelo (45°C) em seguida inoculou-se 2,5% de cultura láctea termofílica 

liofilizada composta por linhagens Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus, foram 

acrescentas calda de cupuaçu (Theobroma Grandiflorum) na proporção 25% de polpa de fruta 

30% de sacarose comercial e 100 mL de água e castanha do Brasil na proporção 16% após terem 

passado pelo processo de torrefação em estufa de circulação de ar. O produto foi submetido às 

análises microbiológicas de bactérias aeróbias mesófilas (6,3 X 104 UFC/mL), fungos 

filamentosos e leveduras (7,6 x 103 UFC/mL), coliformes 45°C (negativo), pH (4,8), Acidez 

°Dornic (97,4). A analise sensorial do produto foi realizada 24 horas após o processamento com 

30 julgadores não treinados escolhidos aleatoriamente utilizando escala hedonica de nove pontos 

avaliando os atributos: sabor, aroma, textura e impresão global, apresentando características 

sensoriais aceitáveis pelos consumidores, com intenção de compra (85%), evidenciando desta 

forma a viabilidade comercial do produto. 
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RESUMO  

 

As cianobactérias são importantes produtores primários de ambientes aquáticos e também podem 

formar florações e produzir toxinas, causando alterações ambientais e riscos a saúde humana. 

Desta forma, conhecer a diversidade e a ecologia deste grupo pode servir como subsídios para a 

prevenção e controle de possíveis florações potencialmente tóxicas. Este trabalho tem por 

objetivo identificar e quantificar as cianobactérias de dois ecossistemas aquáticos pertencentes à 

bacia do Igarapé Fortaleza (Amazônia Oriental, Amapá). Foi realizada uma amostragem em 

novembro/2010, período seco, em cinco estações de coleta: F01, F02, F03 (Igarapé Fortaleza) e 

L04, L05 (Lagoa dos Índios). As cianobactérias foram coletadas com rede de plâncton de 20 e 64 

μm e fixadas com solução de Transeau e analisadas através de microscopia óptica. As amostras 

quantitativas foram obtidas diretamente da superfície da água e fixadas com lugol acético, sendo 

analisadas pelo método de Utermöhl com auxílio de um microscópio invertido. A diversidade foi 

composta por 26 espécies distribuídas em 12 gêneros, sete famílias e três ordens. As espécies 

cocoides constituíram 42,3% da composição, sendo que os gêneros mais representativos foram: 

Dolichospermum (cinco táxons) e Microcystis (quatro táxons). Alguns gêneros potencialmente 

tóxicos foram registrados, tais como Aphanocapsa, Microcystis, Dolichospermum, Planktothrix e 

Oscillatoria. Em termos de riqueza, a estação F01 apresentou a maior riqueza com 17 táxons e a 

menor representatividade ocorreu na estação L05 com sete táxons. Das espécies identificadas, 

Microcystis aeruginosa, Planktothrix isothrix e Dolichospermum sp.1 foram as espécies mais 

freqüentes. Com relação à densidade, os maiores valores foram observados na estação F02 (504 

cel/mL) e o menor na F01 (81 cel/mL), a densidade das cianobactérias foi composta, 

principalmente, por espécies pertencentes ao gênero Pseudanabaena. Este estudo demonstrou 

resultados satisfatórios para o ambiente e servirá de subsídio para estudos posteriores. 
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RESUMO  

 

Os frutos de sapotilha têm se adaptado em quase todo o território nacional, inclusive na região 

amazônica, mas ainda são pouco consumidos, apesar de serem muito nutritivos. Porém, como 

quase todos os frutos, podem ser considerados uma alternativa de matéria-prima para as 

indústrias. O objetivo deste trabalho foi realizar a caracterização físico-química e biométrica de 

sapotilha em dois estádios de maturação. Os frutos de sapotilha nos dois estádios de maturação 

foram medidos e pesadas com auxílio de paquímetro e balança semi-analítica quanto aos 

parâmetros comprimento (8,5 e 7,4 cm), diâmetro (16,9 e 14,4 cm), peso total (83 e 54g), peso da 

casca (12 e 8,8g), peso da polpa (71 e 45,8g) dos frutos no estádio verde e maduro, 

respectivamente. Os parâmetros comprimento, diâmetro, peso de casca e peso de polpa foram 

estudados através de correlação com o peso total do fruto nos estádios verde e maduro. Os 

resultados mostraram que houve uma boa correlação somente entre peso de polpa e peso total nos 

dois estádios, com R2˃0,92. Os rendimentos de polpa foram calculados e os resultados foram de 

85,5 % (verde) e 84,8% (maduro). Os frutos nos estádios verde e maduro foram submetidos a 

análises físico-químicas de sólidos solúveis (18,7 e 13,2°Brix), umidade (74,1 e 78,3%), pH (5,3) 

e acidez titulável (1,6 e 1,9%). Conclui-se que os frutos, em ambos os estádios de maturação, 

apresentaram um ótimo rendimento de polpa e características biométricas e físico-químicas 

positivas e que aliado ao seu valor nutritivo podem ser importantes para as indústrias 

alimentícias. 
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RESUMO 

 

A bauxita é um minério utilizado para a produção do alumínio, que se constitui por óxidos de 

alumínio hidratado, na sua maioria, além de outros elementos considerados impurezas. O Brasil é 

um dos maiores produtores mundiais de bauxita, contudo pouco se conhece sobre as 

características químicas e mineralógicas desse mineral, sendo que nas últimas décadas, tem 

aumentado a produção doméstica de alumínio primário, deixando para trás o histórico papel de 

exportador de bauxita. Para que essa bauxita se transforme em alumínio ela passa por uma série 

de etapas, processo que se inicia com a mineração de bauxita, seguido do seu beneficiamento. 

Depois, segue para a refinaria, onde passa por tratamento químico para a extração das impurezas, 

dando origem a um produto intermediário denominado alumina, onde é encaminhada para etapa 

final que consiste em transformar a alumina em alumínio primário. O refinamento da bauxita para 

produção de alumina gera um resíduo denominado lama vermelha, produto altamente alcalino, 

com pH variando de 12 a 14. O objetivo da pesquisa foi estudar os impactos ambientais 

envolvidos na produção da lama vermelha proveniente da industrialização da bauxita. A pesquisa 

foi bibliográfica e documental. A coleta de dados ocorreu no mês de setembro de 2015 em 

relatórios da empresa Hydro Alunorte, que industrializa bauxita na cidade de Barcarena, Pará. A 

análise de dados se deu por meio de estatística descritiva, para a elaboração de figuras e tabelas. 

Os resultados indicam que no período de 2006 a 2014 esta empresa produziu aproximadamente 

50 milhões de toneladas de lama vermelha. Toda essa lama vermelha produzida foi destinada ao 

depósito de resíduos sólidos da empresa, pois nenhuma fração desse resíduo sólido é aproveitada. 

Políticas públicas e privadas deveriam ser pensadas no sentido de reaproveitar a lama vermelha 

para evitar impactos ambientais para os ecossistemas amazônicos. 
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RESUMO  

 

As lianas ou trepadeiras lenhosas são componentes importantes dentro das florestas tropicais 

representando cerca de 10 a 33% das espécies florestais, são espécies heliófilas que se 

desenvolvem muito bem em regiões com alta incidência de luz solar. Objetivo do estudo é 

aplicabilidade dos cipós (Lianas) encontrados nas florestas tropicais como alternativa econômica. 

Muitas lianas estão ligadas diretamente na copa e ao entorno das arvores, o que causa danos 

árvore que muitas acabam morrendo por estrangulamento e durante o processo de exploração 

florestal causa danos a árvores vizinhas no momento a extração seletiva da madeira. As lianas 

também são consideradas resíduos florestais e não consegue ter um aproveitamento adequado 

para sua espécies; em virtude disso é importe inserir o uso das fibras de lianas dentro das 

comunidades locais que pode torna-se renda alternativa dentro das comunidades amazônicas, 

embora não haja dados monetário os cipós amazônicos podem ser de grande importância 

socioeconômica dentro da região amazônica. As lianas também podem ser usadas na restauração 

ambiental, principalmente quando as suas folhas oferecem alimentos como atrativo. Este estudo 

constitui-se de uma revisão de literatura particularizada entre os períodos de 2006 a 2010, no qual 

realizou consultas em periódicos e tcc presente na biblioteca da Universidade do Estado do Pará – 

UEPA os artigos científicos foram selecionados de acordo com a linha de pesquisa cipós da 

Amazônia com foco em lianas. As pesquisas de artigos foram realizadas no período de setembro 

e outubro 2015. Como resultado forma encontrados quatro artigos incluindo um tcc que 

respaldam a aplicabilidade das lianas como alternativa socioeconômica. A utilização das fibras da 

liana na produção de papel artesanal, muito desses cipós podem ser empregados na confecção de 

cordas até mesmo na construção de casa, construções rurais. Os cipós podem ser tornar uma 

alternativa econômica para comunidades locais descaracterizando como problema florestal. 
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RESUMO  

 

As parasitoses intestinais e a esquistossomose continuam sendo graves problemas de saúde 

pública, contribuindo para o agravamento de problemas econômicos, médicos e sociais, 

principalmente nos países em desenvolvimento como o Brasil. No presente trabalho procurou-se 

estabelecer a prevalência de enteroparasitoses na comunidade do Rio das Flores, localizada na 

zona ribeirinha do município de Igarapé-Miri, Pará. Foram entrevistadas 34 famílias afim de 

levantar dados socioeconômicos dos quais pode-se destacar que 100% dos moradores 

entrevistados captam e consomem água do rio que banha a localidade, não há coleta de lixo, 

porém o mesmo é recolhido e queimado, por fim, 6 das famílias entrevistadas utiliza fossa negra. 

Foram analisadas 66 amostras de fezes usando o método de Hoffman, com preparações coradas 

com lugol, objetivando a pesquisa de ovos, cistos e larvas de diversos enteroparasitas. Da amostra 

analisada, 60% estavam positivas para algum tipo de parasito e desses 47,5% foram crianças. 

Foram encontradas Ascaris lumbricoides em 40% dos resultados positivos e Giardia lamblia em 

25%. Poucas amostras positivas detectaram Enterobius vermicularis (2,5%) e Ancylostomatidae 

(2,5%), estes dados são relevantes uma vez que confirma a presença desses enteroparasitas na 

região. O índice de parasitoses no presente trabalho deixa em questão a falta de saneamento 

básico e educação sanitária na zona ribeirinha. Uma palestra de educação preventiva foi realizada 

na escola da comunidade afim de mobilizar os esforços nas crianças que configuram a o grupo 

mais atingido por enteroparasitoses. Com este estudo fica registrado o levantamento das 

enteroparasitoses na localidade, alertando ao poder público sobre a necessidade de se estabelecer 

políticas de saúde pública que visem prevenção e controle dessas e de outras enfermidades. 
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RESUMO 

 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 1,2 bilhão de pilhas e 

baterias de celulares são comercializadas no Brasil por ano. Pesquisas informam que, entre 2005 

a 2007, a média de câmeras digitais vendidas em nosso país teve alta de 33%, atingindo 2,4 

milhões de unidades. Como podemos perceber os dados informados acima, indicam a estatística 

de pilhas e baterias usadas somente em dois aparelhos: celulares e câmeras digitais. Partindo 

desses dados, chegamos à problemática que norteou a nossa ação, pelo fato que a pilha ao ser 

jogada no meio ambiente provoca uma consequência ainda maior no grau de contaminação 

existente em nossos solos, rios, ar e lençóis freáticos. Para a construção e decoração dos “Papas-

Pilhas” utilizamos vários materiais, tais como, garrafas Pet, garrafão de água, tesouras, E.V.A, 

papel crepom, canetas hidrocor, cola e papel celofane. Utilizamos também cartazes que ajudaram 

na exposição teórica do tema. Estes instrumentos serviram para nos dá subsídios para que 

houvesse a compreensão dos alunos dentro de sala de aula. A avaliação da eficácia da aula 

experimental foi realizada por meio da comparação do conhecimento antes e depois de uma aula 

sobre a investigação do descarte correto das pilhas. A iniciativa com foco nas séries iniciais foi 

favorável para que pudéssemos incentivar e também despertar o interesse pela conscientização 

ambiental, onde os alunos tiveram seu momento de pôr em prática toda sua criatividade durante a 

construção dos “papas-pilhas”, acreditamos que muitos deles levarão o que foi exposto na sala 

para o seu cotidiano. Nesse sentido, é fundamental buscar o conhecimento prévio dos alunos, 

visto que, eles possuem a sua própria cultura e os seus próprios conhecimentos, adquiridos fora 

do âmbito escolar e relacionados à realidade em que estão inseridos. 
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RESUMO 

 

As análises das propriedades físicas, químicas e mecânicas são de extrema importância para a 

análise da madeira principalmente quando falamos em densidade, essa propriedade física serve 

como referência para a qualificação da madeira quanto ao seu uso. A vochysiaspp, espécie 

popularmente conhecida como “Quaruba”, é uma árvore pertencente à família vochysiaceae, de 

origem nativa encontrada nas regiões do Pará, Amazonas, Acre, Amapá, Maranhão, Mato Grosso 

e Roraima, sendo uma madeira muito utilizada na construção civil, naval, movelaria, moldura, 

peças tornadas e outros. Foram utilizados 24 corpos de provas espécie vochysiasp, lixados e 

pesados em balança analítica, medidos com uso de paquímetro a áreas transversais, tangencias e 

radial é colocado em estufa a 103°C pelo período de 10 dias até chegar no seu peso constante. Os 

métodos utilizados para determinação do teor de umidade foram determinados através da 

fórmula: U(%)=[( mu-ms )/ms] x 100, e para a densidade utilizou-se o método de pesagem. O 

teor de umidade chegou a 17,11% e o de densidade a 0,17 g/cm3. Esse material demostrou nas 

análises ser uma madeira de média densidade confirmando o motivo pela sua utilização em 

materiais leves e de fácil trabalhabilidade na construção civil e de móveis. O teor de umidade 

relativo é importante para sabermos a forma de secagem dessa madeira O estudo dessa espécie é 

importante para a região norte devido ser uma madeira muito comercializada em diversas 

produções e é relevante o estudo de suas propriedades. 
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RESUMO  

 

Desenvolver atividades na melhor idade é muito importante para o esclarecimento, orientação, 

prevenção e bem-estar das pessoas. A participação dos idosos em grupos de convivência 

proporciona a inserção na sociedade, a troca de experiências e evita os isolamentos pessoais. 

Assim, o governo vem desenvolvendo ações socioeducativas em promoção da qualidade de vida 

dos idosos. O presente estudo teve por objetivo definir os aspectos socioeconômicos e a 

participação social dos idosos envolvidos no programa de atividades para a melhor idade, 

desenvolvido pelo Sistema Único de Saúde. Este estudo foi realizado no posto de saúde do Bairro 

do Tapaná, dados coletados no dia 23 de outubro de 2015, de caráter quantitativo, com método de 

amostragem não probabilístico casual, cuja coleta de dados ocorreu por meio da aplicação de 

questionários estruturados a 20 idosos participantes do referido grupo. Os dados coletados foram 

tabulados em planilha do Excel 2010 e posteriormente submetidos à estatística descritiva. Os 

resultados demonstraram que a maioria dos idosos entrevistados são aposentados (90,0%); viúvos 

(50,0%); com ensino fundamental incompleto (55,0%). Todos os idosos entrevistados participam 

do grupo em razão da obtenção de conhecimentos de saúde (55,2%), como espaço de convivência 

(31,1%) e por lazer (13,7%). Já como recomendações por parte dos idosos foram sugeridas 

palestras, principalmente sobre diabetes (15,3%), hipertensão (18,6%) e doenças reumáticas 

(18,5%).  Determinou-se a heterogeneidade dos idosos entrevistados, sendo que esse perfil não é 

um fator limitante para o ingresso no grupo de melhor idade, assim como nas atividades 

socioeducativas e físicas, cujas ações contribuem para a informação e qualidade de vida de seus 

participantes.  
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RESUMO 

 

Os insetos são artrópodes, caracterizados por possuírem o corpo dividido em três regiões 

distintas: a cabeça, o tórax e o abdome, além de possuírem três pares de apêndices locomotores 

torácicos, as pernas, e dois, um ou nenhum par de asas, no tórax, quando adultos. O 

conhecimento desses seres vivos ainda é pouco conhecido pelo homem, principalmente, quando 

se trata daqueles que atacam ou beneficiam espécies florestais pouco conhecidas. O estudo sobre 

esses artrópodes é de grande importância devido apresentar diversas especializações, como 

ingestão de detritos, material em decomposição, madeira morta e viva, fungos, filtração aquática 

e alimentação de fitoplâncton, herbivoria, incluindo sucção de seiva e predação e parasitismo. A 

pesquisa visou conhecer a população de indivíduos da classe insecta presentes em 

Cariocarglabrum (Aubl.) Pers. situada no Jardim Botânico Rodrigues Alves, Belém, Pará. A 

pesquisa foi realizada no Município de Belém em uma área de mata nativacom 150.000 m2. A 

área foi dividida em quatro quadrantes imaginários, cada um continha uma C.glabrum. Para a 

coleta dos indivíduos da classe insecta foram utilizadas armadilhas do tipo pitfall, uma no solo e a 

outra presa com barbante no tronco de C.glabrum distribuída nos quatros quadrantes, cada um 

contendo duas armadilhas, totalizando 8 armadilhas que permaneceu em campo por 48h.No fim 

do experimento foram coletados 17 indivíduos de 6 famílias diferentes. Concluiu-se que a ordem 

de maior representatividade foi a de coleópteros. Contudo, o trabalho se mostrou de suma 

importância, como base às próximas pesquisas científicas a serem realizadas. 
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RESUMO 

 

O jambú (Spilanthes oleracea), pertence à família Asteraceae, nativa da Amazônia e de clima 

tropical. Produz uma substância chamada de Espilantol, responsável pela sensação de 

entorpecimento nas mucosas da boca. Apresenta propriedades diversas sendo mais utilizada na 

culinária e de forma medicinal. O trabalho objetivou avaliar o efeito de diferentes tipos de 

adubação nitrogenada no cultivo do jambú. O experimento foi realizado na Universidade Federal 

Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém-PA. O delineamento estatístico utilizado foi em 

blocos ao acaso, com quatro repetições, em esquema fatorial (3x2), composto por adubação 

(organo químico, orgânico e testemunha) e fontes de adubações complementares (uréia e 

biofertilizante). Foi usado espaçamento de 20 cm x 20 cm entre plantas e canteiros com parcelas 

de 1,0m de largura, com 0,25 cm de altura e comprimento de 1,0m. As características avaliadas 

foram: altura das plantas, massa de matéria fresca de folha e produtividade. Foram produzidas 

mudas em bandejas de poliestireno com 128 células, usando como substrato composto orgânico 

peneirado. Com transplantio feito aos 25 dias após a germinação. Os dados foram submetidos à 

análise de variância (Teste F) ao nível de 5% de probabilidade e as médias comparadas pelo teste 

de Tukey utilizando o programa SISVAR. A interação de doses de adubação e produtividade não 

apresentaram diferenças estatísticas significantes, doses entre uréia e biofertilizante obtiveram 

médias entre 20 e 24 cm, já a produtividade, a adubação com uréia apresentou maior 

produtividade em relação ao biofertilizante. Observou-se efeito significativo em relação à massa 

fresca entre os tratamentos, com (553 g) para adubação com organo químico mais uréia, (374g) 

com composição de orgânico mais biofertilizante. Os resultados evidenciaram que o uso de 

organo químico mais uréia é a fonte de adubação mais viável, proporcionando melhor 

desenvolvimento ao plantio. 
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RESUMO  

 

Cristais de oxalato de cálcio (CaOx) são encontrados em todos os níveis taxonômicos de 

organismos fotossintetizantes, sendo atuantes, nas plantas, no processo de regulação de cálcio, 

proteção contra a herbivoria e detoxificação de metais. A visualização desses cristais no ipê-

amarelo (Tabebuia serratifolia), árvore pertencente à família das bignoniáceas com amplo uso 

madeireiro e paisagístico, permanece pouco abordada nas publicações mais recentes, o que 

impede o aprofundamento da análise das morfologias cristalíferas e a aplicação destas nos 

aspectos estruturais e bioquímicos da formação de CaOx em vegetais. Com o intuito de promover 

um primeiro passo para futuras pesquisas de extração dos cristais em ipê-amarelo, este trabalho 

objetivou estabelecer um pré-protocolo de visualização dos cristais nessa espécie. Mudas foram 

colhidas nos arredores do Laboratório de Biotecnologia da Universidade Federal do Pará e 

lavadas com água corrente para eliminação da matéria orgânica. O caule foi retirado e colocado 

em solução de hipoclorito a 1% durante 15 minutos para sanitização. Foi feita lavagem com água 

destilada para remoção do excesso de hipoclorito. Na sequência, o caule sofreu cortes para seguir 

em maceração com almofariz com três tempos diferentes de maceração T1, T2 e T3 (T3>T2>T1), 

com a finalidade de verificar em que momento seria possível visualizar os cristais e suas formas. 

Apenas em T3 cristais prismáticos puderam ser vistos em microscopia óptica. Após 24h em estufa 

para secagem do conteúdo aquoso presente na lâmina, observou-se que os cristais prismáticos 

formaram roseta. Dessa forma, percebe-se que o tempo de maceração é um fator a ser 

considerado para o reconhecimento de cristais em tecidos de ipê-amarelo, além de que há 

comportamentos que merecem ênfase em estudos posteriores, como a formação de rosetas. 

Investigações subsequentes visam analisar novos parâmetros, como a definição de um protocolo 

mais refinado de visualização, definição morfológica e extração dos cristais em ipê-amarelo. 
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RESUMO 

 

As amostras foram acondicionadas em recipientes plásticos esterilizados, colocadas em caixa 

térmica à 5° C, e enviadas ao Laboratório de Microbiologia, do Centro de Ciências Naturais e 

Tecnologia, da Universidade do Estado do Pará. Foram realizadas análises de Fungos 

Filamentosos e Leveduras, Coliformes Totais e Termotolerantes, contagem de Staphylococcus 

aureus e pesquisa de Salmonella, de acordo com os métodos analíticos oficiais exigidos pela 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA (RDC 12, de 02/01/2001). Todas as 

amostras apresentaram contaminação por Fungos e Leveduras (média de 4,2 x 102 UFC/g), 

Staphylococcus aureus (média de 7,4 x 102 UFC/g) e Coliformes Totais (média de 35 NMP/mL). 

Nenhuma amostra apresentou contaminação por Coliformes Termotolerantes e Salmonella. 

Estatisticamente, não houve diferenças significativas, em nível de 5 %, no número de micro-

organismo entre as amostras analisadas. Considerando a Resolução 12/2001 da ANVISA, que 

exige a determinação de Coliformes Termotolerantes em sucos in natura com níveis de 102 

NMP/mL e ausência de Salmonella em 25 mL do produto, pode-se dizer que todas as amostras 

apresentaram-se de acordo com a resolução. Apesar de na resolução não existir padrões para 

Fungos e Leveduras, Staphylococcus aureus e Coliformes Totais, as análises foram realizadas a 

fim de diagnosticar a qualidade microbiológica e higiênico-sanitária dos produtos. 
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RESUMO  

 

O carvão vegetal é um insumo energético muito utilizado em diversos segmentos da indústria 

siderúrgica, no Brasil 90% da produção vai para as indústrias instaladas no polo siderúrgico de 

Carajás. Atualmente mediante a criação de novas leis ambientais, a produção de carvão vegetal a 

partir de florestas nativas tende a reduzir direcionando a produção do carvão proveniente de 

florestas plantadas ou utilização de novas fontes energéticas. Nessa procura foi descoberto o 

potencial energético do carvão do coco babaçu. Baseado nas questões levantadas foi realizada a 

medição do índice de combustão do carvão vegetal oriundo do coco babaçu. Para a determinação 

do índice de combustão (ICOM) foi desenvolvido um dispositivo de teste que permitiu avaliar o 

comportamento da perda de massa do babaçu ao longo do processo de carbonização. A 

determinação do ICOM do carvão de babaçu apresentou a menor percentagem de massa 

consumida durante a queima para uma maior produção de energia. Com base nos resultados 

obtidos, o coco babaçu  se apresenta como uma excelente biomassa para produção de energia, 

visto que este sofre carbonização com facilidade e alcança temperaturas relativamente elevadas 

em intervalos de tempo curto com baixo consumo de massa. O coco babaçu além de apresentar 

excelentes características de biomassa cumpre as exigências atuais das leis ambientais que 

direciona para a produção de carvão oriundo de fontes renováveis se apresentando como 

possibilidades de renda principalmente para pequenos produtores rurais.  
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RESUMO 

 

No dia 21 de novembro de 2014, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

(SEMAS), através de sua Diretoria de Áreas Protegidas, aprovou a criação de Unidade de 

Conservação de Proteção Integral no município de Salinópolis, Estado do Pará. Nos estudos para 

a criação da UC, a SEMAS relatou preocupação com a utilização das dunas e do lago da Coca-

Cola por parte dos frequentadores locais e de outras regiões, ressaltando não haver qualquer 

norma de uso daqueles espaços, com registro de ocorrências de irregularidades, entre as quais, o 

lançamento de lixo nas margens do lago e sobre as dunas. Este estudo teve como objetivo 

identificar a máxima Disposição a Pagar (DAP) dos frequentadores do lago da Coca-Cola e da 

praia do Atalaia,em Salinópolis, pelo uso e conservação do lago.Para atingir este objetivo, foi 

aplicado um questionário estruturado contendo perguntas sobre o lago e informações 

socioeconômicas dos entrevistados. O método de valoração contingente escolhido foi o 

biddinggame, com intuito de captar a máxima DAP. A amostra contou com 275 questionários 

válidos. A DAP foi estimada pela média aritmética dos valores atribuídos pelos entrevistados 

dispostos a contribuir, desconsiderando os entrevistados não dispostos a pagar. Aplicou-se a 

metodologia de regressão logística para analisar o perfil dos frequentadores. O estudo constatou 

que 81,5% dos entrevistados estão dispostos a pagar um valor médio de R$ 5,78pelo uso e 

conservação do lago.85,8% desconhece que o lago estará dentro de uma Unidade de Conservação 

de Proteção Integral. Quanto ao perfil do usuário, predomina baixa escolaridade (68,7% 

estudaram até o nível médio) e a baixa renda familiar (79,3% têm renda abaixo de cinco salários 

mínimos). O estudo sugere melhor engajamento da gestão local em políticas de educação 

ambiental para mitigar o descarte de resíduos sólidos no entorno do lago. 
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RESUMO 

 

O Balanço Energético Nacional (BEN) deriva mostrar as principais maneiras de utilização e 

aproveitamento das diversas fontes de energia renováveis e não renováveis no país. Este trabalho 

apresentou como principal objeto de estudo o Balanço Energético Nacional (BEN), e teve como 

objetivo geral a formação docente e aperfeiçoamento do tema para uma abordagem que respeita 

as diretrizes do modelo ENEM, possibilitando maior acessibilidade como material de apoio para 

pesquisa em diversos níveis de aprendizado, podendo ainda mostrar através do BEM, quais as 

alternativas em energia podem ser mais bem sucedidas em diversos aspectos ambientais. Nesse 

sentido, faz-se necessário formular a seguinte questão: Quais as necessidades da sociedade 

contemporânea na implementação e escolha de uma forma de energia mais adequada ao modelo 

de desenvolvimento sustentável no país? Os “Aspectos de Energia e Meio Ambiente” como 

forma de aprendizado acerca do tema exposto, são de grande relevância no aspecto docente, 

ressaltando ser um tema interdisciplinar nas áreas de conhecimento. A metodologia utilizada foi 

baseada através de pesquisas bibliográficas em artigos, livros e trabalhos que denotam a 

importância do assunto abordado, dentre outras fontes, sobre a temática em questão. Com base 

em tais pesquisas e os dados do BEN, foi possível resultar e observar que há a necessidade de 

maior investimento, por parte das autoridades governamentais, em termos de tecnologia para 

obtenção de formas alternativas de energia, como a Energia Solar Térmica e ainda as turbinas 

eólicas, dentre outras, uma vez que as mesmas, quando utilizadas, promovem o crescimento 

econômico-social, bem como a preservação do meio ambiente. Neste sentido, é possível concluir 

que o país precisa de alternativas que atendam as questões sociais e ambientais, considerando as 

necessidades da sociedade contemporânea que o contempla.   
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RESUMO 

 

As aranhas constituem um grupo megadiverso, englobando mais de 45 mil espécies descritas em 

114 famílias. Formam um grupo ecologicamente importante, pois regulam populações de 

invertebrados, já que são predadores abundantes em quase todos os ambientes da terra. Dada a 

sua alta diversidade ainda apresentam muitas lacunas de conhecimento, mesmo sobre os aspectos 

mais básicos, tais como quais espécies de aranhas habitam uma região. Inventários são utilizados 

para responder tais perguntas, além de serem considerados importantes elementos para formular e 

solucionar questões ecológicas relacionadas à dinâmica faunística e à interação direta entre a 

fauna e o ambiente. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi inventariar a araneofauna da 

Reserva Ecológica da Mata do Bacurizal, área de floresta de terra-firme, localizada em 

Salvaterra, ilha do Marajó - PA. Esta área vem sofrendo grande impacto da ação antrópica, como 

atividade de turismo mal planejada, desmatamento e queimadas. Para a amostragem foram 

utilizados três métodos de coleta, guarda-chuva entomológico, armadilha de queda e extrator de 

Winckler, sendo 8, 18 e 10 amostras distribuídas aleatoriamente na floresta, respectivamente. 

Foram registrados 76 indivíduos, sendo 39 adultos e 37 jovens num total de 14 famílias e 25 

espécies. As famílias mais abundantes e com maior riqueza em espécies foram Araneidae, 

Salticidae e Theridiidae. Dentre os métodos de coleta, o guarda-chuva entomológico registrou a 

maior quantidade de espécies. Ambos os resultados são comuns em inventários da araneofauna. 

Já a baixa abundância total de aranhas pode ser reflexo do impacto ambiental decorrente de 

atividades antrópicas. Ainda assim, foi possível realizar dois registros novos, Mallos hesperius e 

Anyphaenoides locksae. Coletas em áreas mais preservadas são necessárias para mensuração 

adequada dos efeitos dos impactos citados. Independente disso, por ser uma área de proteção 

integral, sugere-se que órgãos competentes atuem efetivamente contra ações que colocam em 

risco a biodiversidade local. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido em uma Escola de ensino fundamental, no município de 

Macapá, como parte de um projeto de Intervenção em parceria com PIBID/CAPES/UEAP, com o 

objetivo de desenvolver aulas de cunho teórico-prático em duas turmas de ensino fundamental II 

de modo a elucidar os conteúdos trabalhados nas aulas de Ciências. As aulas ocorreram de 

maneira expositiva e dialogada onde a cada semana um assunto era explanado em sala de aula. 

Em seguida, os alunos foram organizados em grupos de trabalho para a confecção e 

demonstração dos jogos e experimentos. Foi proposto ainda aos estudantes, questionamentos 

sobre os temas abordados no decorrer das aulas. As aulas ocorreram de forma descontraída, com 

perguntas e comentários dos alunos sobre os temas trabalhados. Na exposição dos jogos, os 

estudantes compreenderam que é possível aprender usando as brincadeiras, pois o aprendizado 

pode ser construído sem que haja a memorização efetiva dos assuntos trabalhados. Na 

apresentação dos experimentos em sala, os alunos mostravam-se atentos às atividades, fazendo 

ainda a correlação aos conteúdos do livro didático. Partindo das indagações propostas ao 

estudante, foi possível instigá-los a pesquisa, ao trabalho em equipe e ao diálogo entre si, de 

modo a formular e expor seus aprendizados com a participação e respostas aos questionamentos 

propostos, mantendo-se como agentes ativos no processo de elaboração e construção do 

conhecimento científico. Portanto, compreende-se que, as práticas lúdicas e a experimentação, 

quando inseridas em ambientes escolares de modo contextualizado e com objetivos bem 

definidos, são auxiliadores eficazes no processo ensino-aprendizagem e na alfabetização 

científica dos estudantes. 
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RESUMO  

 

A diversidade e a complexidade existentes nas atividades do Ensino Superior tem provocado um 

crescente consumo e, por consequência, o aumento da geração de resíduos sólidos, sendo que o 

gerenciamento inadequado desses contribui severamente para problemas de ordem ambiental e 

social. O presente trabalho trata do gerenciamento de resíduos sólidos e da recuperação dos 

materiais descartados no Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE da Universidade do 

Estado do Pará - UEPA. Para a concretização da pesquisa foram implantados pontos de coleta 

utilizando os próprios containers de coleta seletiva existentes no Centro, os quais não estavam 

sendo usados de forma adequada, assim como também foram confeccionados containers com 

caixas de papelão, que foram distribuídos pelos Departamentos e Coordenações de Cursos para a 

coleta de papel. Essas medidas tinham como finalidade realizar o levantamento e a contabilização 

mensal dos materiais coletados (papel, plástico e metal) e posteriormente repassá-los à 

Associação de Catadores de Coleta Seletiva de Belém (ACCSB) parceira do projeto. Diante dos 

dados coletados foi possível constatar que a implantação dos pontos de coleta foi de extrema 

importância, pois os containers seletivos eram vistos com desprezo pela comunidade acadêmica 

que os tratava como simples “lata de lixo” desconhecendo assim o seu propósito. Os materiais 

eram coletados mensalmente, sendo que nos meses de janeiro e fevereiro foram coletados e 

doados na sua totalidade 247 kg de resíduos sólidos, nos meses de março e abril foram coletados 

196 kg de materiais recicláveis e nos meses de maio e junho, um total 224 kg de materiais 

recicláveis produzidos pelo Centro. Portanto, é imprescindível propor soluções que contribua não 

apenas para amenizar os impactos sobre o ambiente, mas também para formar cidadãos 

conscientes de sua obrigação perante a sociedade, efetivando-se assim uma educação crítica e 

ambiental de qualidade. 
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RESUMO 

 

A carambola (Averrhoa carambola L.) é uma fruteira de grande potencial devido a sua 

capacidade de rápido desenvolvimento, além de possuir uma grande fonte de vitamina A, C e do 

complexo B. Os albedos de maracujá representam resíduos nutritivos e ricos em pectina, a 

extração é um processo de múltiplos estágios físicos e químicos. O objetivo deste trabalho foi 

avaliar a aceitabilidade e as características químicas dageléia, geleiada e doce em massa de 

carambola com pectina extraída do albedo de maracujá. Foi elaborada uma formulação degeléia, 

geleiada e doce em massa de carambola, variando os porcentuais de polpa de carambola, açúcar, 

pectina e suco de limão. As amostras foram submetidas a teste de aceitação para os atributos 

aroma, sabor, aparência, textura e impressão global por escala hedônica de nove pontos e 

intenção de compra, e foram caracterizadas físico-quimicamente, (umidade, °Brix,pH e acidez 

titulável). As formulações foram bem aceitas, com escores superiores a sete para os atributos 

avaliados, em especial para sabor e textura os quais são importantes na identidade e qualidade 

dos produtos com índices superiores a 83%. Foi aplicado o teste de Fisher ao nível de 5% de 

probabilidade e verificou-se que não houve diferença significativa entre os produtos. Em relação 

à intenção de compra, acima 30% dos julgadores certamente comprariam as formulações. Os 

produtos apresentaram umidade de 40 a 45%, 53 a 54ºBrix, pH na faixa de 2,9 a 3,5 e acidez 

titulável de 9 a 15%. Conclui-se que, houve boa aceitação quanto à utilização da carambola e da 

pectina extraída do albedo do maracujá, na produção degeléia, geleiada edoce em massa. 

Mostrando que a pectina extraída do albedo de maracujá possui qualidade elevada podendo vir a 

ser uma alternativa para a indústria de alimentos. 
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RESUMO  

 

A Comunidade Remanescente de Quilombo de Caldeirão, localizada no município de Salvaterra, 

Ilha do Marajó, Pará, na margem leste do Rio Paracauari, vem sofrendo com o processo erosivo 

marginal das falésias, que consiste na remoção de materiais dos barrancos e o seu incremento no 

fundo do rio, prejudicando a maior fonte de renda da população local, a pescaria. Este fenômeno 

pode ser atribuído, em parte, pela ação fluvial (correntes, ondas) e precipitação pluviométrica, 

mas principalmente, pelas ações antrópicas, provocadas pela retirada das vegetações na margem 

do rio. Este trabalho apresenta dados preliminares do monitoramento do processo erosivo das 

falésias em pontos mais críticos, situados próximo à escola municipal e a igreja da comunidade. 

Para tanto, utilizou-se como método principal, o uso de pinos de erosão para o monitoramento. O 

acompanhamento começou em maio de 2015 e no total foram colocados dez pinos com 

comprimento de 40 cm, deixando-se visível 10 cm para ser identificado no momento da coleta 

dos dados que ocorreram quinzenalmente. No total, já foram feitas 10 coletas preliminares 

indicando que os pontos mais críticos são P3, P5 e P8 onde o processo erosivo foi mais intenso 

com desgaste de 0,16cm, 0,6cm e 0,10cm, respectivamente, neste período. Os pontos P3 e P5 

situam-se em frente da igreja/escola e P8 que fica próximo a principal rua que dar acesso à 

comunidade. Com base nesses dados preliminares, em quase 6 meses de monitoramento, percebe-

se que o processo erosivo está ocorrendo de maneira intensiva e continua. Neste contexto, faz-se 

necessário tomar medidas adequadas para conter o avanço dessa erosão e evitar maiores 

transtornos para essa comunidade de remanescente quilombola. Dentre as medidas urgentes, 

sugere-se construção de obras de contensão nos trechos críticos ao longo da margem e também, 

faz-se necessário sensibilizar os moradores da importância de preservar as vegetações da margem 

do rio. 
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RESUMO  

 

A problemática educação socioambiental é de caráter global, e culmina uma grande repercussão 

nas salas de aulas. Com base nessa discussão, foram realizadas algumas análises da evolução da 

Educação Ambiental (EA) no Brasil nas últimas décadas perante os Parâmetros Curriculares 

Nacionais de Ciências Naturais (PCN, 1998), também foram efetuadas observações críticas de 

livros didáticos e métodos utilizados por docentes das disciplinas de Ciências. Sendo observadas 

algumas atividades esporádicas, superficiais, alguns métodos antiquados e descontextualizados 

com a realidade do educando. Diante dessa realidade nas salas de aula, foi elaborada uma oficina 

com objetivo de sensibilizar e suprir as carências da EA nas escolas. Logo foi selecionado o 

público alvo do 6º e 7º ano do Ensino Fundamental da E.M.E.F. Presidente Castelo Branco, 

Paragominas – PA, sendo estipulada uma carga horária de 8 horas/semana. A priori foram 

aplicados questionários aos discentes, a fim de avaliar seus conhecimentos prévios sobre 

consciência ambiental. Posteriormente uma aula expositiva dialogada foi realizada, utilizando a 

ludicidade no ensino de ciências, em prol de contextualizar o meio ambiente em que alunos 

vivem. Em seguida, dinâmicas de reciclagem foram efetuadas, como criação do “Porquinho 

PET”, “Terrário” e “Horta"; construídos com materiais alternativos e de fácil acesso. Para 

finalizar as atividades com relações harmônicas: docente-discente e ensino-aprendizado; foi 

executada uma rápida socialização e aplicado um novo questionário sobre o tema abordado, a fim 

de avaliar os níveis de conhecimentos pós-oficina. Através do presente estudo, foram observados 

os conhecimentos empíricos dos alunos, e em geral foram notórias algumas carências de 

conceitos básicos de meio ambiente e sustentabilidade. Realizando um feedback pré e pós-

oficina, é possível inferir a evolução do pensamento socioambiental dos alunos através das 

respostas dos questionários e também em atos sustentáveis realizados pelos estudantes após a 

oficina, como o aumento exponencial da coleta seletiva de lixo da escola. 

 

  
Palavras-chave: Educação Ambiental. Oficina. Socioambiental. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

46 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

TRILHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA PRAIA DE SÃO FRANCISCO, ILHA DE 

MOSQUEIRO, COM ALUNOS DO 6° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Eliandreson Carlos Silva de Almeida¹, Fabricio Moraes Pereira², Patricia dos Santos Alves³, Davi 

Monteiro Costa4, Sóstenes Maurício Noronha Bezerra5 

 

¹Acadêmico de Licenciatura em Ciências Biológicas. Centro Universitário Leonardo da Vinci – 

UNIASSELVI. carlos19silva29@gmail.com 

²Professor Especialista em Planejamento e Gerenciamento Ambiental. Secretaria Municipal de 

Educação de Belém – SEMEC. 

³Acadêmica de Licenciatura em Ciências Biológicas. Centro Universitário Leonardo da Vinci – 

UNIASSELVI. 
4Acadêmico de Licenciatura em Ciências Biológicas. Universidade Federal do Pará – UFPA 

Campus Soure 
5Acadêmico de Licenciatura em História. Faculdades Integradas Ipiranga.  

 

 

RESUMO 

 

A educação ambiental é pautada na consciência da relação existente entre homem e natureza, 

assim como a estruturação de práticas que remontem o significado do meio ambiente para cada 

cidadão ou cidadão em formação. A educação propõe vários métodos e técnicas de ensino, a fim 

de sensibilizar e construir consciência dos valores significantes do meio ambiente para a 

sociedade.  Nesta ótica, este trabalho tem por objetivo proporcionar a vivência de alunos do 6º 

ano da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Des. Maroja Neto, situada 

no bairro de São Francisco, Distrito Administrativo de Mosqueiro, Belém, Pará, com o ambiente 

natural próximo à instituição. Foi feita trilha descritiva, através de um trajeto previamente 

planejado pelos professores responsáveis, onde os alunos fizeram registros fotográficos e 

manuscritos sobre os impactos ambientais observados, além de discutirem melhores maneiras de 

como preveni-los. Notou-se o descarte inadequado de resíduos orgânicos e inorgânicos ao longo 

do trajeto e no próprio espaço e adjacências da praia em questão. Foram percebidos problemas 

relacionados ao aporte de nutrientes em corpo d’água presente no percurso da trilha, 

possivelmente proveniente de esgotos domésticos, sugeridos por ampla concentração de 

macrófitas bioindicadoras de grande quantidade de compostos orgânicos em ambiente aquático. 

Verificou-se a queimada de restos vegetais, como folhas secas e galhos caídos, junto ao lixo 

doméstico em residências próximas ao corpo d’água supracitado, produzindo fuligem e gases 

provenientes de combustão incompleta, prejudiciais à saúde humana e ambiental. Concluiu-se 

com o alunado que, apesar do pequeno trajeto realizado, existem diversas situações em não 

conformidade com a conservação daquele ambiente, sendo necessário rever as atitudes da 

comunidade e dos visitantes da praia de São Francisco, em prol do bem estar deste local. 
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RESUMO  

 

A análise sensorial é uma ferramenta importante na avaliação da qualidade do pescado, em 

relação ao tempo de vida útil e como é utilizada no controle de indústrias. A bordo de 

embarcações e principalmente nos entrepostos e em postos de venda, realizou-se visitas mensais 

nos principias locais de distribuição do pescado na cidade de Bragança- Pará, a fim de, averiguar 

a qualidade do pescado de acordo com o mês e a espécie comercializada.  O estudo foi feito in 

loco, para isso, adotou-se uma análise quantitativa e interpretativa baseada na realidade 

observada. De acordo com a portaria nº 185 de 13 de maio de 1997 que estabelece os critérios de 

identidade e qualidade do pescado fresco, foram aplicados questionários de atributos sensoriais 

semiestruturados, para avaliar o grau de frescor da matéria prima. O trabalho foi realizado 

durante o período matutino sobre cinco exemplares de cada espécie de peixe por boxe. Os dados 

coletados foram planilhados no Microsoft Excel versão 2010, para posteriormente serem 

submetidos a análise de variância com a utilização do programa Statística 7.0. Sendo que, o 

pescado comercializado no mês de março apresentou as melhores notas em relação aos atributos 

sensoriais avaliados, ficando na categoria de primeira qualidade sensorial, enquanto que o 

pescado dos meses de fevereiro e outubro obtiveram as menores notas ficando enquadrado como 

de segunda qualidade. Na análise feita entre as espécies foram observados diferenças (p<0.01), 

mostrando que a espécie caíca (Mugil curema), apresentou as melhores notas, ficando dentro da 

faixa de primeira qualidade, ao passo que o peixe serra (Scomberomorus brasiliensis), se 

enquadrou como de segunda qualidade. Desta forma, pode-se dizer que a sazonalidade e a forma 

de conservação têm reflexo direto sobre a qualidade do pescado, uma vez que o período de safra 

representa um maior volume tanto de captura como de comercialização. 
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RESUMO  

 

A pesquisa com plantas medicinais é importante para amplificar as formas de uso dos recursos 

vegetais, podendo viabilizar inclusive a produção de novos fármacos. O presente trabalho 

objetivou realizar o levantamento das plantas medicinais utilizadas pelas comunidades da 

Reserva Extrativista Marinha de Soure, enfocando as espécies aplicadas no tratamento de 

doenças do sistema respiratório. A coleta de dados ocorreu com a observação participante nas 

comunidades de Caju-Una, Céu e Pesqueiro. A partir de entrevistas semiestruturadas utilizou-se a 

lista livre aliada a gravação de áudios. Na turnê guiada houve a coleta de material botânico, o 

qual foi incorporado aos herbários João Murça Pires (MG) e Marlene de Freitas Silva (MFS). Os 

resultados apontaram 49 espécies distribuídas em 29 famílias botânicas, dentre as quais se 

destacam: Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng (n=34), Citrus limonum Risso (n=30) e 

Eupatorium triplinerve (M.Vahl) R.M.King & H.Rob (n=25) como as espécies mais citadas. As 

principais afecções tratadas são as gripes (55%), tosses (35%) e dores e inflamações na garganta 

(10%). Dentre as 167 receitas mencionadas distinguiram-se as preparações simples (62%), 

aquelas em que se incluiu apenas uma espécie, e as conjugadas (38%), quando foram utilizadas 

de duas até 11 espécies concomitantemente. Neste contexto, observa-se amplo uso das folhas 

(65%) nos preparados medicinais como os banhos de cabeça (44%), lambedores (32%) e chás 

(9%), prevalecendo a via de administração oral (53%). Grande parte das citações indica que as 

espécies são retiradas de quintais próprios, de vizinhos e familiares (73%).  Deste modo infere-se 

que o conhecimento dos moradores acerca de plantas específicas para o tratamento de problemas 

respiratórios pode estar relacionado ao seu modo de vida e suas tarefas cotidianas, haja vista que 

tratam-se de comunidades que dependem da extração de recursos pesqueiros, estando assim 

expostas a intensa radiação solar e agentes patógenos em um ambiente sem saneamento.      
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RESUMO  

 

Os invertebrados constituem um grupo de importância para a ecologia de diversos ambientes, 

principalmente o aquático. A macrofauna da maioria dos seres aquáticos é composta de uma 

variedade de grupos taxonômicos, incluindo a classe Insecta, e estes podem ser bioindicadores da 

qualidade da água. A abundância e diversidade desses insetos são influenciadas por 

características ambientais como variáveis físico-químicas, tipo de sedimento, teor de matéria 

orgânica, profundidade e a presença de macrófitas nas bacias hidrográficas. Levando em 

consideração que o estudo de insetos aquáticos é escasso na mesorregião do Nordeste Paraense, 

objetivou-se realizar um levantamento das famílias de insetos aquáticos nos municípios de 

Ourém, Capitão poço e Garrafão do Norte. As coletas ocorreram no período de 18 a 22 de 

fevereiro de 2014, sendo estabelecidos dezoito pontos de coletas distribuídas entre os três 

municípios. Em cada igarapé amostrado foram alocados transectos de 60 metros (2 pontos de 

coletas a cada 20 m). Nestes pontos foram coletadas porções de serapilheira com rede de mão do 

tipo “rapiché”. O tempo de realização foi de 2 horas, após a coleta as amostras foram transferidas 

para bandejas, onde ocorreu a triagem dos insetos por catação manual e em seguida 

acondicionados em vidros contendo álcool 70% e 90%. Os exemplares coletados foram 

identificados no laboratório de entomologia do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ao todo foram 

registrados 709 indivíduos distribuídos em 13 famílias. A família mais abundante foi Veliidae 

com 68,8% dos indivíduos coletados, seguida de Gerridae (18,6%), Hydrophilidae (5,6%) e 

Gyrinidae com 2,2%, as demais famílias obtiveram valor abaixo de 10 indivíduos coletados. 

Estudos feitos de avaliação preliminar de qualidade de água apontam que famílias, como as que 

foram encontradas neste levantamento, são coletadas exclusivamente em mananciais bastante 

preservados, assim, conclui-se que as águas dos três municípios estudados podem apresentar boa 

qualidade. 

 
Palavras-chave: Bioindicadores. Entomofauna aquática. Qualidade da água. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

50 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

O ENSINO DE ZOOLOGIA: OS INVERTEBRADOS NO MUSEU PARAENSE DE 

PORTAS ABERTAS 

 

Endell Menezes de Oliveira¹, Valéria de Albuquerque Oliveira² 

 

¹Universidade da Amazônia; endell_menezes@yahoo.com.br 

²Doutora em Zoologia- UFPA  

 

 

RESUMO  

 

O Museu Paraense Emílio Goeldi- MPEG desenvolve todos os anos o Museu de Portas Abertas- 

MPA, onde possibilitam escolas e universidades conhecerem as pesquisas e atividades 

desenvolvidas pelos pesquisadores em seus laboratórios, uma oportunidade ímpar de conhecer a 

ciência e tecnologia da Amazônia. Desenvolvido com uma turma de licenciatura em ciências 

biológicas da universidade da Amazônia, totalizando 10alunos. O objetivo do trabalho foi avaliar 

o impacto da vista ao MPEG campus de pesquisa, na época do MPA, para relacionar os saberes e 

conhecimentos dialogados em sala de aula e os expostos pelos pesquisadores e bolsistas em 

especial a zoologia dos invertebrados. O método utilizado foi um questionário semiestrutura, em 

suma com perguntas abertas para não limitar a discursão dos alunos. Observou-se que, quando 

questionados do que acharam do MPA, 20% relacionaram como um incentivo a pesquisa, 20% 

com o visto em sala de aula, 30% com o caráter multidisciplinar do evento e 30% na 

oportunidade de conhecer um museu de científico. Quanto à temática de zoologia dos 

invertebrados, o que chamou mais atenção dos alunos, 50% as caixas entomológicas, 10% a 

coleção didática, 10% todos os setores, 20% dos métodos e materiais usados e 10% a 

multidisciplinaridade. Quanto a relação com a sala de aula 60% visualizaram a diversidade de 

espécimes, 10% o diálogo com profissionais, 10% a atuação no mercado de trabalho e 20% as 

experiências em campo do profissional. Quando perguntados a frequências das aulas de campo 

90% respondeu que deveriam ser mais frequentes e 10% que estava suficiente. Observa-se a 

importância das aulas extramuros e o conhecimento in loco das atividades cientificas 

desenvolvidas, espera-se mais frequências nas aulas fora da universidade, pois estas facilitam no 

aprendizado em sala. 
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RESUMO  

 

Certamente, a elevada produção de resíduos sólidos é um dos grandes problemas da atualidade. 

Os impactos decorrentes dessa produção vertiginosa, aliada a uma gestão ineficiente ao 

cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, têm preocupado tanto o Poder Público 

quanto a sociedade, que avança diante de um novo padrão de desenvolvimento econômico 

preocupado com o meio ambiente e a saúde humana. Visando colaborar com a solução deste 

problema, o objetivo deste estudo ocupou-se em traçar o perfil socioeconômico e ambiental dos 

permissionários, bem como, o cenário atual dos Resíduos Sólidos no Complexo Ver-o-Peso, 

Belém-PA. A pesquisa foi realizada em quatro pontos específicos do Complexo: mercado de 

carne, mercado de peixe, feira do açaí e feira Ver-o-Peso, realizada no período de 27 a 31 de 

julho de 2015, com 296 permissionários entrevistados por meio de aplicação de formulários com 

perguntas semiestruturadas. Os resultados destacaram que a maioria dos permissionários é do 

gênero masculino (57,1%), com faixa etária média de (41,5%) para homens e (42,2%) para as 

mulheres, sendo o grau de escolaridade, predominantemente, de nível Fundamental (65,2%) e 

quanto à jornada de trabalho desses feirantes, a maioria, (71,9%) trabalha durante toda a semana. 

É grande a quantidade de resíduos sólidos depositados inadequadamente e sem nenhuma 

segregação dentro e no torno do Complexo. Correlacionando os pontos estudados, a maioria dos 

feirantes (42,9%) disse não separar seus resíduos por não haver coleta seletiva, (59,5%) por ter 

dúvidas sobre a real eficiência em separar os resíduos sólidos e (32,7%) por achar trabalhoso 

separá-los. Com isso, constatou-se que no Complexo, assim como, notado no restante do 

município, onde, na maioria dos bairros, não há coleta seletiva e consequentemente a segregação 

de resíduos sólidos, a disposição ambientalmente segura e o manejo adequado pelo ciclo de vida 

dos produtos, ainda, é um grande desafio a ser alcançado. 
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RESUMO  

 

Objeto de estudo: A fração lipídica dos frutos de Euterpe oleracea (açaí) possui importância 

nutricional relevante, atraindo para si o interesse das indústrias alimentícia e cosmética. Os tipos 

de extração de óleo vegetal influenciam diretamente no rendimento do óleo extraído, em sua 

qualidade e em seu teor de compostos bioativos. Formulação do problema: Os parâmetros da 

extração do óleo de açaí influenciam no teor de clorofila total e no rendimento de óleo? 

Justificativa: A clorofila presente no óleo, além de conceder a tonalidade verde escuro ao 

produto, pode exercer benefícios à saúde humana. Objetivos: Analisar a influência do solvente, 

da temperatura e do tempo da extração sobre o teor de clorofila total e o rendimento de óleo de 

açaí. Metodologia: Três extrações de óleo a partir de amostras de polpa de açaí foram feitas: 1. 

Soxhlet (Éter de petróleo, 60ºC, 6h); 2. Extração aquosa (Água, 100ºC, 24h); 3. Extração 

enzimática (Água e complexo enzimático, 50ºC, 24h). O rendimento de óleo foi expresso como a 

relação entre a massa de óleo extraído e a amostra inicial. A clorofila total foi estimada através da 

leitura de absorbância nos comprimentos de onda de 663 e 646 nm.Os ensaios foram feitos em 

duplicata. Resultados: Os valores referentes a concentração de clorofila total e ao rendimento de 

óleo foram: 1. 6,28 ± 0,31 μg/g e 16,31 ± 0,04 %; 2. 0,53 ± 0,02 μg/g e 5,55 ± 0,50 %; 3. 8,06 ± 

0,01 μg/g e 6,19 ± 0,50 %. Conclusões: Não foi observada correlação entre o teor de clorofila 

total e o rendimento de óleo extraído. Como esperado, observou-se o aumento do teor de clorofila 

em decorrência da redução da temperatura (ensaio 3 vs. ensaio 2), do aumento do tempo e do uso 

de solvente polar (ensaio 3 vs. ensaio 1). 
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RESUMO  

 

Na feira do Ver-o-Peso há uma variedade de plantas e produtos de origem vegetais tipicamente 

amazônicos, como castanhas, farinhas, ervas, artesanato, dentre outros. A Castanha-do-Pará 

(Bertholletia excelsa Bonpl.) é um dos principais produtos da Amazônia, de importância 

econômica internacional. A pesquisa objetivou descrever aspectos etnobotânicos da 

comercialização da Bertholletia excelsa Bonpl. no mercado do Ver-o-Peso, Belém, Pará. Foi 

realizada uma visita ao Ver-o-Peso com a aplicação de formulários semiestruturados que 

versavam sobre a caraterização socioeconômica dos comerciantes e de seus produtos para 10 

vendedores de castanha da feira. Os interlocutores estão inseridos na faixa etária de 14 a 71 anos, 

sendo 60% do sexo masculino. A atividade de venda da castanha é familiar e os recursos 

financeiros obtidos representam, para 90% dos vendedores, a única fonte de renda. Para 70% dos 

interlocutores, entre as variedades existentes, a castanha-do-pará é a mais procurada, seja in 

natura ou torrada. É proveniente de vários locais do estado do Pará, como Acará, Cametá e 

Marabá, e também, de outros estados, como o Amazonas, e seu preço varia de 15 a 40 reais o 

quilo. Os entrevistados afirmaram que o primeiro semestre é o período de maior oferta deste 

produto, e 40% relataram que a cadeia produtiva envolve o agricultor, o atravessador, a fábrica e 

o vendedor, podendo ocorrer diretamente entre o agricultor e o vendedor. Em 40% das entrevistas 

foram apontadas informações botânicas relativas à semente, fruta, altura da árvore e modo de 

coleta. Ademais, entre os interlocutores, 60% conhecem o período de frutificação da planta e 

80% sabem que a castanheira está ameaçada de extinção. A comercialização da castanha na feira 

do Ver-o-Peso é uma prática que contribui para a subsistência das famílias e expressa as 

interações entre homem e o recurso biológico por meio das dinâmicas econômicas estabelecidas 

no ambiente.  

Palavras-chave: Feira livre. Socioeconomia. Amazônia.  
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RESUMO 

 

A grande diversidade de espécies vegetais disponíveis na natureza, contendo compostos 

orgânicos coloridos, tais como porfirinas, carotenoides e flavonóides, tem permitido inúmeros 

estudos, envolvendo atividades experimentais para auxiliar o ensino da química. Nesta atividade 

objetivou-se verificar a potencialidade do extrato alcoólico do açaí como um indicador natural 

enfatizando a importância das aulas experimentais empregando extratos de plantas como 

indicadores ácido-base contribuindo dessa maneira na diminuição da degradação do meio por uso 

de materiais sintéticos. O presente estudo faz parte de um projeto de extensão, voltado para o 

“Desenvolvimento de atividades educacionais em química para o ensino médio” em sala de aula 

na compreensão de conceitos e aprendizagem em química. Esta atividade foi desenvolvida na 

forma de uma oficina prática realizada no laboratório de química ensino da UFPA contemplando 

49 alunos de uma escola tecnológica da rede pública estadual situada em Icoaraci-PA. Esta 

oficina foi dividida em duas etapas: Na primeira etapa, foi apresentado aos alunos conteúdo 

referente a indicadores, tais como: conceito, tipos de indicadores, escala de pH e sua aplicação. 

Na segunda etapa, os alunos realizaram análise visual comparativa entre o indicador universal 

padrão e o extrato alcoólico de açaí na determinação da acidez de cinco soluções (denominadas 

A, B, C, D e E) de diferentes pH. Todas as etapas foram registradas e avaliadas por intermédio de 

questionários de avaliação de forma anônima.Os resultados da oficina prática e dos questionários 

indicam que, 98% dos alunos manifestaram a importância da aplicação de materiais alternativos 

em aulas experimentais e que a oficina prática contribuiu para o aprendizado do termo acidez, 

88% expressaram que aulas de laboratório servem para aprender conceitos e procedimentos de 

química. Pode-se concluir que o extrato alcoólico do açaí tem potencial como indicador ácido-

base e que a oficina despertou o interesse do alunado em aprender Química. 

 
Palavras-chave: Ensino de química. Oficina prática. Acidez. 
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RESUMO  

 

Com a progressiva urbanização dos países em desenvolvimento, verificou-se um crescente 

aumento na produção de lixo e acentuado problema em relação à disposição, destinação e 

tratamento desses resíduos sólidos. Dessa forma, a questão do “lixo” tornou-se um dos grandes 

desafios a serem resolvidos pela sociedade atual. O presente trabalho busca mostrar as 

dificuldades no recolhimento adequado destes resíduos sólidos e apontar possíveis soluções para 

a gestão pública municipal dos mesmos no município de Bragança-PA. Para tanto, a trabalho 

contou com a quantificação, localização, estado de conservação das lixeiras públicas e 

particulares no município. Os locais escolhidos foram as principais praças e a avenida principal. 

Um total de 70 lixeiras distribuídas ao longo de 8 praças e da avenida Nazeazeno Ferreira foram 

quantificadas e qualificadas. A praça da Catedral foi a que apresentou o maior número de lixeiras 

(20 unidades), das quais 70% apresentaram estado de conservação PÉSSIMO e 30% REGULAR. 

Por outro lado, a praça do Perpétuo Socorro apresentou o menor numero de lixeiras (01 unidade) 

com estado de conservação PÉSSIMO. No entanto, observou-se diferença nos aspectos quanti e 

qualitativos das lixeiras em ambas as praças. O quantitativo de lixeiras presentes na avenida foi 

de 11 unidades, das quais 64% apresentaram estado de conservação BOM, 43% REGULAR e 

13% PÉSSIMO. Contudo, das 11 lixeiras localizadas ao logo do trecho percorrido, apenas uma 

foi instalada pela iniciativa pública do município, demonstrando descaso do poder público 

municipal com as políticas públicas ambientais. Diante do número total de lixeiras quantificadas, 

observou-se que 44% das lixeiras apresentaram estado de conservação BOM, 18% REGULAR e 

38% PÉSSIMO. Assim, é necessário o envolvimento do poder público para garantir a 

manutenção e implantação de novas lixeiras, bem como a adesão de lixeiras para a coleta 

seletiva. 

 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Coleta Seletiva. Lixeiras Públicas. 
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RESUMO 
 

A utilização de alimentos de modo absoluto, incluindo cascas, talos e sementes, pode ser uma 

alternativa barata e prazerosa de aproveitar os insumos vegetais ao seu máximo, contribuindo em 

aspectos econômicos e de saúde humana e ambiental, já que se atenuam as pressões sobre o meio 

ambiente a partir do momento em que se diminui o desperdício, e podem ser os primeiros passos 

para abrandar a fome e a miséria. Este trabalho tem como objetivo analisar a situação do 

desperdício de alimentos e insumos alimentares, promovendo a utilização de maior quantidade de 

destes, além de produzir receitas com materiais normalmente descartados de refeições usuais. A 

oficina foi realizada em 26 de Setembro de 2015, na Escola Municipal Des. Maroja Neto, Ilha de 

Mosqueiro, Belém, Pará, com alunos e seus responsáveis. Primeiramente, foi ministrada palestra 

acerca da temática abordada, versando sobre a discrepância entre o que se consome, de fato, e o 

que é desperdiçado dos alimentos que compramos, em todos os processos de produção e 

distribuição, seguindo cartilha própria, confeccionada para a oficina em questão. Em seguida, 

levaram-se os participantes para a cozinha da escola, junto com funcionário responsável pela 

mesma, para serem feitas as receitas. Além dos ingredientes usuais, foram utilizadas: cascas de 

batata, banana, cenoura, beterraba, abacaxi, talos de cheiro-verde e entrecascas de melancia, para 

produção de bolinhos, suco e doces, dentro dos padrões de higienização necessários. Concluiu-se 

que, apesar do inicial estranhamento, existem diversas possibilidades de se aproveitar os 

alimentos de maneira integral, tendo boa aceitação das receitas pelos participantes da oficina. 

 
Palavras-chave: Desperdício. Insumos alimentares. Receitas.  
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RESUMO 
 

Excursões escolares são práticas recorrentes no cotidiano educacional, por serem versáteis no que 

tange a interdisciplinaridade e ricas em informações e descobertas por estudantes e professores. 

No caso do Museu Paraense Emílio Goeldi, seu Parque Zoobotânico promove diversos espaços 

de descobrimentos, seja por seu ambiente natural, seja por seu patrimônio. Este trabalho tem por 

objetivo analisar aspectos socioambientais discutidos por alunos da Educação de Jovens e 

Adultos da Escola Municipal Des. Maroja Neto, do Distrito de Mosqueiro, a partir de suas 

concepções em excursão neste Parque Zoobotânico, em Belém, Pará. Foi selecionado um grupo 

de 17 alunos, para participarem de uma excursão, em Agosto de 2014, onde se desenvolveu uma 

atividade de caráter expedicionário com a finalidade de difundir o conhecimento patrimonial e 

ambiental, contemplando o caráter transdisciplinar do assunto e encerrando com uma análise das 

informações obtidas. Foram visitadas duas exposições dentro do espaço Rocinha: “Parque 

Zoobotânico do Museu Goeldi: O Primeiro do Brasil”, voltada para a conservação da 

biodiversidade e da cultura indígena, e “Visões – A Arte Rupestre de Monte Alegre”, onde são 

ilustrados, entre diversas gravuras, registros que datam de onze mil anos atrás. Os ambientes 

visitados foram os viveiros de répteis, aves, peixes e mamíferos, além de terem sido observados 

espécimes da fauna e flora em áreas de acesso livre. É relevante a constatação da preocupação 

com relação às questões ambientais assim como da conservação do patrimônio histórico existente 

no Parque. A visão crítica pôde ser percebida a partir da produção de relatório como culminância 

da atividade, verificando-se a conscientização de alguns alunos quanto à apropriação dos ideais 

patrimoniais-ambientais, assumindo a natureza como patrimônio propriamente dito. 

 
Palavras-chave: Parque zoobotânico. Transdisciplinaridade. Educação patrimonial ambiental. 
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RESUMO 

 

Apesar dos esforços para diminuir as pressões sobre o meio ambiente, é muito comum as pessoas 

não perceberem o descaso existente com a maneira de lidar com os recursos naturais, muitas 

vezes extinguindo-os, sem ao menos desfrutar dos mesmos. Se os atuais seres humanos viventes 

no planeta não conseguem discernir acerca de seu modo de vida predatório, isto implicará em 

dificuldades maiores no que diz respeito às gerações futuras, as quais arcarão com as 

consequências dos atos realizados no presente, promulgando a importância da apropriação do 

conceito de sustentabilidade. Neste contexto, este trabalho objetiva discutir os conceitos de 

sustentabilidade e insustentabilidade socioambiental, a partir de atividade sugerida por Genebaldo 

Freire Dias (2010). A prática foi realizada durante o mês de Outubro de 2014 na Unidade Remota 

de Marituba, com 15 alunas do curso de Recreador do PRONATEC/Mulheres Mil, do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), na disciplina Desenvolvimento 

Sustentável, do eixo de formação geral. Primeiramente, foi feita listagem dos valores humanos 

que as estudantes achassem estar relacionados ao bem estar ou mal estar do meio ambiente. Em 

seguida, dividiu-se a turma em quatro grupos, onde cada grupo deveria criar suas equações de 

sustentabilidade ou insustentabilidade socioambiental. Os valores listados foram: população, 

corrupção, segurança, saúde, saneamento, pobreza, moradia, egoísmo, violência, preconceito, 

florestas, educação, oportunidade, desemprego, intolerância, lixo, justiça, poluição, alimentação, 

leis, reciclagem e desmatamento. Foram produzidas cinco equações, abrindo-se discussão acerca 

do assunto, em seguida. Por fim, percebeu-se que esses valores humanos relacionados às 

equações da prática realizada, estão intimamente ligados ao nosso modo de vida e atitudes, sendo 

necessária uma revisão dos mesmos para efetiva promoção da sustentabilidade. 
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RESUMO 

 

A realidade do consumismo na atualidade é preocupante no que concerne a situação financeira do 

indivíduo, sua inserção na sociedade e as pressões exercidas sobre o meio ambiente por conta do 

voraz padrão de consumo. É preciso apropriar-se de conhecimentos de gestão financeira básica 

para entender seu impacto direto no modo de vida da população, tão influenciado por 

publicidades, propagandas, empresas, grupos e políticas públicas, a fim de reduzir o espúrio de 

bens e serviços que, por sua vez, demandam recursos naturais além do necessário para a 

subsistência. Nesta conjuntura, este trabalho objetiva analisar e discutir o orçamento familiar com 

enfoque no desenvolvimento sustentável. A prática foi realizada durante o mês de Setembro de 

2014 na Unidade Remota de Marituba, com 22 alunas do curso de Balconista de Farmácia do 

PRONATEC/Mulheres Mil, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará 

(IFPA), na disciplina Desenvolvimento sustentável, do eixo de formação geral. Utilizou-se 

planilha de orçamento familiar mensal, ajustada para uma semana, período da disciplina, onde se 

analisou os gastos feitos pelas estudantes durante sete dias, adaptando os proventos mensais para 

semanais por meio de regra de três simples. Constatou-se que, no período da pesquisa, 63% das 

alunas gastaram pouco mais de 20% de sua renda mensal, resultado que impactou até mesmo as 

participantes da pesquisa, dado o desconhecimento prático acerca do assunto. Apesar de não 

refletir a situação real, este cenário sugere a urgência em se trabalhar este tipo de temática com os 

cidadãos desde sua formação básica, como forma de sensibilizá-los sobre questões como redução 

do consumo e desperdício, promoção de condições ambientais favoráveis para as gerações 

futuras, a partir da diminuição da exploração de recursos naturais, e conscientização da 

importância da apropriação do orçamento familiar como medida de educação financeira em 

proveito da sustentabilidade. 
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RESUMO  

 

O projeto Neputira é um projeto da prefeitura municipal de Moju, voltado à Educação de Jovens 

e Adultos das comunidades rurais do município. Tendo como diferencial a perspectiva da 

interdisciplinaridade e da pedagogia da alternância, com aulas diferenciadas, onde se busca 

resgatar e valorizar o conhecimento de mundo do aluno sob as mais diversas temáticas, 

formando-o como ser crítico e atuante na sociedade. Objetivou-se caracterizar, em linhas gerais, a 

percepção dos alunos durante as aulas de ciências quanto as alterações do ambiente e a perda da 

biodiversidade local. Os dados foram coletados por meio de conversas informais, observação 

participante, e entrevistas semi-estruturadas com 37 discentes. Temas como meio ambiente, 

construção de cadeia e teia alimentar local, levantamento de fauna e flora foram desenvolvidos, 

na perspectiva da percepção, conscientização e preservação ambiental. Foram levantados 

diversos seres vivos que atualmente são pouco encontrados na localidade. Os mesmos foram 

divididos em categorias: árvores: angelim, cedro, invira, ipê, maçaranduba, mogno,  pau rosa, 

piquiá, sapucaia, uxí; peixes: jacundá, mandubé, surubim, tambaqui, tucunaré; répteis: jacaré 

alemão; aves: arancuã, arara azul, arara, jacamim, jacutinga; mutum, papagaio, tucano, 

Mamíferos: anta, boto cinza, catitú, macaco de cheiro, onça, peixe boi, quati, tamanduá bandeira, 

Tatu bola, veado, paca. A pesca, caça, extração madeireira, desmatamento para a roça, dendê, 

crescimento da vila, construção de mais casas e a abertura de ramais são fatores que aos longos 

dos anos, acentuaram gradativamente a perda de biodiversidade na região, ocasionando a 

percepção e preocupação dos alunos a esta temática. Portanto, através desta investigação foi 

possível perceber como se dá a relação das ações do homem x meio ambiente e consequências, e 

a importância da preservação. Além de possibilitar ao aluno a elaboração de um currículo 

inovador, que prioriza seu conhecimento de mundo, estimulando sua criticidade diante das 

diversas problemáticas do cotidiano. 
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RESUMO  

 

Em  função  do crescente desequilíbrio  ambiental  mundial, as  empresas do  ramo  de  postos  de 

combustível, que são entidades potencialmente poluidoras, vêm buscando interagir de forma mais 

harmoniosa com  o  meio  ambiente.  Frente a isso, surgiu à necessidade de se identificar a  

interação dessas entidades com o meio ambiente, quais  as  medidas  de  gestão  ambiental  estão  

sendo adotadas  e quais  devem  ser  adotadas  por  esse  segmento  empresarial.  Nesse sentido,  

este  trabalho  buscou verificar  as  medidas  de  gestão  ambiental  que  devem  ser  adotadas  de  

acordo  com  a  legislação ambiental  existente.  Para  o  desenvolvimento  do  estudo,  foi  

realizado  um  estudo  de  caso  com  o emprego da técnica de observação aliada à técnica da 

entrevista estruturada, junto a oito posto de combustíveis, localizado na cidade de Bragança - PA. 

Os resultados revelaram que as entidades interagem com o meio ambiente quando utiliza a água 

como insumo nas atividades desenvolvidas e pela  geração  de  resíduos  como:  óleo  queimado,  

filtros  usados,  lodo  tóxico,  vapores  de combustíveis,  embalagens  de  lubrificantes  e  

efluentes  líquidos.  Constatou-se, ainda,  que  estes resíduos  e  efluentes  não são tratados  por 

todas as entidades participantes do estudo, contudo, adoção de  medidas  de  gestão  ambiental 

são adotadas pela maioria dos postos de combustível,  sugerindo, portanto, que as empresas 

estudadas contribuem de forma efetiva para a preservação ambiental. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta um estudo comparativo entre compras anuais e compras 

sustentáveis feitas pelas unidades da federação brasileira. Esta pesquisa se justifica porque 

contribui para a socialização de informações das compras realizadas por órgãos públicos 

brasileiros, principalmente no quesito “compras sustentáveis”. O objetivo deste estudo foi 

divulgar a prática das compras gerais e sustentáveis, e fazer um comparativo da problemática da 

administração pública federal para que assim se alcance o bom desenvolvimento dos serviços 

oferecidos. Em termos metodológicos, a pesquisa foi do tipo bibliográfica e documental. Além 

disso, a pesquisa foi também exploratória devido à escassez de publicações nesta área. A coleta 

de dados foi realizada no Portal de Compras do Governo Federal, Comprasnet, do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Finanças (MPOG), no espaço ao Cidadão/Estatística, no período de 

2012 a 2014. A pesquisa foi realizada nos meses de agosto e setembro de 2015, por meio de 

acesso ao banco de dados do Governo Federal. Para análise de dados, empregou-se estatística 

descritiva para levantamento de médias e frequências para posterior elaboração de tabelas e 

figuras. Os resultados indicaram que nos três anos considerados, os Estados brasileiros 

desembolsaram cerca de 155 bilhões de reais para gastos com compras anuais. Porém, esse 

dispêndio financeiro é bem menor quando se trata de compras sustentáveis, pois no período em 

questão, foi de apenas 95 milhões de reais. Em termos percentuais, as compras sustentáveis 

corresponderam a apenas 0,06% do total das compras anuais. Portanto, políticas públicas voltadas 

para a sustentabilidade deveriam ser fomentadas de forma contínua e expressiva para, assim, 

melhorar as compras da administração pública brasileira. 
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RESUMO 

 

A qualidade da água é de extrema importância, especialmente quando se trata doabastecimento 

humano. Este uso tem sofrido restriçõesem função das ações antrópicas que alteram aspectos de 

qualidade e quantidade de água disponível, podendo torná-la escassa e imprópria para o consumo. 

Objetivou-se estudar a qualidade da água de poços consumida pelos moradores do Bairro 

Pedreira em Barcarena-PA,através de parâmetros físico-químicos (turbidez e cloro residual) e 

bacteriológico (Escherichia coli).A área estudadanão é abastecida pelo sistema público, a 

águautilizada é oriunda de poços perfurados sem critérios técnicos e pouca 

profundidade,tornando-sevulnerável a contaminação. Visando caracterizar o abastecimento neste 

bairro, a pesquisa baseou-se nos dados sobre as análises de água obtidas junto a Vigilância 

Sanitária e Ambiental de Barcarena, responsável pelo monitoramento da qualidade dos recursos 

hídricos no município. Até o momento foram analisadas 15 amostras de água coletadas no 

período de janeiro a maio de 2015. E os resultados mostraramque quanto à turbidez, 93% das 

amostras apresentaram níveis satisfatórios; entretanto o Cloro residual obteve resultados 

insatisfatórios em todas as amostras analisadas, por trata-se de águas que não recebem nenhum 

tratamento, 67% das amostras indicaram presença deE. coli, associada a provável contaminação 

da água pela proximidade dos poços com as fossas. Esta pesquisaestá sendo continuada visando 

alcançar um número maior de residências suficientes paraque sejam obtidas conclusões 

maisacuradas. 
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RESUMO  

 

A Educação Ambiental- EA, é vista como assunto importante nas soluções dos problemas 

ambientais, pois mantém um caráter dialógico de concepções, princípios e valores. Porém a 

mesma deve ser emancipadora, transformadora e crítica, principalmente no ambiente escolar, 

onde os professores devem adotar discursos e práticas com a EA de forma transdisciplinar. O 

objetivo do trabalho foi analisar o entendimento e as ações dos professores com relação a EA, 

sendo executado em uma escola particular da região metropolitana de Belém, através de um 

questionário  repassado para 12 professores de variadas disciplinas do fundamental ao médio. 

Quando perguntados se as questões ambientais eram abordadas em sua matéria, todos 

responderam sim, sendo que destes, 33,3% disseram por meio de produção e leitura textual; 25% 

ligado as ciências naturais; 8,3% procuram fazer relações ecológicas; 16,7% através de atividades 

com reciclagem e reaproveitamento de material e 16,7% não deixaram claro. Quando 

questionados sobre a relação entre a EA e sua matéria, 50% relacionam a conscientização, 16,7% 

fazem produção e leitura textual crítica e 8,3% dos professores fugiram da pergunta; citaram 

sustentabilidade energética; não deixaram claro; disseram a formação de sujeito crítico e 

transformador. Quando indagados se a EA deveria tornar-se uma disciplina, 83,3 % disseram sim 

e 16,7%  não, e destes, 8,35% acham que deveria ser transdisciplinar e 8,35% que não há tempo 

para focar. Quando perguntados se a matéria contribui para desenvolver no aluno cuidados com o 

meio ambiente, 41,7% disseram que sim mais não souberam como; 25% que é tratado de forma 

superficial não vendo respostas positivas; 16,7% através da conscientização; respondeu o que e 

não como contribui. Conclui-se que a maioria dos professores aborda a EA em sua disciplina, 

entretanto acham viável a criação de uma disciplina específica. Relataram que deve haver uma 

melhor formação para utilização da EA nos conteúdos abordados. 
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RESUMO  

 

Cianobactérias compõe o grupo dos produtores primários, apresentando uma ampla distribuição e 

adaptabilidade. Entre seus componentes, o gênero Microcystis se destaca por sua importância 

ecológica (florações) e para a saúde pública (cianotoxinas - microcistinas). No Estado do Pará já 

foram descritas 11 espécies do gênero. E para contribuir com mais informações, o objetivo desse 

trabalho foi investigar a diversidade de Microcystis no porto do Conde, em Barcarena (Pará), ao 

longo de um ciclo sazonal anual. Foram estabelecidos dois pontos de coleta no referido porto, nas 

marés enchente e vazante, nos meses de março, junho (chuvoso), setembro e dezembro (seco) de 

2014. As amostras qualitativas foram coletadas com rede de plâncton (64 µm) fixadas com 

formol 6% e analisadas em microscopia óptica. As amostras quantitativas foram coletadas na 

superfície da água e fixadas com lugol, sendo analisadas em microscópio invertido. Foram 

identificadas três espécies: Microcystis aeruginosa, Microcystis wesenbergii e Microcystis 

protocystis, sendo que M. aeruginosa foi considerada Muito Frequente e com a maior densidade 

(350 cel.ml-1) durante todo o período estudado, já M. protocystis foi a de menor ocorrência 

(Pouco Frequente) e M. wesenbergii foi Frequente. O mês de dezembro foi o que apresentou a 

maior presença das três espécies e no mês de junho ocorreu apenas M. aeruginosa em todos os 

pontos. A espécie M. aeruginosa foi a que apresentou maior adaptação às diferenças sazonais, 

pois foi encontrada em todas as amostras analisada, já M. wesenbergii e M. protocystis foram as 

mais sensíveis a essas alterações sendo mais encontradas no período seco. O Porto do Conde 

recebe grande influência antrópica que pode contribuir para ocorrências de florações, 

principalmente de M. aeruginosa, pois está muito adaptada ao ambiente local. Assim é necessário 

maiores estudos do gênero para auxiliar no manejo das águas evitando danos ambientais e a 

saúde da população local.      
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RESUMO  

 

A foz do rio Guamá tem águas captadas para o lago Água Preta, reservatório de abastecimento 

Belém (Pará). O rio margeia parte de Belém captando contaminantes e esgoto de vários canais 

pluviais, logo recebe nutrientes necessários para o crescimento de cianobactérias, as quais podem 

proliferar e liberar toxinas danosas à saúde humana. Este trabalho apresenta a variação sazonal 

das cianobactérias do rio Guamá, onde foram realizadas amostragens de cianobactérias no ponto 

localizado defronte da adutora de captação de água para o reservatório Água Preta. As coletas 

ocorreram nos meses de março e dezembro/2014 (chuvoso), junho e setembro/2014 (seco), nas 

marés enchente e vazante. As cianobactérias foram coletadas com rede de plâncton de 45 μm, 

fixadas com Transeau e analisadas por microscopia óptica. As amostras quantitativas foram 

coletadas diretamente na superfície da água, conservadas com lugol acético e analisadas com 

invertoscópio. A clorofila-a foi coletada diretamente na superfície da água e analisada com 

espectrofotômetro. Foram registradas nove espécies de cianobactérias, sendo Merismopediaceae 

(88%) a família mais representativa. Foram identificados gêneros potencialmente tóxicos, tais 

como: Planktothrix, Phormidium e Aphanocapsa. A espécie Merismopedia punctata esteve 

presente em 100% das amostras. A densidade e a clorofila- a foram mais elevadas no período 

chuvoso (13,0 ± 18,3 cel.ml-1) e (7,74 ± 2,94 µg.L-1), respectivamente. Os gêneros mais densos 

foram Merismopedia (cocóide, colonial e planctônico) e Phormidium (filamentoso e bentônico), 

os quais são comum nas águas do rio Guamá e no lago Água Preta. A diversidade foi baixa e as 

espécies distribuídas de forma homogênea, indicando que as águas brutas não representam riscos 

à saúde através do contato primário, entretanto, há a necessidade de acompanhar o 

desenvolvimento destas espécies no ponto de captação de água do rio Guamá para o reservatório, 

pois este ambiente apresenta algumas condições adequadas à manutenção destes organismos, tais 

como pouca turbulência.  
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RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa foi elaborar um iogurte do tipo batido, a partir do leite bubalino com 

adição de calda de Araçá-Pêra, caracterizar o produto físico-quimicamente e sensorialmente. O 

leite bubalino e as demais matérias primas foram adquiridas no município de Soure, Ilha de 

Marajó/Pará. Foram elaboradas duas amostras diferenciando-se apenas a adição de polpa de fruta 

de Araçá-Pêra na calda, F1 com adição de 5% e F2 com 10%. Ambas as amostras foram 

analisadas em triplicata, quanto aos parâmetros de pH, acidez, umidade, cinzas, ácido ascórbico e 

açúcares redutores. A formulação F1 apresentou valores de pH maior (4,28) que F2 (4,18). Na 

análise de umidade a amostra F1, apresentou 70,5% e F2 67,4%. A acidez para a amostra F1 foi 

de 1,1% enquanto que F2 apresentou valores de 1,25%, ambas dentro dos padrões 

regulamentados para produtos fermentados. A amostra F2 apresentou maior valor de ácido 

ascórbico 53,73mg de ácido ascórbico/100g, comparada a F1 que apresentou 45,47mg de ácido 

ascórbico/100g. A amostra F1 apresentou maior teor de açúcares redutores 14,37 enquanto que os 

valores encontrados para F2 foram 9,72%. Os iogurtes foram submetidos a análise sensorial onde 

verificou-se uma ótima aceitação do produto, dos atributos aroma, sabor, aparência, consistência, 

e impressão global, pois obtiveram índice de aceitabilidade de 96,78% e 97,28 para F1 e F2 

respectivamente. Os resultados de intenção de compra também demonstram boa aceitabilidade 

dos produtos, onde a amostra F1 obteve 63% e F2 60%, das respostas dos julgadores para a 

resposta “certamente compraria”. Conclui-se que os produtos apresentaram bons resultados para 

caracterização físico-química, pois apresentaram valores dentro da legislação de produtos 

fermentados, quanto à avaliação sensorial, as amostras foram bem aceitas, no entanto a amostra 

F2, contendo 10% de fruta na calda, apresentou valor superior a amostra F1. 
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RESUMO  

 

No Brasil, a linguiça é um dos embutidos cárneos mais produzidos, com baixo custo, 

provavelmente porque sua elaboração, além de não exigir tecnologia sofisticada, utiliza poucos 

equipamentos. O objetivo deste trabalho foi a elaboração e caracterização físico-química de um 

embutidos tipo linguiça mista bubalina (Bubalus bubalis) e suína, visando agregar valor a cortes 

cárneos menos valorizados. O estudo e a elaboração das linguiças mistas foram desenvolvidos na 

Universidade do Estado do Pará, UEPA, Campus Salvaterra, Ilha do Marajó, Pará. Foram feitas 

duas formulações, F1 com 43% de língua bubalina e 26% de carne suína e F2 com 40% língua 

bubalina e 27% de carne suína, respectivamente. Inicialmente fez-se o toalete dos cortes cárneos 

e em seguida estes foram moídos e misturados com 75% de gordura suína, 12% proteína de soja 

texturizada, 4% de cebola, 0,5 % de cheiro-verde, 1% de alho, cominho, sal e colorau. Houve 

diferença na concentração para as formulações F1 e F2 quanto ao glutamato monosódico (0,2 e 

0,4%) e água (6 e 7%), respectivamente. Em seguida, a massa cárnea obtida foi embutida em 

envoltórios naturais bubalinos, salgados e submetidos ao congelamento por 24 horas. As análises 

físico-químicas foram realizadas nas carnes suína e língua bubalina in natura, para determinar 

pH, cujo os resultados foram de 5,8 e 5,6 para as mesmas respectivamente. Para os embutidos 

encontrou-se os valores de pH igual a 6,0 tanto para F1 como para F2. Os valores de acidez 

ficaram entre 3,59±0,47 e 5,57±0,41 e umidade entre 30,3±4,6 e 30,0±1,3, para F1 e F2, 

respectivamente. Comprovando que as mesmas estavam dentro dos padrões que a legislação 

preconiza, constituindo assim uma alternativa para agregar valor aos cortes com miúdos de 

búfalos, pois utiliza tecnologia de fácil acesso.  
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RESUMO  

 

O milho doce (Zea mays) é explorado pela indústria de conservas e enlatados. Devido a rápida 

hidratação de água nestas sementes, a liberação de exsudados é intensificado para o meio, 

causando o dano por embebição, resultando em plântulas anormais ou ausência de germinação. A 

velocidade de hidratação é controlada basicamente pelo teor de água da semente, desse modo o 

objetivo do trabalho foi avaliar a ocorrência do dano por embebição na germinação de sementes 

de milho doce em função do teor de água inicial. O estudo foi conduzido na Universidade 

Estadual Paulista, Botucatu/SP, utilizando sementes shrunken-2. A velocidade de hidratação das 

sementes foi realizada em câmara de germinação a 30°C, colocando 50 sementes sobre tela 

suspensa dentro de gerbox, contendo 40 mL de água no fundo. Posteriormente foi determinada a 

massa das sementes em intervalos de uma hora e de seis horas, até a emissão da radícula. Depois 

foram calculados os teores de água das sementes em cada momento, a partir da massa final obtida 

e o teor de água inicial, determinado pelo método da estufa a 105 °C por 24 horas. As sementes 

tiveram os teores iniciais de água modificados para 9% e 17%, utilizando quatro repetições de 50 

sementes conforme o método utilizado na velocidade de hidratação. Após ajustar os teores de 

água, elas foram submetidas ao teste de germinação em papel germitest a 25ºC durante sete dias. 

O delineamento foi inteiramente casualizado contendo dois tratamentos com quatro repetições de 

50 sementes. Os dados foram submetidos a análises de variância e suas médias comparadas pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade. Sementes com 9% de água apresentaram menor 

porcentagem de germinação em relação às com 17% que tiveram 82% de germinação. Conclui-se 

que sementes mais úmidas embebem mais lentamente, sofrendo menor dano por embebição, 

favorecendo a manutenção do vigor das sementes.  
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RESUMO  

 

A dengue é uma doença febril aguda, provocada pelo “vírus da dengue”, que é um arbovírus do 

gênero flavivírus, pertencente à família flaviviridae, encontrado na fêmea do mosquito de origem 

africana Aedes aegypti (transmissor da dengue no Brasil). Objetivamos com esse estudo, analisar 

o número de incidência da dengue na cidade de Mãe do Rio-Pa, no período de 2010-2014. A 

necessidade de desenvolver esta pesquisa evidencia-se pelo fato de que a referida patologia, ainda 

atinge um considerável número de pessoas na cidade. Isto ocorre, devido às condições propícias 

que contribuem para a reprodução do principal vetor. Trata-se de uma pesquisa documental, de 

caráter quantitativo, onde os dados foram obtidos na Secretaria Municipal de Saúde, de Mãe do 

Rio. De posse dos dados, verificamos que no periodo indicado ocorreram 218 notificações, das 

quais 36 casos foram confirmados, é importante ressaltar que o maior número de notificações foi 

registrado no ano de 2014, com 112 (notificação), dentre as ocorrências confirmadas 

identificamos que houve 32 casos classificados como dengue clássica, 2 casos de dengues com 

complicações e 2 com dengue hemorrágica, sendo que os quatro últimos casos são do ano de 

2014. Os demais casos notificados estão relacionados entre aqueles que foram ignorados, 

descartados e inconclusivo (tratamento incompleto).  Averiguamos também, que ocorreu no 

respectivo período, um maior número de casos no primeiro semestre, com 63 notificações, isso se 

dá pelo fato de que o clima quente e chuvoso da região contribui diretamente para o ciclo 

reprodutivo do mosquito e 43 notificações no segundo semestre. Portanto, é necessário que haja a 

eliminação dos potenciais criadouros do mosquito como latas, garrafas, plásticos e etc., com o 

intuito de amenizar o índice de registro da doença, partindo de uma ação coletiva, do poder 

público e a população local.  
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RESUMO  

 

O sítio PA-JO-46 é um espaço tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional - IPHAN, devido sua importância (pré) histórica para o cenário nacional e amazônico. 

Além de ser foco de investigações arqueológicas e ações de educação patrimonial, que buscam 

salvaguardar o seu acervo, apresenta forte apelo turístico por agregar belezas naturais. Porém, a 

crescente ameaça proveniente da intemperização e da ação humana local sinaliza a urgência de 

estudos primários que investiguem tais influências visando ampliar as discussões ambientais que 

envolvam o espaço. Diante deste contexto, questiona-se: Os alunos consideram o sítio 

arqueológico PA-JO-46 como parte integrante do meio ambiente? O objetivo deste trabalho foi 

analisar as percepções ambientais dos educandos da Escola Municipal de Joanes, no Marajó, em 

relação ao sítio arqueológico PA-JO-46. Os dados foram obtidos a partir de entrevista direta a 80 

alunos do 6º ao 9º ano utilizando roteiro semiestruturado com nove questões que buscaram 

identificar as concepções sobre meio ambiente e quatro questões específicas relativas à existência 

do sítio arqueológico. Os resultados mais relevantes destacam o predomínio da concepção 

naturalista, onde 70% entendem o meio ambiente apenas com seus elementos naturais. Quanto à 

ocorrência de problemas ambientais no sítio, 55% citaram o lixo, outros 27% afirmaram não 

existir nenhum, e 1,2% fizeram alusão à erosão das falésias próximas ao sítio. Sobre os 

remanescentes arqueológicos, apenas 28,1% consideram os poços históricos, os fragmentos de 

cerâmica e as ruínas da antiga igreja como elementos integrantes do meio ambiente. Verificou-se 

a necessidade de criar estratégias de ensino onde os alunos possam compreender a importância 

cultural dos sítios arqueológicos e de sua respectiva conservação. A constatação de poucas 

concepções ambientais também pode estar revelando a necessidade de ações extensionistas por 

parte das instituições acadêmicas que visem ampliar as percepções ambientais dos discentes. 
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RESUMO  

 

O extrativismo de sementes oleaginosas na Amazônia é uma prática estabelecida no seio de 

sociedades tradicionais. No Arquipélago do Marajó, esta atividade apresenta forte potencial 

agroindustrial devido a grande disponibilidade de sementes em suas comunidades tradicionais, 

colocando a região no centro de um interesse comercial multifacetado, que pode tanto agregar 

valor a dinâmica produtiva, como danos irreparáveis ao patrimônio genético e ao saber 

tradicional dessas localidades. Neste sentido, o objetivo deste trabalho foi caracterizar o 

extrativismo de oleaginosas no município de Salvaterra, Pará, buscando estudar especificamente 

se o manejo de oleaginosas amazônicas em Salvaterra gera benefícios para as comunidades 

extrativistas tradicionais. A pesquisa foi realizada nos meses de abril, maio e julho de 2015, nas 

comunidades de Joanes, Água Boa, Jubim e Cururu com a aplicação de questionário 

semiestruturado a 33 extrativistas. Os resultados revelaram que 75,7% dos extrativistas 

consultados são mulheres, com faixa etária entre 20 e 77 anos e 66,6% têm o ensino fundamental 

incompleto. Quanto à renda familiar, 54,5% sobrevivem com menos de um salário mínimo sendo 

o extrativismo a única ocupação de 33,3% deles. As sementes manejadas são nativas e coletadas 

na praia (100%), sendo as mais abundantes o pracaxi (Pentaclethra filamentosa), a ucuuba 

(Virola surinamensis) e andiroba (Carapa guianensis Aubl.), que é manejada por 66,6% dos 

extrativistas.  A respeito da comercialização, 33,3% das sementes são vendidas a quilo para uma 

cooperativa local, outros 66,6%, totais de andiroba, são beneficiados e comercializados, por litro, 

em forma de óleo extraído por método tradicional com preços variando entre R$ 0,50 a R$ 0,60 e 

R$ 30,00 a R$ 40,00, respectivamente. Constatou-se que o extrativismo de oleaginosas em 

Salvaterra é fortemente caracterizado pelo manejo de andiroba, e mesmo apresentando potencial 

de desenvolvimento regional, ainda não gera reais benefícios as comunidades locais que 

dependem desta atividade.   
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RESUMO  

 

A sustentabilidade vem sendo discutida em nível global, nas últimas décadas, porém seus 

reflexos em níveis locais são de pouco ou de difícil entendimento, visto sua complexidade, que 

vai desde definição do termo, até os métodos para alcança-la. O objetivo do trabalho foi analisar 

a concepção de alunos do 8° ano de uma escola municipal da rede pública, na cidade de Belém- 

PA, tendo no total de 24 alunos. Utilizou- se um questionário semiestruturado, com perguntas 

referentes à sustentabilidade, de forma aberta para não limitar o conhecimento e o discurso dos 

alunos, aplicado em um horário vago entre as aulas. Observou-se que no entendimento de 

sustentabilidade, 33,3 % não souberam, 12,5% relacionaram com o lado social, 45,8% alistaram 

com o reaproveitamento de materiais, 4,2% com a preservação ambiental e também 4,2% 

fugiram do assunto ao responder. Quanto ao entendimento sobre o desenvolvimento sustentável, 

33,3% pautaram com o lado ecológico, 8,3% responderam que era obtido através da coletividade, 

8,3% disseram que era o consumo consciente, 41,7% não entenderam a temática e 8,3% não 

responderam. Foi perguntado se os alunos tinham práticas sustentáveis, e se sim, quais seriam 

esta? 66,7% responderam que não, 12,5% não responderam e 20,8% responderam sim e as 

mesmas disseram que essa prática estava relacionada à reutilização de materiais. Quando 

perguntados sobre a sua visão de mundo sustentável 16,6% relacionaram com o reaproveitamento 

de materiais, 8,3% com o lado social, 16,6% com a menor quantidade de lixo no mundo, 25% 

concordaram que um mundo sustentável seria melhor, 24,9% não tem opinião formada sobre o 

assunto e 8,3% fugiram do assunto. Os resultados revelaram que os alunos possuem pouco 

entendimento sobre sustentabilidade e como consequência a não executam, e quando executada 

está de forma restrita à reutilização de matérias, não levando em consideração seus aspectos 

histórico-culturais, econômicos e espaciais. 
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RESUMO  

 

A Educação Ambiental – EA mantém um caráter multifacetado e transdisciplinar, sendo assim 

deve transpassar por todas as disciplinas e idades. No ambiente escolar deve ser trabalhada dos 

anos iniciais até o ensino médio em valores e princípios para a formação de alunos 

transformadores, críticos e emancipados. O objetivo do trabalho foi revelar a percepção de alunos 

do 4° ano de duas escolas, uma pública - EPU e outra particular - EPA em Belém-PA, totalizando 

28 alunos. Foi utilizado o método de desenho livre relacionado à Amazônia, onde dispunham de 

caneta, lápis de cor e giz de cera. A análise dos desenhos mostram que, na EPU a fauna foi 

representada por 9 peixes, 8 aves, 5 cobras, 3 macacos, 2 borboletas, 2 caracóis, 1 quelônio, 1 

boi, 1 tamanduá, 1 anta e 1 tucano, e na EPA foram 6 onças, 5 aves, 5 quelônios, 4 peixes, 3 

cobras, 3 macacos e 1 sapo. Quanto à flora representada na EPU, tinham 22 árvores, onde, 7 

possuíam frutos, sendo 2 coqueiros, e 6 flores; na EPA todos desenharam árvores, sendo, 4 

frutíferas (coqueiro, macieira, laranjeira, bananeira), 1 flor e 1 vitória régia. Sobre a sociedade 

representada nos desenhos, na EPU foram 8 pessoas, sendo 6 pessoas de comunidades 

tradicionais e 2 turistas, além de 2 casas; na EPA tinham 3 pessoas representadas, sendo 1 

ribeirinho, 1 índio, 1 pesquisador, não houve moradia. Quanto aos recursos naturais disponíveis 

representados na EPU, 17 lagos/rios, 16 sóis, 11 nuvens, 2 montanhas e 2 arco-íris; na EPA, 6 

sóis, 5 mar/rio, 5 nuvens. Quanto à paisagem, em ambas as escolas houve 100% de paisagens 

naturais romantizadas. Entretanto, na EPU 21 retrataram a paisagem de forma positiva, sendo que 

2 citaram o desmatamento, e 1 negativo; na EPA todos relacionaram de forma positiva. Os 

resultados revelam a Amazônia representada de forma positiva e romantizada, com uma grande 

diversidade da fauna e flora, porém com poucas representações de moradores e de impactos 

ambientais.  

 
Palavras-chave: Educação Ambiental. Percepção Ambiental. Amazônia. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

75 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL DE PROFESSORES DO 

ENSINO FUNDAMENTAL DE UM MUNICÍPIO DA ILHA DE MARAJÓ, PARÁ 

 

Ivone Pereira da Silva1, João Raimundo Alves Marques 2, Altem Nascimento Pontes3 

 
1 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do 

Pará. E-mail: ivonepds@hotmail.com  
2 Licenciado em Biologia. Secretaria Estadual de Educação do Pará 

3 Doutor em Ciências Físicas. Docente e Pesquisador do Programa de Mestrado em Ciências 

Ambientais da Universidade do Estado do Pará 

 

 

RESUMO  

 

Numa perspectiva de compreender como as questões ambientais são tratadas na formação de 

crianças e adolescentes, enquanto possibilidade de formar indivíduos conscientes e aptos a 

exercerem a cidadania, este trabalho objetivou identificar as práticas pedagógicas de professores 

do Ensino Fundamental no que se refere à Educação Ambiental (EA). Trata-se de estudo 

transversal, descritivo, onde foram aplicados questionários com professores de 5ª a 8ª séries do 

Ensino Fundamental, independente da disciplina, de duas escolas públicas do município de 

Breves-PA, entre agosto e outubro de 2015. O instrumento foi respondido por 24 professores, 

todos graduados, sendo que 83,33% destes tinham mais de 10 anos de experiência. A maioria 

(91,67%) dos professores referiu desenvolver ações e/ou atividades voltadas para a EA, porém 

83,33% afirmaram nunca ter participado de cursos de atualização acerca do tema. Para 83,33% 

dos professores, a temática EA deveria ser uma disciplina curricular. E entre os fatores que mais 

contribuem para a inserção da EA na escola, a internet (18,52%), os livros (13,89%), a formação 

continuada de professores (12,04%) e o conhecimento de políticas públicas (11,11%) foram os 

mais citados. Entre os temas considerados prioritários para serem abordados na escola, os mais 

citados foram: resíduos sólidos, recursos hídricos e preservação ambiental, com 23,47%, 21,43% 

e 15,31%, respectivamente. Dessa amostra, 20,48% disseram trabalhar esses temas 

principalmente em forma de aula expositiva, 18,07% abordam a temática integrada à disciplina e 

13,25% empregam esse tema no desenvolvimento de projetos. Diante disso, para a prática 

pedagógica foi possível perceber que há necessidade de maiores subsídios teóricos e 

metodológicos para os professores ensinarem e promoverem encontros do ser humano com o 

ambiente. Sugere-se uma nova orientação ao processo de formação de professores, que, entre 

outros aspectos, integre a pesquisa e o ensino e caracterize um novo perfil para esse profissional 

em seu campo de atuação.  
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RESUMO  

 

Dentre as principais espécies arbóreas que compõem os bosques de manguezal, estão as do 

gênero Rhizophora. No Brasil ocorrem três espécies: Rhizophora mangle, R. harrisonii e R. 

racemosa e todas ocorrem na Ilha de Marajó, as quais são extremamente semelhantes 

morfologicamente, sendo essencial a utilização das flores para suas respectivas identificações. No 

entanto, pouco se sabe sobre a biologia reprodutiva destas espécies. Neste estudo, foi realizado o 

estudo da Biologia Reprodutiva das espécies Rhizophora harrisonii e Rhizophora racemosa. 

Foram acompanhadas três árvores de cada espécie e cerca de 30 botões em cada. As observações 

foram realizadas a cada três horas e as características da flor foram anotadas. Nas duas espécies, a 

antese floral inicia pela região apical das sépalas. As pétalas abrem a um ângulo de 15° em 

relação ao eixo vertical da flor e apesentam tricomas aderidos à sua superfície. É possível 

visualizar também os estames com coloração amarela clara, bastante pólen disperso e inúmeros 

ácaros. O processo de abertura e maturação dos verticilos florais varia conforme a espécie. Em 

Rhizophora harrisonii, a antese é preferencialmente matutina, com dois picos de abertura. Nesta 

espécie, no oitavo dia da flor, a mesma já se encontra em fase feminina. Na espécie Rhizophora 

racemosa a antese floral ocorre pela manhã e noite, e apenas no vigésimo dia que os lobos 

estigmáticos começam a abrir, caracterizando a fase feminina da flor. As espécies estudadas 

apresentam disponibilidade de pólen no início da vida floral e indícios de receptividade 

estigmática após a perda das estruturas masculinas da flor, caracterizando a protandria, fenômeno 

que pode colaborar na diminuição da autopolinização espontânea. 

 
Palavras-chave: Biologia floral. Protandria, Manguezal. 
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RESUMO  

 

O Distrito de Outeiro localiza-se a 30 km de Belém (Pará). Perde anualmente áreas de vegetação 

através da especulação imobiliária, da ocupação urbana desordenada, limpeza de terreno e 

extração ilegal de aterro. O paricá é uma espécie nativa da Amazônia e o seu plantio é uma 

alternativa para o reflorestamento, pois suas características biológicas favorecem o seu cultivo em 

ambientes perturbados. O reflorestamento com o paricá pode ser uma boa prática sustentável no 

âmbito local. O objetivo foi identificar o melhor solo para o desenvolvimento de mudas de paricá 

avaliado em um experimento didático pedagógico. O estudo foi desenvolvido no viveiro florestal 

da Escola Bosque, na ilha de Caratateua (Outeiro), onde sementes de paricá foram coletadas em 

áreas preservadas e realizada a quebra da dormência por escarificação mecânica e imersão de 

água a 25 °C, durante 24 horas. A semeadura foi realizada em três tipos de solo: a- 100 sementes 

em 80 litros de solo preservado; b- 100 sementes em 80 litros de solo degradado e c- 100 

sementes em solo tratado (48 litros de solo degradado, 16 litros de húmus e 16 litros de 

serragem). Durante os meses de novembro e dezembro/2012 se acompanhou a taxa de 

germinação, o crescimento das mudas e o surgimento de folhas. A taxa de germinação foi maior 

em solo preservado (60 %) e o crescimento foi maior nos solos preservado e degradado (21,7 ± 

8,2 cm). As mudas com o maior número de folhas (11,4 ± 5,8) surgiram no solo preservado. 

Embora o solo preservado tenha expressado o maior desenvolvimento, ressalta-se que numa 

floresta preservada, o paricá é menos competitivo e acaba sendo substituído por outras espécies 

no processo de sucessão ecológica. Logo, em solo degradado a espécie mostra-se resistente e 

menos exigente, sendo alternativa viável na recomposição de ecossistemas perturbados. 
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RESUMO 

 

Compreendendo a atual conjuntura da utilização em massa das tecnologias no âmbito da 

sociedade e da academia, esse trabalho objetivou analisar de que formas as geotecnologias vem 

sendo utilizadas nos cursos de pós-graduação em Ciências Ambientais, neste momento 

especificamente o Curso de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Sustentabilidade da 

Amazônia, da Universidade Federal do Amazonas. Considerando a importância que as 

geotecnologias têm para análise da dinâmica territorial, no qual as questões ambientais estão 

pautadas, apresentam-se como uma ferramenta estratégica para entendimento da realidade bem 

como na proposição de políticas públicas e estratégias de planejamento dos recursos naturais. 

Para a obtenção dos resultados aqui expostos, foram analisadas as dissertações do curso no 

período de 1998 a 2014, nas quais considerou-se as que diretamente trabalharam com 

geotecnologias, indiretamente e as que não abordaram, para assim dimensionarmos a utilização 

da mesma. Constatou-se que somente 5% utilizaram de forma direta, 14% de forma indireta e 

81% não utilizaram, as razões que motivam este baixo índice de utilização dos recursos, supomos 

que está diretamente ligada ao acesso ao conhecimento específico das geotecnologias, ou seja, 

quanto mais acesso a densidade tecnológica os discentes tem, a probabilidade de utilizarem 

recursos aumenta, o que refletiria a própria densidade tecnológica da região Norte que é baixa, 

comparada ao Sudeste e ao Sul do país, mais tais hipóteses só poderão ser confirmadas mediante 

a comparação com um curso de pós graduação do sudeste, próxima etapa da pesquisa. 
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RESUMO  

 

A escola é um ótimo ambiente para proporcionar hábitos alimentares saudáveis, pois é um espaço 

privilegiado que desenvolve na criança a consciência de produzir e consumir alimentos naturais e 

nutritivos. A horticultura na escola tem grande importância como ferramenta pedagógica e na 

promoção de bons hábitos alimentares. Este trabalho objetivou contribuir para um hábito 

alimentar saudável e avaliar o uso da horticultura como metodologia de ensino e aprendizagem. 

Utilizou-se análise descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa através da aplicação de 

questionários antes e depois da implantação de uma horta na escola, que envolveu 80 alunos (5ª a 

8ª séries), 05 professores e 40 pais de alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. 

Maria de Lordes da Cunha Brasil,  Portel-PA. Constatou-se que 53,75% dos alunos não comem 

frutas, legumes e verduras na alimentação, entretanto, 55,00% dos alunos preferem o suco do açaí 

com farinha de mandioca acompanhado de uma fritura; 100% dos pais acreditam que a 

implementação da horta na escola trouxe melhorias na alimentação de seus filhos e 80% dos 

professores, que a implantação da horta despertou o interesse dos alunos em aprender que frutas e 

hortaliças são essenciais para saúde. Com a horta, houve maior interesse dos alunos para 

consumir alimentos saudáveis, contribuindo para mudança de hábito alimentar, pois 78,75% 

destes passaram a comer com maior frequência frutas e hortaliças na merenda escolar. A maioria 

(91,25%) dos alunos relataram não utilizar a horta nas aulas de ciências ou de quaisquer 

disciplina, indicando que os professores apresentam dificuldades em utilizar esta metodologia de 

ensino que poderia facilitar o aprendizado. É sabido que certos hábitos alimentares são 

estimulados por fatores socioeconômicos e culturais, entretanto, a horticultura na escola 

influencia os estudantes ao consumo de frutas e hortaliças, possivelmente, por tratar-se de 

produtos oriundos de seus próprios esforços e trabalho. 
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RESUMO 

 

A malária é a mais importante doença parasitária das regiões tropicais, transmitida pelo mosquito 

do gênero Anopheles e provocada por protozoários do gênero Plasmodium. Deste modo, estudos 

de bioprospecção de plantas medicinais antimaláricas são de grande importância na região 

amazônica. Neste sentido o objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento das espécies 

medicinais no acervo do Herbário IAN usado no tratamento contra a malária. O estudo foi 

realizado utilizando artigos e livros, que apontam quais são as espécies utilizadas na cura da 

enfermidade. Foi elaborada uma tabela com os nomes científicos, família botânica e nome vulgar 

de todas as espécies de acordo com o resultado obtido. Foram analisados os nomes científicos 

através de site especializado e na coleção de plantas medicinais no Herbário IAN. Portanto 

encontradas quinze famílias, Acanthaceae (2 amostras), Apiaceae (2), Apocynaceae (52), 

Arecaceae (8), Convolvulaceae (8), Cleomaceae (4), Caricaceae (2), Gentianaceae (1), 

Leguminosae (149), Menispermaceae (80), Myristicaceae (22), Myrtaceae (10), Rhamnaceae (9), 

Simaroubaceae (51) e Solanaceae (3 amostras). Dentre as espécies que mais se destacaram estão: 

Parkia pendula (Willd.) Benth. Ex Walp (90 amostras), Aspidosperma sp. (52), Abuta 

grandifolia (Mart.) Sandwith (80) e Simaba cedro Planch. (51 amostras). A pesquisa permitiu 

analisar quais as espécies são utilizadas no tratamento da malaria auxiliando estudos 

fitoquímicos, farmacológicos e de validação toxicológica. Portanto, este estudo deve ter 

continuidade a fim de ser obter outras plantas que apresente características antimaláricas. 
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RESUMO 

 

Caryocarglabrum (Aubl) Pers., pertence à família Caryocaraceae que é exclusivamente 

neotropical. Ocorre na Amazônia Central, é conhecida popularmente como Piquiarana, é usada 

para diversas utilidades pela população, porém, existe poucos trabalhos a respeito de suas 

características. A pesquisa teve como objetivo realizar a descrição morfológica e anatômica da 

madeira de C.glabrum situada no Jardim Botânico Rodrigues Alves, Belém, Pará. O trabalho foi 

realizado no Município de Belém em uma área de mata nativa com 150.000 m2. A área foi 

dividida em quatro quadrantes imaginários, cada um continha uma espécie. Para a coleta de 

material foliar foi utilizado o podão, as flores foram coletadas próximo a base da árvore e por não 

estar na época de frutificação não foram encontrados frutos. Os pecíolos variaram de 3,5 a 12 cm 

de comprimento, as folhas são alternas, compostas trifolioladas, denteadas e possuem venação do 

tipo broquidródoma. As flores são bissexuais actinomorfas, com corola amarela a vermelha, os 

estames são numerosos e vermelhos. A casca não possui exsudados característicos e o tronco é 

cilíndrico até a base. A raiz é superficial grossa, que se alastram por alguns metros de distância da 

base da árvore ao longo da superfície. Para a descrição anatômica, baseou-se no corpo de prova 

de C.glabrum presente no laboratório de madeira/UFRA, permitindo a visualização dos poros a 

olho nu, sendo poros solitários múltiplos, obstruídos por tilos, o parênquima axial é difuso, 

esparso e em linhas muito finas, irregulares e as camadas de crescimento são pouco distintas. 

Concluiu-se que o trabalho realizado é relevante, principalmente, para conhecer as características 

da espécie e servir de base para estudos posteriores. 

 
Palavras-Chave: Bosque Rodrigues Alves. Descrição. Caryocar glabrum. 
 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

82 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

VOUACAPOUA AMERICANA AUBL. (LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE), NO 

HERBÁRIO IAN (EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL) 

 

¹José Claudio Castilho Alves, ²João Vitor Moraes Jaques, ³Raimundo Luiz Morais de Sousa, 

³Ana Luísa Fares Biondi Lima 4Sebastião Ribeiro Xavier Júnior,  

 

¹Graduando em Engenharia Florestal. Universidade do Estado do Pará. 

joseclaudio.castilho@gmail.com 

²Graduando em Engenharia Florestal. Universidade do Estado do Pará. 

³Graduando em Licenciatura – Ciências Biológicas. Universidade da Amazônia 
4Biólogo. Analista B da Embrapa Amazônia Oriental 

 

 

RESUMO 

 

Vouacapoua pertence à família Leguminosae-Caesalpinioideae, essencialmente amazônico, 

encontrado em mata de terra firme. Abrange três espécies aceitas (V. americana Aubl., V. 

macropetala Sandwith e V. pallidior Ducke) e encontra-se distribuída nas Guianas e na 

Amazônia brasileira. No estado do Pará, Vouacapoua Aubl., em especial a V. americana, 

apresenta um elevado valor comercial devido ao seu uso na construção civil e na indústria 

moveleira, em razão disso a espécie é bastante explorada na região amazônica. Assim, com vista 

a mapear a distribuição geográfica e o conhecimento desta na Amazônia, o objetivo deste 

trabalho foi realizar o levantamento de V. americana no Herbário IAN da Embrapa Amazônia 

Oriental. O Estudo foi realizado no Herbário IAN (Embrapa Amazônia Oriental) utilizando o 

banco de dados do acervo, através do BRAHMS (Botanical Research and Herbarium 

Management System) foram conferidas e corrigidas todas as informações relacionadas à espécie 

com base nas etiquetas, imagens das exsicatas e também utilizou-se sites como Mobot, Flora do 

Brasil e IBGE quando necessário. O herbário apresenta 180 exemplares de V. americana, sendo 

os coletores Ribeiro, B.G.S (36 exemplares), Carmo, N.A.S. do, (27), Soler, J.G, (22), e Pires, 

J.M., (17 exemplares) os que mais contribuíram com a coleção da espécie no herbário. Os 

municípios que apresentaram maior quantidade de coletas foram Mojú (117 amostras), Belém 

(25), Novo Repartimento (7), Paragominas (6) e Tailândia (5 amostras). Os dados desta pesquisa 

vão subsidiar estudos em fitogeografia, ecologia e taxonomia que podem contribuir no melhor 

entendimento desta espécie, bem como seu uso, importância e manejo na Amazônia. 
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RESUMO  

 

A população da região nordeste do Pará, mais especificamente a microrregião bragantina 

(Bragança, Tracuateua e Augusto Corrêa), tem como uma de suas principais fontes de renda a 

produção de farinha de mandioca. Este trabalho, então, objetiva a valorização e o reconhecimento 

dos saberes-fazeres sobre a produção de farinha de mandioca uma vez que há dados contundentes 

que comprovam que os produtores de farinha não são reconhecidos pelo seu trabalho, tanto na 

esfera econômica e social como na esfera política, pois seus saberes-fazeres são ignorados pelo 

poder público como importantes na conservação dos ecossistemas da região. Urge, dessa forma, 

salvaguardar os saberes dos produtores de farinha que causam menos impacto ambiental e, 

consequentemente, um desenvolvimento rural realmente sustentável, bem como valorizá-los 

enquanto trabalhadores rurais, seja na esfera econômico-social seja na esfera política. Para isso, 

adotou-se a etnoecologia como referencial metodológico, que, num sentido mais amplo, esforça-

se por retomar as práticas tradicionais de manejo dos recursos naturais como ponto de partida 

para se desenhar posturas alternativas de produção que sejam ecologicamente viáveis. Dentro 

desse contexto, destaca-se uma nova forma de abordar os fenômenos, no sentido de (re)valorizar 

os saberes-fazeres tradicionais sobre o uso da natureza e resgatar para este cenário o 

protagonismo das comunidades rurais na superação da crise ecológica, mais especificamente na 

comunidade de Vila Verde (Augusto Corrêa-PA), onde vivem os sujeitos (quatro famílias de 

agricultores - produtores de farinha) da pesquisa. Apesar de os resultados terem um caráter 

parcial, ao se fazer a análise dos dados até então, percebeu-se diferentes técnicas sustentáveis 

como, por exemplo, a escolha das variedades de mandioca, as metodologias de cultivo, e o 

processamento da mandioca e produção da farinha, incluindo neste último o destino da biomassa 

não comestível, ou seja, a dimensão ecológica dos saberes-fazeres tradicionais. 
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RESUMO 

 

O estudo etnobotânico é uma importante ferramenta para a identificação dos usos populares da 

flora de uma região, entre as várias aplicações estão os fins nutricionais, cosméticos, medicinais e 

religiosos. No ensino de química a aplicação de vegetais tem sido amplamente utilizada para a 

produção de indicadores naturais de pH como uma alternativa sustentável e de baixo custo para a 

realização de experimentos. Nessa perspectiva, o objetivo deste trabalho foi realizar um estudo 

etnobotânico sobre as plantas amazônicas ou aclimatadas empregadas por alunos do ensino 

médio, para produção de indicadores de pH durante as aulas de química em uma escola 

tecnológica de Belém. O estudo etnobotânico foi realizado por meio da análise de conteúdo de 27 

relatórios apresentados pelos alunos do ensino médio integrado aos cursos técnicos de 

informática, design de interiores e hospedagem, na faixa etária entre 15 e 17 anos, como 

atividade avaliativa da disciplina de química. Após a análise dos relatórios foram identificadas 13 

espécies utilizadas para a produção de indicadores de pH e que popularmente são utilizadas para  

nutrição como o açaí (Euterpe oleracea), acerola (Malpighia glabra) chumbinho (Lantana Camara 

L.), beterraba (Beta vulgaris) e o cará (Dioscorea alata L.); para fins cosméticos: o jasmim-

manga róseo (Plumeria rubra), para uso ornamental: hera-roxa (Hemigraphis alternata), bugavilia 

(Bougainvillea spectabilis), mucuna-preta (Mucuna aterrima), alpínia (Alpinia purpurata) e na 

aplicação medicinal: o hibisco (Hibiscus rosa-sinensis), a malva da índia (Alcea rósea L.) e o 

pinhão-roxo (Jatropha gossypifolia). A associação do estudo etnobotânico a produção de indicadores 

naturais de pH é uma importante ferramenta para o ensino de química, uma vez que auxilia a 

interação do conhecimento teórico com os saberes tradicionais, despertando o interesse pela 

disciplina bem como o resgate das raízes culturais dos discentes. 
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RESUMO 

 

O enriquecimento das águas com nutrientes provenientes de esgotos urbanos e efluentes de 

atividades agropastoris e industriais é considerado a principal causa da ocorrência de florações de 

cianobactérias em rios e lagos. Densidades elevadas desses organismos podem desencadear a 

síntese de compostos secundários com efeitos biológicos tóxicos comprometendo o uso das 

águas. As cianobactérias filamentosas são bem adaptadas a ambientes turbulentos formando 

massas de lodo que se acumulam nas margens, em macrófitas aquáticas e outros substratos. 

Algumas espécies filamentosas possuem vesículas gasosas que controlam a sua flutuabilidade e 

posição na coluna d’água. Esse grupo ainda é desconhecido na baía do Guajará, logo o objetivo 

deste trabalho foi determinar a composição e a ecologia das cianobactérias filamentosas do porto 

de Belém. A coleta foi realizada em dois pontos no porto de Belém, localizados em frente dos 

complexos turísticos Ver-o-rio e Forte do Castelo nos meses de março/2014 (chuvoso) e 

setembro/2014 (seco). As amostras foram coletadas com rede de plâncton 45 µm em arrasto 

horizontal na sub-superfície da água e fixadas com formol a 4%. Em laboratório realizou-se a 

identificação das espécies através de análise de 2 ml de amostras sedimentadas em câmara de 

Uthermöhl com a adição de lugol acético (5%), sendo observado em invertoscópio. A 

biodiversidade foi composta por oito espécies pertencentes da ordem Oscillatoriales. As 

cianobactérias identificadas pertencem às famílias Phormidiaceae (três espécies) e 

Oscillatoriaceae (cinco espécies). Os gêneros potencialmente tóxicos registrados no presente 

estudo foram: Phormidium, Oscillatoria e Lingbya. As espécies encontradas foram planctônicas 

(25%), bentônicas (37,5 %) e perifíticas (37,5 %). As cianobactérias apresentaram filamentos 

longos quando comparados à literatura específica. Assim, é necessário que se continue o 

monitoramento destes organismos, pois tais espécies em condições apropriadas poderão 

representar riscos ambientais e à saúde da população de Belém por meio de atividades de contato 

primário.  
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RESUMO  

 

Este trabalho tem como objetivo melhoraro ensino de química na escola pública, tendo como 

base a deficiência dos estudantes por esta disciplina, existe inúmeros fatores que contribuem para 

dificultar o processo de aprendizagem. Professores constantementeencontram impedimentos 

durante o processo de ensino,e jovens desestimulados em relação a sua formação, na tentativa de 

minimizar esta falta de interessebuscam-se novos métodos de ensino para repassar o conteúdo de 

forma atrativa e eficiente, que estudantes compreendame se sintam cativados pelo assunto 

abordado. Para tanto se empregou um projeto chamado “Provocando Reações”com uma turma do 

1º ano do ensino médio do turno da noite, da escola frei Daniel, localizado no bairro do Guamá, 

onde alunos da UFPA que fazem parte do PIBID (Programa de Iniciação á Docência). Adinâmica 

se deu em quatro aulas sendo dois horários em cada dia: no dia 21/09/2015, a principio para 

averiguar o nível de conhecimento desses jovens, foi aplicado um pré-questionário, em seguida 

uma aula expositiva sobre reações químicas, na aula seguinte ocorrida no dia 21/10/2015, foi 

feito quatro experimentos, evidenciando reações químicas. Eles receberam um questionário para 

descrever o processo ocorrido em cada experimento realizado, onde seria a forma de avaliação do 

quanto á assimilação do conteúdo abordado. Os resultados evidenciadosmostraram que esses 

estudantes desconheciam o que é uma reação química e suasimplicações, após a aplicação da aula 

expositiva e dos experimentos, os alunos mostraram estar entendendo o funcionamento de uma 

reação química e sabendo evidenciar o processo de uma reação. A meta estabelecida como um 

meio de compreensão por parte do alunado foi satisfatória haja vista que eles mostraram 

interesseem um nível de entendimento regular considerando o fato que a pratica se deu um mês 

após a explanação sobre o conteúdo repassado.  
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RESUMO  

 

Após pesquisa exploratória, constatou-se a existência de poucos projetos de Educação Ambiental 

nas escolas da cidade de Bragança – PA, considerando a identidade acadêmica do Instituto 

Federal do Pará, Campus Bragança, que possui cursos voltados para área ambiental, como Pesca, 

Agroecologia e Gestão Ambiental, implantou-se um projeto de educação ambiental no Campus 

do IFPA, cujo objetivo principal, era imprimir nos envolvidos, práticas de educação ambiental. 

Para tal, foi implantada uma campanha no período de seis meses, que corresponderam ao período 

entre março e agosto de 2015, teve como estratégias de ação, apresentação de palestras e vídeos, 

a fim de sensibilizar os envolvidos, para que os mesmos adquirissem práticas de educação 

ambiental, conjuntamente, foi confeccionado um material de apoio (camisas, banners, cartazes, 

etc). Para avaliar os resultados esperados: redução do consumo e a aquisição de práticas 

educativas, foram analisados as faturas de energia e o comportamento dos envolvidos. 

Comparados aos meses anteriores houve uma redução em 5% do consumo nos meses de abril e 

maio. Porém no mês de junho houve o acréscimo, o mês de julho foi excluído da análise por ser 

férias e no mês de agosto foi verificado uma redução de 7% quando comparado com agosto de 

2014. Observou-se um interesse inicial, por alunos, docentes e técnicos administrativos, mas com 

o passar dos dias, foram necessárias outras ações de intervenções, folders, distribuição de 

adesivos, banners, a fim de implantar um novo comportamento, tal procedimento foi necessário 

considerando a dificuldade da mudança de hábitos. O processo de sensibilização foi difícil em 

algumas situações, pois, alguns servidores se recusaram a diminuir o consumo, em utilizar o ar 

condicionado por menos tempo, desligar as luzes ao sair, desligar computadores, entre outros, o 

que evidencia a dificuldade de implantação de ações efetivas de educação ambiental, porém 

necessárias. 
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RESUMO  

 

As lianas são consideradas trepadeiras lenhosas e constituem uma parte significativa da biomassa 

florestal. Podem ocorrer em qualquer tipo de clima, onde haja árvores capazes de sustentá-las, 

além de serem extremamente abundantes com grande variedade de formas e tamanhos. Quando o 

aspecto é a conservação das florestas e seus fragmentos, o que se observa é um desconhecimento 

dos possíveis impactos ecológicos decorrentes da eliminação das lianas na comunidade. Desta 

forma, o presente trabalho buscou contribuir com o conhecimento e identificação a cerca das 

famílias de Lianas presentes em um fragmento florestal do Parque Ecológico GUNMA (PEG). A 

coleta do material foi realizada na área do parque, localizado no município de Santa Bárbara, 

nordeste do Estado do Pará. Com base em critérios como cor, forma e tipo de casca foram 

coletadas, seis amostras de espécies diferentes de lianas. As amostras foram levadas ao 

Laboratório de Madeira da Universidade do Estado do Pará, CCNT, onde foram secadas pelo 

período de 24 horas, sendo confeccionados, posteriormente, corpos de prova para análise 

macroscópica do lenho, os mesmos foram etiquetados de “A” a “F”. A identificação 

macroscópica das amostras coletadas foi realizada por meio de chaves de identificação, 

bibliografias e consultas aos acervos do herbário e da xiloteca da Embrapa Amazônia Oriental. 

As amostras foram identificadas até o nível de gênero, sendo representadas por: Memora, 

Serjania, Davilla, Dalbergia e Bauhinia, distribuídas em quatro famílias botânicas diferentes: 

Bignoniaceae, Sapindaceae, Dilleniaceae e Leguminosae. Dentre essas, a família que mais 

apresentou gêneros foi Leguminosae. Os resultados obtidos foram compatíveis com a literatura, 

que indica que essas famílias são as mais representativas de lianas na Amazônia. Mesmo com a 

pequena quantidade de amostras coletadas, o local em estudo apresentou rica biodiversidade de 

espécies trepadeiras, proporcionando a manutenção de processos ecológicos fundamentais ao 

funcionamento do ecossistema.  

 
Palavras-chave: Amazônia. Cipós. Biodiversidade.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Florestais e Engenharia Florestal 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

89 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

BIOLOGIA E CAPACIDADE PREDATÓRIA DE Delphastus pusillus (Le Conte) 

(COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) SOBRE Aleurocanthus woglumi (Ashby) 

(HEMIPTERA: ALEYRODIDAE) 

 

Leilane Ávila Bezerra1; Alexandre Roger de Araújo Galvão2; Denise Siqueira Pereira1; Wilson 

José de Mello e Silva Maia3. 
 

1Discente de Eng. Agronômica da Universidade Federal Rural da Amazônia, Belém – PA 

E-mail: leilaneavilabezerra@hotmail.com.br 
2Mestrando em Produção Vegetal Universidade Estadual do Norte Fluminense 

3Orientador/Coordenador - LABIN 

 

 

RESUMO  

 

Dentre os inimigos naturais, os predadores são considerados uma defesa importante das plantas 

contra insetos pragas. No grupo de predadores destacam-se as joaninhas (Coleoptera: 

Coccinellidae), cuja maioria é predadora. Adultos de Delphastus pusillus são pequenos, com 

tamanho de 1,3 a 1,5 mm de comprimento e coloração preta. Indivíduos adultos de D.pusillus 

foram coletados com auxílio de pincel e colocados em tubos de ensaio e transferidos para o 

Laboratório de Bioecologia de Insetos (LABIN). Os locais de coletas desses adultos foram em 

fazendas de cultivo de citros (Citrus sinensis L.) no município de Capitão Poço - Pará. Observou-

se a longevidade dos adultos e a capacidade predatória de todos os ínstares de D. pusillus. O 

objetivo do presente trabalho foi conhecer a biologia e a capacidade predatória da joaninha em 

mosca negra dos citros em laboratório. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 

com quinze repetições sendo 15 placas com um indivíduo adulto cada. A longevidade em dias da 

joaninha diferiu entre os tratamentos, onde foi maior com o fornecimento de ovos de A. woglumi, 

sendo (46,6 dias ± 1,99). Houve diferença na predação nas fases de desenvolvimento da mosca 

negra ofertadas, sendo a predação de ovos superior em 86,72%, em ninfas de II e III (instar) com 

26,50%, para pupas ofertadas obteve-se um percentual de 37,16%, sendo todas as porcentagens 

relacionadas à fase adulta do inimigo natural sobre as presas. A biologia e a capacidade 

predatória revelaram um grande potencial de D.pusillus em mosca-negra dos citros, viabilizando 

a sua criação em laboratório e possivelmente para programas futuros no uso desse inimigo natural 

para controle de pragas em casa de vegetação ou até mesmo no campo. 
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RESUMO  

 

A Baía do Guajará localizada no entorno de Belém-PA, possui forte influência econômica para 

cidade através de atividades portuária. É também caracterizada como principal receptora de 

efluentes. E com aumento desordenado da população nas zonas periféricas, vários problemas 

relacionados com a qualidade da água estão sendo identificados. O uso de bioindicadores para o 

monitoramento ambiental vem se tornando um importante aliado na detecção da poluição de 

corpos hídrico. Dessa forma, este estudo avaliou a concentração dos metais Cromo (Cr), Ferro 

(Fe) e Zinco (Zn) em macroinvertebrados bentônicos e sedimento, avaliando o fator de 

bioacumulação nesses organismos, correlacionando com os parâmetros físico-químicos da água. 

Foi analisado três pontos da Baía com atividade portuária (PT 03, PT 06 e PT 10). As amostras 

bentônicas e sedimento sofreram o processo de digestão úmida por radiação de microondas e para 

a determinação dos metais, utilizou-se a técnica de Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma 

Acoplado Induzido (ICP OES), os parâmetros físico-químicos foram determinados através de 

uma sonda multiparamétrica. O Fe que é um macronutriente apresentou-se com concentração 

elevada, nos indivíduos bentônicos e no sedimento, nos três meses analisado (setembro 2013, 

dezembro 2013 e março 2014). O PT10 foi o que apresentou maior concentração dos metais Cr, 

Fe e Zn nos indivíduos bentônicos. Os parâmetros físico-químicos mostraram que a água 

apresentou Potencial hidrogeniônico (pH) levemente ácido, Condutividade Elétrica (CE) menor 

que 100μS.cm2 e Potencial de Oxi-redução (ORP)  redutor, tais condições não são propícias para 

a biodisponibilidade dos metais que estão presentes na comunidade bentônica. Na maior parte 

dos pontos de amostragem é identificada a bioacumulação nos tecidos dos organismos bentônicos 

para os metais Cr e Zn, pois obteve-se um fator de bioacumulação ≥1. Logo os indivíduos 

bentônicos estão acumulando esses metais em seus tecidos, podendo originar uma progressão 

desse acumulo através da cadeia alimentar. 
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RESUMO  

 

As lianas são plantas trepadeiras lenhosas que dependem de outras árvores como suporte, em sua 

maioria são espécies heliófilas que prosperam onde há significativa incidência da luz solar. Esse 

grupo de espécies interferem nas interações competitivas das comunidades, podendo sofrer 

perturbações naturais ou antrópicas, haja vista que são os principais vetores para o crescimento e 

desenvolvimento de espécies florestais de interesse econômico. Seus efeitos no ambiente podem 

ser vantajosos ou surtir efeito contrário, devido disputarem por nutrientes presentes no solo e 

água, além de modificarem a fitofisionomia local, chegando a alturas significativas ao alcance de 

estratos superiores da estrutura floral, ocupando níveis do dossel. O objetivo deste estudo foi à 

realização da avaliação do comportamento das lianas e sua interação no ecossistema de um 

fragmento de floresta secundária do Parque Ecológico do Gunma, localizado no município de 

Santa Bárbara do Pará, região metropolitana de Belém. Tal estudo teve o caráter qualitativo e 

quantitativo tendo como base levantamentos bibliográficos e a observação local mediante visitas 

técnicas, com o intuito de avaliar a diversidade das trepadeiras, sua dinâmica com as demais 

espécies e estocagem de biomassa com a produção de serrapilheira dentro da floresta. Os 

principais resultados obtidos neste estudo foram a presença de poucas espécies e muitos 

indivíduos de trepadeiras que compõem a florística do parque, cujos efeitos observados foram 

adversos, afetando principalmente as taxas de mortalidade e recrutamento de indivíduos. As 

conclusões tomadas nesta pesquisa foi que apesar desse grupo de espécies acelerar a dinâmica 

florestal, alterar o ciclo de vida de espécies, mortalidade e inibir o crescimento de indivíduos, as 

trepadeiras são fundamentais para o equilíbrio e manutenção da diversidade local e uma possível 

solução para a mitigação de tais problemas seria o controle de crescimento das trepadeiras 

mediante tratamentos silviculturais na área. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo produzir ações de educação ambiental para a gestão de 

recursos hídricos nas instituições públicas e privadas do município de Bragança, visando à 

melhoria da qualidade de vida das famílias e redução dos impactos ambientais no âmbito dos 

recursos naturais. Especificando desenvolver ações de educação em saúde ambiental voltados 

para a preservação dos recursos hídricos; organizar plano de ação em educação ambiental com 

ênfase nos recursos hídricos voltados para a proteção e uso adequado das águas subterrâneas e 

superficiais do município de Bragança- PA, promover ediscutir a importância da educação 

ambiental nos estabelecimentos municipais para elaborar conceitos ligados à importância da 

educação em saúde ambiental. Os dados apresentados neste trabalho foram oriundos da aplicação 

de questionários onde os alunos avaliaram o consumo atual de água nas escolas e em suas 

residências. Foram questionadas quais soluções os mesmos propõem para que haja economia de 

água nos locais acima citados. 40% dos alunos avaliaram o uso atual como regular, 31% ruim, 

33% boa e 7% ótima. Com relação às alternativas usadas para que haja economia de água, 40% 

responderam que o uso consciente e adequado é a melhor alternativa, 32% acreditam que 

trabalhar a educação ambiental na sensibilização dos consumidores ajudaria bastante, 9% acham 

que o reuso da água apesar de ser uma alternativa ainda distante da realidade do município seria 

uma boa forma de economizar e 19% que o uso racional e sustentável é a melhor forma de 

economizar água. Nessa conjuntura é relevante citar que a Educação Ambiental possui um papel 

indispensável de construçãonos estabelecimentos de ensino, encaminhando a sociedade para 

mudanças de comportamento que as estimule a viver de maneira ambientalmente sustentável, 

portanto e importante levar a discussão dos usos das águas e da gestão de recursos hídricos para o 

ambiente escolar. 
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RESUMO  
 

Alimentos orgânicos são aqueles produzidos sem o uso de agrotóxicos, insumos artificiais e 

também devem apresentar-se isentos de drogas veterinárias, hormônios, antibióticos e de 

organismos geneticamente modificados. A produção verde tem crescido gradativamente no Brasil 

nos últimos anos, porém, a maioria dos agricultores ainda faz uso de agentes químicos no cultivo 

de alimentos para a comercialização e consumo próprio. Por isso, objetivou-se identificar a forma 

de como os pequenos produtores manejam seus cultivos, e analisar o conhecimento destes acerca 

da produção orgânica. Sendo assim, a necessidade de se desenvolver a pesquisa decorre da 

preocupação em saber sobre o tipo de alimento que está sendo ingerido pela população e, os 

potenciais riscos à saúde. Esta pesquisa foi realizada no dia 17 de setembro de 2015 no galpão 

dos agricultores da cidade de Mãe do Rio - Pa, onde pequenos agricultores se concentram para 

vender seus produtos. Aplicou-se um questionário a 24 produtores rurais do referido município. 

A partir dos dados coletados, foi identificado que 58,33% dos entrevistados afirmaram saber o 

que são alimentos orgânicos, enquanto que 41,66% afirmaram desconhecer. Observou-se também 

que, 62,5% conhecem algum tipo de manejo de produção orgânica e outros 37,5%, não. Neste 

sentido, percebeu-se a necessidade de se incentivar os pequenos produtores a cultivarem produtos 

mais saudáveis, levando-os a compreender os benefícios sociais e ambientais a partir do cultivo 

orgânico.  
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RESUMO  

 

 Atualmente o uso das sacolas plásticas vem sendo muito debatido na sociedade, isso porque a 

decomposição das mesmas leva um período muito longo, aproximadamente 400 anos. A 

degeneração destas libera muitos poluentes para a atmosfera e meio ambiente, pois sabemos que 

o plástico sendo derivado do petróleo ou gás natural, apresenta em sua composição substâncias 

tóxicas. Essa pesquisa tem como objetivo, verificar o que as pessoas fazem com as sacolas 

plásticas que recebem nas compras e averiguar seus conhecimentos sobre os malefícios dessas. A 

realização desse estudo decorre do fato de que há intensa utilização de sacolas plásticas pela 

sociedade, e que estas são descartadas inadequadamente, prejudicando o meio ambiente. Nosso 

campo de pesquisa se concentrou na comunidade São Pedro, localizada no Km 16, PA-252, zona 

rural do município de Aurora do Pará. Aplicamos um questionário de pesquisa para 38 famílias 

da respectiva comunidade. Os resultados revelam que 47,36% das pessoas entrevistadas 

incineram as sacolas, 31,57% põe no lixo, 5,26% jogam fora, 2,63% queimam ou põe no lixo, 

2,63% queimam ou reutilizam. Identificamos ainda que 10,52% das pessoas questionadas 

reutilizam as mesmas com alguma finalidade. 94,7%, afirmam não saber o período de 

decomposição das sacolas plásticas e 5,3%, disseram saber. Com relação aos riscos que 

representam aos animais e sociedade, 97,3% acreditam que prejudicam e 2,7% não, verificamos 

também que 44,8% dos entrevistados conseguem diferenciar uma sacola plástica comum de uma 

de tecido e, 55,2% afirmaram não saber. Diante do exposto, podemos afirmar que para amenizar 

a problemática identificada precisa-se da aplicação de projetos socioeducativos relacionados ao 

meio ambiente, pois a maioria dos entrevistados desconhece o assunto proposto. Logo, é 

necessária uma parceria efetiva entre o poder público, empresas e a sociedade que demostre a 

importância da reutilização ou a substituição destas, por outras que sejam biodegradáveis.  

 
Palavras-chave: Sacolas Plásticas. Decomposição. Meio Ambiente. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Consumo e meio ambiente 

 

 

 

 

mailto:paiefilho987@gmail.com
mailto:mkbsousa@hotmail.com
mailto:liriox18anos@gmail.com
mailto:jenesleiam@gmail.com
mailto:leandro_quimicauepa@hotmail.com


  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

95 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

ASTRONOMIA NUMA PESPECTIVA TRANSDISCIPLINAR: EXPERIÊNCIA COM 

ALUNOS DO 4° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM UMA ESCOLA DA REDE 

PARTICULAR EM MARABÁ-PA  

  

Lucas de Sousa Costa1, Francisca Natália Rodrigues Ferreira2  

 

1Licenciado em Ciências Biológicas, Professor do Ensino Fundamental I na Rede Particular de 

Ensino, Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais na Universidade Federal do 

Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa. lucascosta@unifesspa.edu.br  
2Estudante do Curso de Licenciatura em Ciências Naturais na Universidade Federal do Sul e 

Sudeste do Pará - Unifesspa. 

 

 

RESUMO  

 

A Astronomia é uma ciência que estuda o Universo, os objetos que o constitui e as relações entre 

eles. Caracteriza-se também por ser uma disciplina que apresenta um caráter transdisciplinar, ou 

seja, possibilita-nos relacioná-la com outras áreas do conhecimento. É importante que desde as 

series inicias os educandos tenha contato com os conhecimentos que envolvem a Astronomia, 

para que estes se reconheçam como parte (ser humano) de um todo (universo). Este trabalho 

trata-se de uma descrição, que envolve o ensino transdisciplinar de Astronomia através de leituras 

compartilhadas, desenvolvido com 28 alunos do 4º ano do ensino fundamental em uma escola da 

rede particular de ensino em Marabá-PA, durante o 3° bimestre de 2015.  Buscamos abordar 

temas relacionados à Astronomia através da leitura compartilhada, que ocorre ao iniciar as aulas 

diárias, onde o professor inicia a leitura e os alunos dão continuidade, ao selecionar a leitura do 

dia, levou-se em consideração a finalidade do texto e as possíveis áreas do conhecimento que 

poderiam ser abordadas através dele, com cautela para não tornar-se uma atividade repetitiva e 

pouca atrativa. Após as leituras iniciava-se um momento de discussão sobre o texto e os 

elementos transdisciplinar que os envolvia, assim os alunos tinham um espaço para discussão e 

compreensão de assuntos que não estavam diretamente ligados com os temas de estudo 

abordados no livro didático do bimestre, com ênfase na aprendizagem da Astronomia. Ao fim do 

bimestre realizamos uma oficina de produção textual, levando em consideração a aprendizagem 

adquirida através das leituras compartilhadas. A partir da produtividade das discussões e das 

analises dos textos produzidos pelos alunos, concluímos que as atividades desenvolvidas, 

colaboram para a aprendizagem em Astronomia além de mostrar que é possível trabalhar este 

assunto desde as series iniciais, favorecendo o desenvolvimento da oralidade, leitura, escrita e a 

criatividade.  
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RESUMO 

 

Entender a Educação Ambiental referente ao uso racional da água no contexto urbano é um 

trabalho complexo por contemplar diversos agentes sociais. Nesse contexto, buscamos analisar a 

partir das políticas públicas ambientais e educacionais em conjunto com a percepção ambiental 

dos alunos da 5ª séria/ 6º ano do Colégio Intelectual, localizado no município de Ananindeua, 

estado do Pará, como a questão da água é concebida enquanto recurso natural. A conscientização 

do uso racional da água para os alunos torna-se o centro de análise da pesquisa, onde orbitam 

diversos fatores como a (re)produção do espaço urbano e as políticas públicas ambientais. 

Justificamos tal pesquisa enquanto extensão dos interesses da Educação Ambiental, entendendo a 

partir de um conjunto sistêmico como os alunos do 6º ano contribuem para a manutenção dos 

recursos hídricos, onde a água é o elemento fundamental à vida. Os objetivos foram introduzir o 

pensamento crítico aos alunos com relação ao uso racional da água no contexto urbano; analisar 

as ações das políticas públicas ambientais e educacionais na prática social e entender as 

consequências do mau uso da água. Na metodologia, optamos pela pesquisa bibliográfica para 

entendermos as problemáticas que afetam os recursos hídricos no meio urbano. Optou-se também 

pela pesquisa em campo, onde se obteve contato com os alunos e suas percepções referentes ao 

uso da água por meio de questionário semiestruturado, integrando atividades de caráter 

socioambiental. Foi observado que o uso inadequado deste recurso se manifesta pela ausência do 

direcionamento dos responsáveis. A proposta de implementar uma sensibilização e um 

pensamento crítico na manutenção hídrica foi alcançada, constatada pela análise das atividades 

realizadas em sala de aula, como desenhos potencializados por uma visão inovadora do uso da 

água, propondo uma possível solução para essa problemática.   
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RESUMO 

 

A recuperação das matas ciliares ao longo dos rios e ao redor de lagos, reservatórios e nascentes 

trazem muitos benefícios ao ecossistema como um todo, retornando, com o tempo, a proteção 

proporcionada por esta vegetação aos cursos d’água, solo e fauna. O presente trabalho teve como 

principal objetivo analisar a degradação da mata ciliar de alguns trechos do rio Uraim, um 

importante corpo d’água localizado no município de Paragominas-PA. As metodologias 

utilizadas foram à pesquisa exploratória, estudo de campo e pesquisa bibliográfica. Constatou-se 

a partir dessas metodologias, que as ações antrópicas vêm promovendo efeitos negativos sobre o 

meio ambiente, principalmente sobre o rio em questão, foram observados vários impactos, 

principalmente no que diz respeito à degradação da mata ciliar, além da supressão de vegetação; 

erosão do solo; urbanização precária; resíduos sólidos e esgotos depositados e despejados as 

margens e no próprio rio e a compactação do solo. Observou-se ainda, ao longo do rio a extinção 

de grande parte da mata ciliar que apesar de ser protegida pela LEI Nº 12.651, DE 25 DE MAIO 

DE 2012, que diz no Art. 3o : II – “Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, 

coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas como uma área de preservação 

permanente”. Não é tratado com a devida atenção por parte dos usuários e do poder publico, no 

que diz respeito, a sua preservação. Constatou-se ainda que, essas transmutações na dinâmica 

natural desses sítios levam ao desaparecimento de espécies, ou a contenção de suas áreas de vida. 
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RESUMO 

O presente trabalho retrata os resíduos sólidos em saúde (RSS) nos hospitais do município de 

Bragança-PA. O objetivo principal foi avaliar a gestão ambiental para os estabelecimentos de 

saúde, especificando estabelecer a gestão ambiental para a coleta armazenamento, transporte e 

destinação final de resíduos de saúde; identificar as principais normas ambientais para o 

gerenciamento ambiental integrado e propor um modelo de atuação para a gestão ambiental para 

os resíduos sólidos nos serviços de saúde.  Esta pesquisa foi desenvolvida com o intuito de 

avaliar como as ações de gestão ambiental de RSS são realizadas nos hospitais da cidade de 

Bragança-PA e se estão de acordo com as normas da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), haja vista, existir uma 

grande preocupação com o destino final dos RSS, uma vez que, a maior parte dos municípios 

brasileiros não dispõe de aterro sanitário, e a maioria dos serviços de saúde não possui um 

gerenciamento correto dos RSS, sendo o lixão a única alternativa para o descarte final desses 

resíduos, contribuindo  para a contaminação do ar, do solo e dos lençóis freáticos.  A pesquisa de 

campo foi realizada através de observações e conversas com os responsáveis pelo gerenciamento 

dos hospitais e aplicação de questionários. No hospital “A”, considerado de grande porte, foi 

observado que não possui empresa terceirizada para dar destino final correto aos resíduos, sendo 

o lixão municipal a única alternativa para descarte. Além disso, a segregação também não 

acontece de maneira correta. No Hospital “B”, considerado de médio porte, há uma empresa 

terceirizada, e a segregação acontece de maneira correta, porém, não possui o plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos em saúde (PGRSS). O hospital “C”, considerado de pequeno 

porte, também não possui empresa terceirizada e o descarte final fica sob a responsabilidade do 

serviço municipal, sendo o lixão o local destinadoa esses resíduos.Dessa forma, conclui-se que o 

descarte final correto dos RSS é de fundamental importância para a proteção do meio ambiente e 

da saúde pública, e o PGRSS é um instrumento para que ocorra a gestão adequada desses 

resíduos. 
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RESUMO  

 

O trabalho tem como tema os resíduos sólidos e/ou comerciais produzidos por famílias 

ribeirinhas das ilhas as margens do Rio Tocantins no Estado do Pará. Objetivou verificar como 

ocorrem as práticas e percepções das mesmas acerca da coleta, transporte e descarte final dos 

resíduos produzidos naqueles locais. Para sugerir políticas públicas de intervenção partiu de 

observância em relação às atuações das famílias sobre os descartes que elas produzem. A 

metodologia, quantitativa e qualitativa, consistiu em revisão de literaturas e pesquisa de campo. 

Aplicado (40) questionários semiestruturados, dos quais participaram: (1) gestor, (3) garis e (36) 

pessoas das comunidades referidas, que responderam e opinaram sobre o assunto. Resultado 

quantitativo quanto percepção de agressão ao meio ambiente: Vila do Juaba (100%), Ilha do 

caciri (100%), Ilha grande (100%) e Tem-Tem (100%). Quanto ao qualitativo, amostra foi não 

probabilística, haja vista a individualidade das respostas. Entretanto, nas Ilhas estudadas os 

moradores acabam sendo responsáveis pelo destino correto dos resíduos orgânicos, conforme a 

lei 12.305 de 2 agosto de 2010 e a politica nacional de resíduos sólidos (PNRS), mesmo que de 

maneira inconsciente. Segundo um dos entrevistados, “(...) nas Ilhas não temos suporte nenhum 

(...) o material orgânico, jogam pros patos, peixes, porcos etc. (...) tomando conta (...), lixo. Os 

demais acabam jogando no mar, mato, queimando ou até mesmo enterrando etc.” Como se vê, 

agem inadequadamente, mas sugerem alternativas viáveis ao poder público, como por exemplo, 

catador porta a porta e transporte fluvial. Conclui-se existir divergência entre o conhecimento da 

problemática e atuação das pessoas, bem como deficiência do poder público quanto à 

implementação de políticas públicas. Desta forma, recomenda-se que estas sejam efetivadas e/ou 

parcerias de intervenção sugeridas pelos entrevistados.  

 
Palavras-chave: Resíduos sólidos. Comunidades ribeirinhas. Transporte fluvial. 
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RESUMO 

 

O presente estudo trata da questão de políticas públicas de recursos econômicos e investimentos 

Socioambientais: elementos necessários à recuperação das bacias hidrográficas dos igarapés 

Mata-Fome, Tucunduba e do Una em Belém, Pará. A pesquisa estreita relação tanto com a 

situação sociodemográfica quanto com a relação socioambiental, e com as precárias condições de 

investimentos socioeconômicos nos recursos hídricos naturais disponíveis na bacia hidrográfica 

do igarapé Mata-Fome. O objetivo foi investigar o montante de recursos de investimentos 

econômicos necessários ao desenvolvimento socioambiental e de sustentabilidade das áreas 

proeminentes de alagamento, de evidente falta de tratamento de esgotamentos sanitários e da 

possível contaminação das fontes hídricas naturais dessas bacias. A pesquisa foi bibliográfica e 

documental. A coleta de dados foi realizada em setembro de 2015 em relatórios e na base de 

dados do Governo Federal. A análise de dados foi feita empregando estatística descritiva. Os 

resultados indicam que a bacia do Tucunduba já recebeu cerca de 10 milhões de reais. Para a 

bacia do Una, os recursos investidos chegaram próximo de um milhão de reais. Já a bacia do 

igarapé Mata-Fome, tinha previsão de receber cerca de 200 mil reais. Porém, para esta última 

bacia, nenhum recurso foi liberado. Esses resultados mostram que recursos foram investidos em 

duas dessas bacias, porém os problemas ambientais continuam a se avolumarem nesses locais. 

Essa degradação ambiental tem prejudicado sobremaneira a população que vive no entorno 

dessas bacias, acometida, muitas vezes, por problemas de saúde, causados por problemas 

ambientais.  
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RESUMO  

 

O Lago Bolonha é o reservatório de água bruta para abastecimento da população da metrópole de 

Belém. A superfície do lago encontra-se coberta por macrófitas aquáticas, que sugere a 

eutrofização do ambiente provocada pela pressão antrópica no seu entorno. O objetivo do estudo 

foi caracterizar a trofia do lago e sua relação com a densidade de cianobactérias. As amostragens 

foram realizadas em três pontos distribuídos no lago, nos meses de março (chuvoso) e setembro 

(seco) de 2014. As amostras de cianobactérias, clorofila- a e fósforo total foram coletadas na sub-

superfície da água utilizando garrafa de Van Dorn e a transparência estimada com o disco de 

Secchi. As amostras de cianobactérias foram preservadas com lugol acético (5%) e analisadas em 

invertoscópio, empregando-se o método de sedimentação. As concentrações de clorofila- a e do 

fósforo total foram determinadas por espectrofotometria e por cromatografia de íons, 

respectivamente, e utilizadas para o cálculo do índice de trofia. Foram identificadas 23 espécies 

de cianobactérias das quais 90% são potencialmente tóxicas. A densidade foi mais elevada no 

mês seco (322,4 ± 154,8 cel. ml-1), mas não representou riscos à população consumidora. A 

transparência da água e a concentração de fósforo foram significativamente (H= 0; p= 0,001) 

mais elevadas no mês seco, com média de 0,82 m e 180 µg.l-1, respectivamente. A clorofila- a 

não variou entre os meses, sendo a média para o lago de 9,2 µg.l-1. O reservatório foi considerado 

homogêneo, pois a composição, a densidade e a clorofila- a não variaram entre os pontos. O lago 

variou de Oligotrófico (chuvoso) a Eutrófico (seco). Logo, deve-se dar atenção na qualidade das 

águas no mês seco, o qual apresentou condições eutróficas e de maior desenvolvimento de 

cianobactérias, podendo representar riscos à saúde humana caso venham a florescer e/ou produzir 

toxinas. 
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RESUMO  

 

O Brasil, país de grande extensão territorial, teve seu processo de urbanização desenvolvido de 

maneira desigual, acumulando ao longo de décadas conflitos sociais e danos ao meio ambiente. 

Entre os ecossistemas atingidos pelas problemáticas socioambientais estão os manguezais, esses 

ambientes sofrem alterações antrópicas que comprometem a integridade da fauna e da flora típica 

desse importante espaço. Deste modo, a relevância desta pesquisa está em conhecer os fatores 

que contribuíram para a ocupação espontânea na Rua Nova, no bairro Padre Luiz, situada em um 

ecossistema de manguezal no município de Bragança, nordeste do Estado do Pará, e os danos 

ambientais resultantes desse processo. Tendo como objetivo compreender os problemas 

socioambientais decorrentes do processo de ocupação indevida de áreas de manguezais para fins 

de moradia no município. O embasamento teórico foi alcançado a partir de pesquisa e consulta a 

livros e artigos científicos referentes à temática da pesquisa. Com a finalidade de conhecer as 

problemáticas ocorrentes na área de estudo, foi realizada aplicação de questionários levando em 

consideração as condições de habitação dos moradores e a participação do poder público. A área 

de estudo sofreu o processo de ocupação de maneira espontânea no inicio dos anos 2000, devido 

à necessidade de moradia da população da cidade de Bragança e de outros municípios. 

Constatou-se que o processo de ocupação espontânea ocorreu devido à necessidade de melhores 

condições de vida dos moradores, o que de fato não foi alcançado plenamente devido à falta de 

planejamento deste assentamento, resultando em significativas alterações no meio natural do 

espaço em estudo. 
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RESUMO  

 

Entre as mais variadas áreas que são utilizadas para atender as necessidades humanas, estão os 

ambientes de zonas costeiras. Porém devido o aumento populacional, esses espaços têm sido cada 

vez mais ocupados de forma desordenada, resultando em um acelerado processo de antropização 

dessas paisagens costeiras, ocasionando inúmeros problemas para o uso sustentável de praias, 

dunas e manguezais. Nesse sentido, o presente trabalho foi estruturado com base nos 

levantamentos bibliográficos e registros históricos do município de Salinópolis-PA, além de 

saídas de campo com visitas “in loco” para obtenção de registros fotográficos nas praias do 

Atalaia, Farol velho, Corvina e na praia do Maçarico, ambas situadas no município citado. O 

trabalho contou ainda com uma entrevista com a secretaria de meio ambiente do município de 

Salinópolis no intuito de obter informações a cerca da coleta de resíduos sólidos, ordenamento no 

processo de ocupação e realização de ações de educação ambiental nas referidas praias. O avanço 

do mar sobre a cidade de Salinópolis tem resultado na diminuição do território, pondo em risco 

ruas, residências e hotéis próximos as praias. Áreas próximas à praia do Maçarico já foram 

fortemente impactadas pela erosão resultando na perda de importantes edificações como hotéis, 

igreja e cemitérios destruídos pelo mar. Foi construído um muro de contenção na praia do 

Maçarico pelo poder público municipal no intuito de impedir a erosão causada pelo mar, porém 

essa medida não resistiu à incidência das ondas, obrigando, dessa forma, o poder público 

municipal a traçar estratégias para gerenciar as áreas litorâneas, com o objetivo de mitigar o 

processo de recuo litorâneo nas referidas praias. Assim, esses ambientes de significativa 

importância para as populações costeiras do município sofrem com a ausência de planos e 

projetos mais eficazes, pondo em risco a integridade dos recursos naturais presentes nestes 

espaços. 
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RESUMO 

 

Nesse estudo buscou-se identificar, por meio de levantamento bibliográfico espécies vegetaisde 

origem amazônica ou aclimatadas que apresentem pigmentos antociânicosnaturais, à serem 

aplicados no ensino de química como indicadores naturais de acidez. O levantamento foi 

realizado por meio do acesso às fontes impressas e online, como forma de ampliar o universo 

pesquisado. Nasatividades da pesquisa bibliográfica, buscou-se aprofundar conceitos 

relacionados àessa prática com ênfase na habilidade do conhecimento de fontes formais de 

informaçãocom destaque para as especializadas em espécies vegetais da Amazônia, motivando os 

participantes da pesquisa a terem maior sensibilização pelasquestões socioambientais.Como 

metodologia de trabalho, houve em primeiro lugar a realização de um brainstorming com a 

participação de quatro graduandas de Biblioteconomia/UFPA, um docente de 

Biblioteconomia/UFPA e uma docente da Química Licenciatura/UFPA, como forma de 

nivelarmos conceitos e práticas em pesquisa. Em seguida definiu-se um formulário padrão para 

coleta de informações, contendo: o nome popular, científico, família, característica botânica, 

condição atual do risco de extinção, parte utilizada e fonte consultada.Como resultados, obteve-se 

a identificação de 29 espécies de 13 famílias, todas encontradas em fontes formais sendo citados 

28 autores, com 4 apresentando risco de extinção. Concluímos que o tema abordado apresentou 

resultados satisfatórios, uma vez que ficou bem evidenciado a necessidade do conhecimento de 

fontes especializadas, fortalecendo a experiência em pesquisa bibliográfica em um grupo 

formado por docentes e discentes de cursos diferentes. Houve também uma melhor consciência 

quanto a importância de se produzir informações que possam contribuir para as questões 

socioambientais, o que precisa ser melhorexplorado nos ambientes acadêmicos. 
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RESUMO  

 

A naftalina é um subproduto do petróleo, sendo classificada como hidrocarboneto aromático, ela 

é comercializada como: naftaleno, nafteno, alcatrão branco, alcatrão canforado (canforina). São 

amplamente utilizados como repelente de traças (bolinhas de naftalina), desinfetante sanitário, 

fumigante de solos, manufatura de tintas. É um produto que evapora (sublima) facilmente, é 

inflamável ou explosivo quando exposto ao calor ou chamas e, potencialmente cancerígeno.   

Com este trabalho objetivamos trazer para as pessoas, conhecimentos acerca dos riscos que a 

naftalina representa, devido ser um produto tóxico, perigoso para a saúde. Ao analisarmos que 

grande número de pessoas usa este produto em suas residências, especificamente em guarda-

roupas, permitindo também que crianças “brinquem” com as “bolinhas de naftalina”, é que surgiu 

a necessidade de fazer uma investigação nesse sentido. A partir da análise do questionário sobre 

os conhecimentos da naftalina, aplicados na Escola Estadual de Ensino Médio Pe. Marino Contti, 

em duas turmas de 3º ano, do período vespertino, obtivemos os seguintes resultados: 11,11% 

sabem qual a matéria-prima de origem da mesma e 88,89% não sabem e que 38,89% utilizam a 

naftalina corretamente e 61,11% não conhecem a maneira correta de utilizá-la; 3,74% leem o 

rótulo da embalagem da naftalina, 42,59% raramente leem e 53,77% nunca leem; 12,96% 

conhecem os malefícios que a naftalina trás para a saúde e 87,04% desconhecem tais efeitos 

sobre o organismo. Com os resultados obtidos podemos inferir que uma grande parte das pessoas 

pesquisadas não possui conhecimento sobre o assunto abordado, e também não usam 

corretamente o produto, isso, poderá acarretar a curto ou longo prazo, doenças respiratórias e 

cancerígenas. Diante do exposto, acreditamos que a forma viável para intervir no problema é 

orientar as pessoas quanto ao uso correto de produtos dessa natureza, levando-as compreender a 

importância da leitura acerca das informações sobre o uso e as precauções ao manuseá-los.  
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RESUMO  

  

O uso de plantas medicinais tem como propósito oferecer bases para áreas da fitoquímica e 

farmacologia, favorecendo a descoberta de novos medicamentos e caracterizando-se por ser uma 

inter-relação entre pessoas e plantas do seu meio. Observou-se que a população rural do 

município de Moju-Pará, localizada no sítio Médio-Moju, tinha dificuldade de acesso aos 

hospitais, sendo necessário procurar meios para sua própria cura, principalmente de ferimentos 

fazendo-se o uso de Catininga (C.hirta). Objetivou-se realizar um estudo de caso com os 

moradores que utilizavam a planta em seus tratamentos. Os métodos foram: entrevistas com 

quatro representantes da comunidade em agosto de 2015, observação participante em que foi 

possível identificar o tratamento e uso. A planta foi coletada durante turnês-guiadas, seguindo o 

padrão botânico, depois a identificação pelo site especializado MOBOT- Missoure Botanical 

Garden e com a confirmação de taxonomista. A planta pertence à família Melastomataceae que 

tem sido utilizada pela população brasileira para fins medicinais, como confirmado no estudo de 

caso na comunidade do Médio Moju que emprega a espécie em tratamentos cicatrizantes. Os dois 

informantes mais antigos, de 65 anos, declararam que utilizam Clidemia hirta por ter sido 

indicada pelos seus antepassados (avós e pais); relatando que é uma planta de fácil acesso, por 

estar presente nas várzeas e em meios aos açaizeiros da localidade. Os informantes que tinham 36 

e 20 anos, declararam que além da Catininga, fazem uso da babosa para se tratar. O estudo 

desenvolvido evidencia a importância do conhecimento popular e a unificação da ciência para 

melhorar a aplicabilidade e o uso desta planta, sendo uma nova opção de tratamento para 

queimadura e ferimentos, com recursos naturais acessíveis a população da região amazônica. 
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RESUMO 

  

Em decorrência do aumento da produção de aparelhos eletrônicos, tem-se aumentado o consumo 

de pilhas e baterias. A grande preocupação encontra-se em seu descarte inadequado, uma vez 

que, quando descartadas no lixo domiciliar e param em aterros sanitários ou lixões, as pilhas e 

baterias, podem acarretar prejuízos ao meio ambiente e a saúde humana, devido aos metais 

pesados de sua composição. Sendo assim, objetivou-se investigar, consumidores, sobre o descarte 

de pilhas e baterias. A pesquisa foi desenvolvida no ano de 2014, na unidade de uma conhecida 

rede de supermercados da cidade de Belém, a qual possui postos de coleta de pilhas e baterias. A 

amostra do estudo foi de 100 consumidores. Como instrumento de pesquisa, utilizou-se um 

questionário com perguntas quantitativas e qualitativas. Com base na análise dos dados pôde-se 

inferir que, 50% dos consumidores conhecem postos de coletas de pilhas e baterias na cidade. 

90% afirmaram que as pilhas e baterias “não podem” ser descartadas no lixo domiciliar, sem 

acarretar danos ao meio ambiente e a saúde humana; apenas 10% afirmou poder. Quando 

questionados acerca dos possíveis danos decorrentes do descarte desses materiais em lixo 

domiciliar, 45% afirmaram “conhecer” os danos, 50% “desconhecem” e 1% “não respondeu”. Os 

que afirmaram “conhecer”, mencionaram com frequência, a “contaminação dos rios”, “lençol 

freático” e “agressão a natureza”. 70% descartam pilhas e baterias em lixo domiciliar; apenas 

30% afirmou procurar os postos de coletas para realizar o descarte adequado. 95% não procuram 

se informar sobre o destino final oferecido as pilhas e baterias, pelos postos de coletas. “Todo 

mundo quer só se livrar”, afirmou ainda um consumidor. Desse modo, comprovou-se que, apesar 

da pesquisa ser realizada em um posto de coleta de pilhas e baterias, pôde-se observar um número 

significante de consumidores que ainda fazem o descarte desses materiais em local inadequado.  

Palavras-chave: Pilhas e baterias. Descarte. Consumidores. 
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RESUMO  

 

Este trabalho trata sobre o desempenho ambiental da arborização urbana da Avenida Constantino 

Nery localizada no bairro Chapada (zona Centro-Sul), da qual é o eixo de ligação Norte-Sul da 

cidade de Manaus/AM. Abordando sobre alguns princípios de sustentabilidade, o objetivo 

principal do trabalho é contribuir com diretrizes gerais de desenho urbano bioclimático para 

melhorar o conforto térmico da área. Em face disso, discute-se aqui o desempenho ambiental da 

vegetação nessa via pública a partir da análise de sua arborização e calçadas, relacionando alguns 

fatores que determinam o microclima urbano, tais como: a pavimentação, topografia, a presença 

de barreiras da própria vegetação e ou a ausência da mesma. Foram realizadas coletas físicas para 

obtenção dos resultados sensoriais como: relatório fotográfico, simulações de acessibilidade nas 

calçadas, medições de temperatura e umidade relativa do ar com termômetro, caminhadas e 

permanência em ponto de ônibus e canteiros centrais com áreas sombreadas e não sombreadas. 

Os resultados indicam a presença de grandes quantidades de áreas impermeáveis, ausência de 

arborização (principalmente das espécies nativas), ausência das calçadas e calçadas danificadas. 

Por fim, são apresentadas como alternativas algumas diretrizes gerais de desenho urbano 

climático, com propostas de uso da revegetação nativa visando um melhor conforto térmico e 

uma melhora na paisagem desta via urbana.  

 
Palavras-chave: Arborização. Microclima. Revegetação. 
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RESUMO  

 

Nas últimas décadas, muitas famílias se instalaram na Amazônia brasileira no âmbito do 

Programa de Reforma Agrária, que tem como lógica permitir que colonos ganhem a vida por 

meio da agricultura familiar e produção de um excedente agrícola para o mercado. Inserido nas 

políticas direcionadas aos assentados, destaca-se o Programa Nacional de Educação na Reforma 

Agrária (PRONERA), o qual busca fortalecer a educação nas áreas de Reforma Agrária 

estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando 

metodologias voltadas para a especificidade do campo, tendo em vista contribuir para a 

promoção do desenvolvimento sustentável, estando vinculado ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e atuando em parceria com os movimentos sociais, 

instituições públicas de ensino, secretarias municipais e estaduais de educação nos estados. 

Assim, este trabalho objetiva analisar a atuação do PRONERA nos assentamentos existentes no 

Estado do Pará no período de 1998 a 2011. Este trabalho resultou de uma pesquisa exploratória, 

desenvolvida a partir da obtenção de dados secundários oriundos do INCRA, e da análise de 

aspectos teóricos e conceituais desta política, obtidos por meio de artigos científicos, relatórios 

técnicos, legislações e documentações institucionais. No período analisado, foram realizados 320 

cursos através de 82 instituições de ensino em todo o país, sendo 167 de EJA fundamental, 99 de 

nível médio e 54 de nível superior. No Pará, foram 20 cursos de EJA fundamental, 7 cursos em 

nível médio e 6 em nível superior, totalizando assim 33 cursos destinados aos assentados em 50 

municípios paraenses, com um total de 9.713 alunos concluintes. Ressalta-se a importância do 

fortalecimento de políticas públicas adequadas à realidade nos assentamentos, atendendo às 

necessidades concretas e particularidades dos assentados, inserindo assim as atividades do 

PRONERA, que permitem o acesso ao ensino e o debate da Educação do Campo para muitos 

jovens e adultos. 
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RESUMO 

 

Belém, capital do Estado do Pará, é conhecida pelo título de “Cidade das Mangueiras” em 

decorrência dos corredores verdes presentes na cidade, porém, entre as cidades brasileiras com 

mais de um milhão de habitantes, encontra-se em última colocação no que diz respeito à 

arborização. A arborização urbana tem significância na qualidade de vida, pois, melhora o 

microclima, reduz a temperatura, a poluição e os ruídos, além de promover um bom efeito 

paisagístico. O objetivo deste trabalho foi analisar e discutir a arborização da cidade de Belém 

que, mesmo localizada dentro da região amazônica, vem perdendo sua identidade arbórea. O 

trabalho foi realizado em seis bairros da cidade de Belém: Nazaré, Batista Campos, Marco, 

Jurunas, Guamá e Terra Firme, sendo, os três primeiros classificados como mais arborizados e os 

três últimos menos arborizados, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente. Os dados foram coletados com observações, relatos fotográficos, referências literárias, 

imagens de satélite e aplicação de 24 questionários, sendo 12 nos bairros mais arborizados e 12 

nos menos arborizados, com 20 pessoas em cada bairro, visando avaliar a satisfação com a 

arborização. A arborização da cidade é composta principalmente por tais espécies: castanholas 

(23,7%),acácias (21,9%), mangueiras (21,5%), e oitizeiros (18,0%). Os bairros classificados com 

menor arborização apresentam um Índice de Cobertura Vegetal (ICV) de 1,8 m² por habitante, 

menos que 5% do necessário para o equilíbrio de temperatura, que é de 30% (12 m² de ICV). Nos 

bairros classificados como mais arborizados, tem-se avenidas como Presidente Vargas, Nazaré, 

Generalíssimo Deodoro, e José Malcher que se apresentam como túneis graças aos efeitos 

promovidos por mangueiras que, no entanto, não suprem a quantidade necessária de ICV (12 m² 

porhabitante) para promover conforto térmico. Então, os bairros analisados em Belém, não 

possuem arborização adequada para garantir conforto térmico.  

 
Palavras-Chave: Belém. Arborização. Qualidade de Vida. 
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RESUMO  

 

O estudo sobre a ecologia de cianobactérias, em mananciais de abastecimento público, é 

fundamental para que possam ser avaliados os riscos de uma possível ocorrência de florações 

tóxicas. Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar as cianobactérias no lago 

Bolonha (Parque Estadual do Utinga). As coletas foram realizadas nos meses de julho, agosto, 

setembro e outubro de 2015 (período seco), em um único ponto de amostragem (ponto de 

captação de água ETA São Brás). Para a identificação das cianobactérias foram coletadas 

amostras com rede de plâncton (20 e 45 μm) e as análises realizadas através de microscopia 

óptica. As amostras para determinação da densidade e análise de microcistina-RR e LR foram 

obtidas diretamente da superfície da água, sendo analisadas pelo método de Utermöhl 

(microscópio invertido) e por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), respectivamente. 

Foram registradas 21 espécies pertencentes às ordens Chrocooccales e Oscillatoriales. As 

famílias que mais contribuíram para a biodiversidade no lago foram Oscillatoriaceae e 

Phormidiaceae (47,6%). O mês de outubro registrou a maior (15 spp.) riqueza de espécies e 

agosto apresentou a menor (5 spp.). No que se refere à distribuição das espécies, a maioria 

(61,9%) ocorreu de forma pouco freqüente. Oscillatoria princeps, Pseudanabaena sp., 

Merismopedia tenuissima, Phormidium sp. e Planktothrix isothrix se destacaram em termos de 

frequência, as três ultimas espécies juntamente com Aphanocapsa elachista se destacaram em 

termos de abundancia. Os maiores valores de densidade foram registrados em setembro (108,7 

cel/mL) e os menores em agosto (8,9 cel/mL), espécies filamentosas foram as que mais 

contribuíram para a densidade total do lago. Nenhuma microcistina foi detectada nas amostras de 

água bruta. Apesar de não ter sido observado o fenômeno das florações e nem a presença de 

cianotoxina, os resultados obtidos demonstraram que espécies descritas como potencialmente 

tóxicas se destacaram em termos de riqueza e densidade. 
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RESUMO  

 

O objeto de pesquisa consistiu-se em realizar um estudo sobre as atividades da agricultura 

familiar de subsistência de uma comunidade rural de Abaetetuba-PA, conhecida como Ramal do 

Sucurijuguara. Nesta localidade, como nas demais comunidades amazônicas, a agricultura 

familiar de subsistência ou agricultura itinerante é baseada na unidade de produção familiar e na 

divisão do trabalho, esse processo é importante porque visa a conservação do ambiente quanto a 

manutenção dos interesses e necessidades de subsistência das famílias rurais. Desse modo, a 

trabalho objetivou caracterizar as atividades da agricultura familiar de subsistência que são 

frequentemente utilizadas na comunidade do Sucurijuguara e quais formas de cultivo e manuseio 

do solo. Durante a pesquisa de campo foram desenvolvidas entrevistas semi-estruturadas, 

aplicadas a 20 moradores, acerca de questões socioeconômicas e de práticas agrícolas, de maneira 

que se procurou saber o modo de vida dos entrevistados, as atividades de subsistência presentes 

no ramal e o modo de preparo do solo e das plantações. A produção agrícola é uma das atividades 

econômicas presentes na localidade e o que permite o desenvolvimento do processo produtivo e 

de subsistência familiar, assim como o cultivo do dendê presente na mesma. O cultivo de milho, 

arroz, frutíferas, mandioca, macaxeira, hortaliças, açaí, cana de açúcar e pimenta do reino são as 

principais atividades desenvolvidas na localidade e são utilizados para o consumo familiar e para 

comercialização na zona rural e urbana de Abaetetuba. Observou-se, ainda, que o cultivo da 

mandioca que tem como produto final a farinha, é a atividade mais desenvolvida pela 

comunidade. Conforme o manejo das culturas agrícolas e do solo é empregado técnicas e 

métodos tradicionais que permitem de certa maneira o equilíbrio entre os recursos naturais 

amazônicos que esses povos, graças ao conhecimento adquirido no meio familiar, vêm 

transmitindo de geração em geração. 
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RESUMO  

 

A atividade de panificação está evoluindo gradativamente tornando-se um dos setores que mais 

cresce mundialmente. Consequentemente resultando em um mercado consumidor mais exigente, 

a respeito das condições higiênico-sanitárias que garantam a segurança e qualidade dos alimentos 

nas panificadoras. Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar as condições higiênico-

sanitárias em uma panificadora do município de Salvaterra, Arquipélago do Marajó, PA. A 

avaliação do estabelecimento, iniciou-se com a coleta de dados, após autorização para a 

realização do estudo, por meio do método da observação direta e o preenchimento da ficha de 

verificação (check-list), elaborada com base no Anexo II, da resolução RDC nº 275 de 21 de 

outubro de 2002, com 140 itens de verificação, agrupados em seis blocos: edificação e instalação; 

controle integrado de vetores e pragas; equipamentos, móveis e utensílios; manipuladores, 

produção e transporte do alimento e documentação. Os resultados revelam que o estabelecimento 

está fora dos padrões estabelecidos pela legislação vigente, apresentando o índice de 6,43% de 

conformidade, logo, enquadrado como ruim (Grupo 3 – 0 a 50% dos itens atendidos). A análise 

por blocos mostrou os seguintes percentuais: edificações e instalações com 3,57%, seguido por 

equipamentos, móveis e utensílios e a produção e transporte de alimentos com 1,43%. Logo após, 

controle integrado de vetores e pragas, manipuladores e, a documentação com 0,00%. Assim, 

constatou-se que 93,57% dos itens apresentaram inadequações, revelando a precariedade de 

funcionamento da panificadora. Esse resultado esta relacionado à falta de Manual de Boas 

Práticas e Procedimentos Operacionais Padronizados- POP’s, tornando imprescindível a ação de 

órgãos fiscalizadores que garantam o cumprimento da legislação e capacitação efetiva dos 

funcionários. Conclui-se que há uma ampla necessidade de reparos no que se diz a respeito às 

condições higiênico-sanitárias e a implementação do programa Boas Práticas de Fabricação-BPF 

nesse estabelecimento, ambos indispensáveis para a qualidade do alimento produzido.  

 
Palavras-chave: Panificação. Avaliação higiênico-sanitárias. Qualidade dos alimentos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

114 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

INVENTÁRIO DA ARANEOFAUNA DO MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI – 

CAMPUS DE PESQUISA, BELEM, PARÁ 

 

Paulo Roberto Pantoja Gomes1, Sávio Bendelak Farias2, Claudia Cristina Monteiro Castelo 

Branco Xavier3, César Augusto Chaves Favacho2, Regiane Saturnino4. 

 
1 Graduando em Ciências Biológicas – Licenciatura. Universidade Federal do Pará. 

paulo.pant@hotmail.com 
2 Graduando em Ciências Biológicas – Bacharelado. Universidade Federal do Pará. 

3 Graduanda em Licenciatura em Ciências Naturais (Biologia). Universidade do Estado do Pará. 
4 Doutora em Zoologia. Museu Paraense Emílio Goeldi. 

 

RESUMO 

A ordem Araneae reúne mais de 45 mil espécies descritas de aranhas, distribuídas em todos os 

continentes com exceção da Antártida. Estes aracnídeos habitam uma enorme variedade de 

ambientes naturais e antropizados e por serem exímios predadores, representam grande 

importância ecológica, uma vez que ajudam a impedir o crescimento desordenado de insetos e 

outros pequenos invertebrados. Embora as aranhas sejam ecologicamente importantes, ainda se 

sabe pouco sobre a distribuição dos grupos, existindo muitas lacunas de amostragem, mesmo em 

áreas urbanas e próximas de centros de pesquisas e universidades. Tendo isso em vista, este 

trabalho objetivou caracterizar a araneofauna do campus de pesquisa do Museu Paraense Emílio 

Goeldi, situado em ambiente urbano com pequenas áreas de floresta de terra firme, situadas às 

margens da área florestada da EMBRAPA – Amazônia Oriental, Belém, Pará. As coletas foram 

conduzidas entre 2013 e 2015, com aplicação de quatro métodos, objetivando-se contemplar o 

maior número possível de micro-habitats da área: guarda-chuva entomológico, coleta manual 

(diurna e noturna), armadilha de queda e extrator de Winkler. Foram coletados 266 indivíduos 

adultos, distribuídos em 125 espécies e 27 famílias. Salticidae (28), Araneidae (21) e Theridiidae 

(15) foram as famílias mais ricas em espécies, resultado já esperado e comum para a região 

Neotropical. Alguns registros se destacaram: duas espécies de Oecobiidae, uma família rara em 

inventários na Amazônia e duas novas espécies, uma de Verrucosa e uma de Schaenicocelis. 

Estes dados sugerem que mesmo áreas naturais que estão em contato com regiões antropizadas 

conseguem sustentar uma riqueza considerável de aranhas e, possivelmente, de outros seres 

vivos, muitos ainda desconhecidos pela ciência. Portanto, é de extrema importância a manutenção 

das áreas florestadas dentro do campus de pesquisa do MPEG, bem como das áreas ao redor, 

tendo em vista que as comunidades de aranhas se dispersam entre os ambientes através do 

balonismo. 
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RESUMO  

 

Os insetos representam o grupo com maior abundância de espécies conhecidas dentre os animais 

vivos na Terra. A ordem Coleóptera possui espécies que realizam ciclagem de nutrientes, 

polinização e podem ser utilizados como bioindicadores ecológicos. No município de Salvaterra, 

há uma carência de estudos que envolvam este grupo, em particular, e, com o intento de 

contribuir com dados deste grupo na região, esta pesquisa teve como objetivo comparar a 

incidência das espécies de coleópteras presentes em dois locais urbanos com matas preservadas 

do município. Um dos locais é uma área de mata preservada na Escola Bahai Olavo Novaes, 

localizada no centro da cidade, e o outro local é um sítio particular, a cerca de 3km do centro, 

com mata preservada, e cuja área próxima é utilizada para plantação de algumas espécies 

frutíferas, como melancias e maracujás. As coletas, realizadas mensalmente no período de março 

a agosto de 2015, foram feitas com armadilha do tipo “pitfall”, sem atrativos. As armadilhas 

foram depositadas durante cinco dias consecutivos em cada mês, e em cada área de coleta, há 

duas estações localizadas a 40 metros de distância entre si. O material coletado foi depositado no 

laboratório de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará, núcleo XIX (Salvaterra) e 

poderá servir como recurso didático para as disciplinas relacionadas. Foram coletados 208 

espécimes, sendo registradas 08 espécies, classificadas em 07 gêneros, nas famílias Carabidae, 

Curculionidae e uma subfamília Scarabaineae. As espécies registradas até o momento são: 

Anthonomus grandis, Arthrostictus speciosus, Ateuchus sp., Canthon aff. cinctellus, Canthon 

scrutator, Ontherus appendiculatus, Onthophagus aff. Hirculus e Scarites sp. Estes resultados 

são preliminares, dentro de um estudo que abrangerá um período maior para verificar se há 

alguma variação sazonal dessas espécies na região estudada. 

 

Palavras-chave: Coleópteras. Entomofauna. Salvaterra.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

116 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

AVALIAÇÃO PRODUTIVA DE MUDAS DE PALHETEIRA (Clitoria fairchildiana R.A. 

Howard. - Fabaceae) EM DIFERENTES SUBSTRATOS 

 

Rafael Rodrigo da Silva Costa1, Erick dos Santos Ribeiro2, Bárbara Luzia dos Santos Oliveira 

Faro1, Juciane Martins de Sousa1, Raquel Helane Patrício Furtado1 

 
1Discente do curso de Engenharia Florestal da UFRA. E-mail: rafaelrodrigo1992@hotmail.com 

2Bolsista do PIBIC/Embrapa. Discente do curso de Engenharia Agronômica da UFRA,  

 

 

RESUMO 

 

A palheteira (Clitoria Fairchildiana R.A. Horward) é uma espécie arbórea pertencente à família 

fabaceae, possuindo grande importância principalmente ecológica, sendo utilizada no 

reflorestamento, arborismo, além de participar do processo de fixação biológica de nitrogênio, 

sendo necessário o conhecimento de produção de mudas. Logo, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a produção de mudas de palheteira em diferentes substratos. O seguinte trabalho foi 

realizado na Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), campus Belém-PA, durante os 

meses de janeiro a abril de 2015. Foi iniciado o trabalho com semeadura de palheteira em sete 

diferentes combinações de substratos: Terra preta (T1) (Testemunha), Vermiculita (T2), fibra de 

coco (T3), Terra preta + Vermiculita (T4), Terra preta+ fibra de coco (T5), Vermiculita + fibra de 

coco (T6), Terra preta + Vermiculita + fibra de coco (T7). Sendo cada tipo de substrato 

equivalente a um tratamento, com 42 repetições, logo foi possível avaliar a taxa de germinação, 

além das características morfológicas de altura (medida da base do caule até o ramo mais alto) e 

número de folhas. Após as avaliações, constatou-se que a taxa média de germinação entre todos 

os tratamentos foi de aproximadamente 51% com destaque para o tratamento correspondente à 

vermiculita (T2), que obteve a média de aproximadamente 62%. Já nas avaliações morfológicas o 

tratamento de terra preta (T1), obteve a maior média de 25,41 cm, enquanto para o número de 

folhas os tratamentos de vermiculita (T2) e terra preta + vermiculita (T4), com médias se 8,76 e 

8,37 folhas por planta, respectivamente. Deste modo, foi possível concluir que para o processo de 

germinação a vermiculita é o substrato a ser recomendado, enquanto para a produção de mudas 

por haver variação dos resultados, entre as duas características avaliadas, é recomendável a 

utilização de terra preta como o substrato adequado, devido ao baixo custo. 
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RESUMO  

 

O Uxizeiro é originário da amazonia brasileira, é uma planta silvestre da mata primária de terra 

firme, o uso dessa especie é bastante explorado pela população, cujo o fruto é ultilizado em 

polpas, vinhos e óleos, com grande ultilização tanto na culinária quanto na formulação de 

remédios caseiros. A variabilidade de uma mesma espécie é bastante extensa e a análise 

biométrica de frutos constitui um instrumento importante para essa detecção. Neste trabalho, 

objetivou-se estudar a caracterização biométrica e físico-química dos frutos de Endopleura uchi 

(Huber) Cuatrecasas e estabelecer as correlações entre as variáveis, peso total do fruto, peso da 

polpa, peso da casca, peso da semente, comprimento do fruto, diâmetro do fruto e rendimento. 

Para a obtenção do peso da casca, polpa, semente e fruto fresco foi ultilizada uma balança semi 

analítica, para a medida do comprimento e diâmetro dos frutos, foi utilizado um paquímetro. Peso 

total do fruto (53,85±15,02), peso da casca (7,64±2,03), peso da polpa (12,41±3,21), peso da 

semente (31,66±10,29), comprimento (56,02±7,74) e diâmetro (37,06±3,63). Os frutos foram 

submetidos a análise físico-química de umidade % (70,02),  sólidos solúveis ºBrix (5,0), pH 

(4,43), Acidez total titulável (6,01). Conclui-se que o fruto de Endopleura uchi (Huber) apresenta 

um baixo rendimento de polpa para nível de indústria, o fruto apresenta um pH ácido e um alto 

teor de umidade.  
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RESUMO  

 

As cianobactérias são espécies cosmopolitas que vivem em vários tipos de habitats, potenciais 

produtoras de metabólitos secundários (cianotoxinas) e altamente prejudiciais à saúde. Logo, 

devem-se evitar episódios de florações em mananciais de abastecimento público, pois são as 

principais fontes de abastecimento de água para consumo da população. Assim, fazer o 

monitoramento desses organismos, conhecer a diversidade e a dinâmica sazonal das 

cianobactérias permite prevenir florações, sobretudo nos reservatórios de abastecimento humano. 

Portanto, este trabalho objetivou identificar as cianobactérias dos lagos Bolonha e Água Preta, 

Belém (Estado do Pará), e identificar quais espécies ocorrem durante os períodos sazonais 

Amazônicos. Foram realizadas duas coletas de água nos meses de setembro/2011 (seco) e 

março/2012 (chuvoso), em 2 pontos: BOL (lago Bolonha) e AP (lago Água Preta). Para a 

identificação das espécies foram coletadas amostras com rede de plâncton (20 μm) e fixadas com 

solução de Transeau e em laboratório as análises foram realizadas através de microscopia óptica. 

Durante o estudo foram encontradas 10 espécies, distribuídas nas ordens Nostocales (20%), 

Chroococcales (30%) e Oscillatoriales (50%). Sendo que as espécies Dolischospermum sp.1 e 

Plankthotrix sp. estiveram presente em todas as amostras. Já as espécies Aphanocapsa parasitica 

e Spirulina sp. foram exclusivas do BOL, enquanto que Dolichospermum sp.2, Oscillatoria sp. e 

Planktothrix isothrix exclusivas do AP. De um modo geral, as espécies filamentosas 

caracterizaram os lagos nos meses em estudo, enquanto que as espécies cocóides ocorreram 

somente no período chuvoso. Entre os táxons identificados foram encontrados quatro gêneros, 

descritos em literatura, como potencialmente tóxicos e nocivos à saúde (Aphanocapsa, 

Dolichospermum, Oscillatoria e Plankthotrix). Os resultados encontrados durante este estudo 

reforçam a necessidade de monitoramento contínuo da área em questão, uma vez que muitas das 

espécies identificadas podem ser danosas a saúde além de serem propicias a florações, servindo 

assim de base para futuras intervenções na área. 
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RESUMO  

 

A hidroponia envolve técnicas de cultivo em ambiente protegido, em que todos os nutrientes 

necessários ao desenvolvimento da planta são fornecidos através de solução nutritiva. Esse 

sistema é visto como vantajoso, uma vez que possibilita maior uniformidade na produção, alta 

produtividade por área, uso racional de fertilizantes, redução do ciclo de cultivo e produtos de 

elevada qualidade. A produção de hortaliças utilizando as técnicas hidropônicas apresenta-se 

como alternativa viável para o produtor rural no contexto de uma economia competitiva e cada 

vez mais exigente em relação à qualidade dos produtos. O presente estudo objetivou analisar a 

viabilidade econômica do cultivo de hortaliças em sistema hidropônico aberto com substrato, no 

município de Cametá-Pa, durante um horizonte de planejamento de 05 (cinco) anos. Os dados 

sobre os custos da produção foram levantados em uma propriedade rural onde foi implantado o 

cultivo de coentro (Coriandrum sativum L.), couve (Brassica oleracea L.) e alface (Lactuca 

sativa L.) utilizando casa de vegetação com área instalada de 544 m². Como critérios de avaliação 

econômica foram utilizadas as técnicas de fluxo de caixa, Valor Presente Líquido (VPL), Taxa 

Interna de Retorno (TIR), Relação Benefício Custo (Rb/c) e Ponto de Equilíbrio (PE), 

considerando uma taxa de atratividade de 12% ao ano. Constatou-se que a atividade é 

economicamente viável pelos resultados dos três indicadores econômicos: VPL positivo, TIR 

maior que a taxa mínima de atratividade de 12% ao ano e Rb/c (R$ 1,95) maior que a unidade, 

mostrando que a cada R$ 1,00 investido retorna bruto R$ 1,95 ou líquido R$ 0,95. A viabilidade 

econômica do sistema produtivo analisado indica que tal atividade pode ser considerada uma 

forma alternativa de produção de alimento e geração de renda para os agricultores locais, além de 

contribuir para fixação do homem no campo.  
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RESUMO  

 

Abarema Pittier compreende cerca de 50 espéciesdistribuídas principalmentena região 

amazônica. Estegêneropertence à triboingeae, uma dasquatrotribosda família Leguminosae-

Mimosoideae. Algumas espécies desse gênero possuem potencial farmacêutico, como Abarema 

cochliocarpos (Gomes) Barneby & Grimes, que é amplamente utilizada in natura no Brasil como 

planta medicinal. Há também Abarema auriculata (Benth.), Barneby & J. W. Grimes, cujo 

extrato obtidodo tronco mostrouatividadeantitumoral significativacontrao câncer de próstata. 

Diante disso, este trabalho objetivou realizar o levantamento de Abarema no Herbário IAN. Para 

tanto, foram extraídas informações e imagens do referido gênero da base de dados do Herbário 

IAN pelo sistema BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System) para 

serem comparadas com as exsicatas do acervo. Os registros que apresentavam erros foram 

corrigidos e os que não estavam na base de dados foram digitados e inseridos, juntamente com 

novas imagens. Para verificação nomenclatural das espécies, foram utilizados sites específicos 

(MOBOT e Lista de espécies do Brasil) para correção quando necessário. Constatou-se que há 

263 amostras de Abarema no acervo do herbário, destas, predominaram Abarema jupunba (95 

amostras),  A.cochleata(58),  A. leucophylla (21) e A. filamentosa (19 amostras). Os coletores que 

mais contribuíram para o acervo foram Pires, J. M. (27 amostras), Belém, R. P. (24) e Fróes, R. 

L. (16 amostras). Os locais de coleta foram predominantemente no Brasil (251 amostras), sendo 

que o estado do Pará (142) e sua capital, Belém (28), aparecem melhor representados no acervo. 

O levantamento demonstrou a riqueza do acervo, sendo a organização e disponibilização deste 

material de grande relevância para estudiosos que utilizam os vegetais como seu objeto de estudo. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho dirige-se a cinco praças da cidade de Bragança-PA, com intuito de fazer uma 

análise das condições de qualidade e quantidade das lixeiras, já que as praças possuem uma 

grande importância em oferecer bem-estar, lazer, além de outros benefícios para as pessoas que 

usufruem direta ou indiretamente desses locais. Portanto, as praças escolhidas para análise desse 

estudo, foram: Praça da Bandeira, Praça Antônio Pereira, Praça Armando Bordallo, Praça Rosa 

Blanco, Praça Nossa Senhora do Rosário. Nesse sentido, a relevância desta pesquisa foi em 

compreender e fazer um levantamento ao estado físico das lixeiras públicas, já que, muitas destas 

estão implicando em fatores como a qualidade de vida e a qualidade estética desses espaços. Para 

o embasamento do presente trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na literatura 

científica e através de um estudo de caso com dados qualitativos e quantitativos onde se busca na 

pesquisa científica a compreensão das relações estabelecidas dentro do objeto de pesquisa. 

Conforme o objetivo proposto, fez-se necessário para a realização da pesquisa um levantamento 

de campo que envolveu a avaliação e caracterização do registro fotográfico de cinco praças 

selecionadas na cidade. O estudo constatou que as praças de Bragança-PA, em sua totalidade, não 

estão com lixeiras suficientes para suprir a necessidade das pessoas que transitam nesse espaço. 

Muitas dessas lixeiras estão em estado precário e não estão bem distribuídas no ambiente físico 

das praças. Concluímos que a gestão ambiental é de responsabilidade do poder público, assim 

como a gestão desses espaços, e o poder público deveria provê-los em quantidade e qualidade 

suficientes para atender as demandas da população, com distribuição condizente com as 

necessidades ambientais e sociais locais. 

 

Palavras-chave: Gestão Ambiental. Lixeiras. Praças.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Gestão Ambiental 

 

 

 

 

 

mailto:rayanne.sousa.01@gmail.com


  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

122 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

AVALIAÇÃO DE INDICADORES DE BALNEABILIDADE NA PRAIA DO CARIPI, 

BARCARENA-PARÁ NO ANO DE 2013 

 

Rayara Sacramento Maciel1, Vanderlane Suelen da Silva e Silva2, Elis Ribeiro Magno Silva3, 

Nayanne Ioly Almeida Barbosa4, Priscyla Cristinny Santiago da Luz5 

 
1Licenciada em Ciências Naturais-Biologia, Universidade do Estado do Pará. 

rayarasacramento@live.com  
2Licenciada em Ciências Naturais-Biologia, Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

3Mestranda em Ciências Ambientas, Universidade do Estado do Pará (UEPA). 
4Licenciada em Ciências Naturais-Biologia, Universidade do Estado do Pará (UEPA). 

5Profa. Msc. em Educação e Ciências em Matemática, Universidade do Estado do Pará. 

 

 

RESUMO 

 

O funcionamento biológico está diretamente ligado à água, desde o metabolismo até o equilíbrio 

dos ecossistemas, o ser humano não obstante a essa realidade, tem a água como um dos seus 

principais componentes biológicos, fundamental para sua fisiologia, conforto, higiene e até 

mesmo diversão. Todavia para que haja um uso eficiente da água e todos os seus benefícios é 

necessário que a mesma esteja limpa e com concentração equilibrada de determinados 

componentes. Este estudo aborda a importância da análise de águas para o critério de 

balneabilidade, visto que, a saúde e o bem-estar humano podem ser afetados se as praias não 

estiverem em condições adequadas. Diante disso, objetivou-seavaliar a balneabilidade da água da 

praia do Caripi, através de indicador microbiológico Escherichia colie parâmetros físico-

químicos da praia em questão (pH, temperatura, turbidez, condutividade elétrica e oxigênio 

dissolvido). Para tanto, houve inicialmente aplicação de 80 questionários para verificar a 

percepção de moradores e visitantes quanto a qualidade da água, posteriormente foram coletadas 

e analisadas amostras de águadurante cinco domingos consecutivos, entre os meses de setembro e 

outubro de 2013,baseadas na Resolução 274 do CONAMA. Os resultados mostraram que 43% 

dos entrevistados classificaram a qualidade da água da praia na categoria regular. Entretanto, as 

análises físico-químicas e microbiológicas da água, apresentam valores que expressam boas 

condições para a praia do Caripi no que diz respeito a balneabilidade, já que os números se 

ajustam ao padrão de classificação estabelecido para águas destinadas à recreação de contato 

primário. Ademais, para conclusões mais eficazes sobre a balneabilidade da água da praia do 

Caripi recomendam-se análises que considerem outros parâmetros indicadores de poluição, 

incluindo ainda os aspectos da areia da paria, para certificar que todo o espaço recreativo da praia 

encontre-se apto a atividades recreativas. 
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RESUMO 

 

As áreas verdes são fundamentais para a qualificação do equilíbrio do espaço urbano, na medida 

em que a vegetação possui a capacidade de controlar o calor e o frio, o que, dependendo da 

época, influencia na redução da poluição do ar, reduz os efeitos do fenômeno conhecido como 

"ilhas de calor", reduzindo a temperatura, dinamizando a circulação do ar, além de possibilitar a 

redução de ruído, contribuindo sobremaneira para a melhoria da qualidade ambiental. Diversos 

são os prejuízos causados pela falta de planejamento, por isso é de suma importância um 

planejamento de projetos de arborização em ambientes urbanos. O objetivo do trabalho foi 

realizar uma avaliação da arborização no bairro da Promissão I no município de Paragominas-

PA, onde foram verificadas as áreas verdes. Os dados foram coletados através de uma 

amostragem simples em uma ficha informal de campo, onde foram avaliados os indivíduos 

plantados, nas calçadas e no canteiro central da Avenida Jorge Longo. De acordo com o 

levantamento feito, foram identificados 4 áreas verdes, sendo 3 praças e 1 parque ambiental. No 

canteiro selecionado foi encontrado um total de 51 indivíduos distribuídos em duas famílias 

botânicas, 17 espécies da Arecaceae e 34 Bignoniáceae sendo a família de maior ocorrência, 

correspondendo 66,7% das árvores analisadas. Dentre os problemas identificados se encontram: 

danos nas calçadas; espaçamento inadequado entre arvores; conflito da arborização com a rede de 

distribuição de energia elétrica; falta de manutenção da arborização no logradouro público; 

utilização de espécie inadequada quanto seu porte nas calçadas ao longo da avenida; necessidade 

de poda para adequação da arborização com o ambiente. Na área de estudo observou-se que não 

houve planejamento de arborização do bairro, assim gerando uma série de problemas não só para 

os moradores do logradouro em questão, mas também para segurança da população que circula 

pelo local. 
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ABSTRACT 

 

Assessing eco-efficiency of large companies is important to ensure the creation of wealth without 

compromising the needs of future generations. This work aims to expand the concept of eco-

efficiency, such as defined by the United Nations (UN), through incorporating new criteria into 

an enhanced assessment framework. This expanded framework is implemented as a two-step 

optimization model encompassing a Directional Distance Function. These new criteria are 

denominated environmental benefits (e.g., the use of renewable resources and conservation 

efforts) and environmental burdens (e.g., air emissions and spills). The first optimization stage 

seeks for performance improvements associated with input and output levels. Different scenarios 

regarding managerial priorities for adjustments to firms’ economic and environmental indicators 

are explored. The second stage explores improvement opportunities in the composition of the 

resources consumed, in order to become greener by replacing non-renewable inputs with more 

sustainable alternatives. We present an empirical application to 25 world-class mining companies 

where we identified opportunities for adjustments in the environmental practices of 8 companies. 

The results obtained at four distinct scenarios as well as some targets for improvements in the 

studied companies are discussed at the end. 

 
keywords: Eco-efficiency, Directional Distance Function,  Environmental benefits. 
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RESUMO 

 

A avaliação da eco-eficiência de grandes empresas é importante para garantir a geração de 

riquezas sem comprometer as necessidades das gerações futuras. Este trabalho tem como objetivo 

ampliar o conceito de eco-eficiência definido pelas Nações Unidas, através da incorporação nos 

novos critérios no framework de avaliação. Tais critérios foram denominados benefícios 

ambientais (e.g. a utilização de recursos renováveis e esforços de conservação) e prejuízos 

ambientais (e.g. emissões atmosféricas e derramamentos). O framework expandido foi 

implementado através de um modelo de otimização com duas etapas, no qual está incorporado 

uma Função de Distância Direcional. A primeira etapa da otimização busca melhorias de 

desempenho associadas aos volumes de inputs e outputs. Ainda na primeira etapa, as preferências 

dos decisores são modeladas em diferentes cenários para investigar possíveis ajustes nos 

indicadores econômicos e ambientais das empresas avaliadas. A segunda etapa explora 

oportunidades de melhoria na composição dos insumos consumidos, estimulando a substituição 

de recursos não renováveis por alternativas mais sustentáveis. Este trabalho também apresenta 

uma aplicação empírica em 25 empresas de mineração de classe mundial, onde são discutidas 

oportunidades de melhorias nas práticas ambientais de 8 empresas. Os resultados obtidos em 4 

cenários de avaliação e as metas para melhorias de desempenho das companhias estudadas são 

discutidos ao final. 
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RESUMO 
 

A combinação de conhecimentos provenientes da matriz indígena no Pará com outros países, 

como Portugal e África, colaborou para a formação dos saberes relacionados ao uso das ervas 

comercializadas no Ver-o-Peso, considerada a maior feira livre da América Latina e ponto 

turístico de suma importância cultural e econômica da cidade de Belém. O objetivo desse estudo 

foi identificar os aspectos etnobotânicos contidos nas relações comerciais realizadas com as ervas 

da feira Ver-o-Peso, Belém, Pará. Foram aplicados formulários com perguntas sobre a venda e o 

uso de ervas a 14 interlocutores com idade média de 46 anos, sendo sete homens e sete mulheres, 

que trabalhama23 anos na feira. O setor de ervas possui 80 barracas mantidas pelos próprios 

feirantes. As ervassão empregadas para consumo próprio, e a atividade de vendaconstitui-se 

como a principal fonte de renda, sendo apontada como herança familiar em 86% das entrevistas. 

Entre as ervas expostas no mercado, 14% são cultivadas e 86% são compradas direto dos 

produtores. Destas,33% provêm do Distrito de Icoaraci (Belém) e dos municípios de Ananindeua, 

Marituba e Benevides, e são vendidas principalmente para fins medicinais (44%) e ritualísticos 

(31%), através de chás (24%), banhos (28%) e garrafadas (16%), que são feitos com folhas 

(36%), caules (21%) e cascas (18%) das plantas. As informações sobre o modo de preparo ou uso 

dos remédiossão repassadas aos clientes de forma oral. As etnoespécies mais vendidas são as que 

apresentam aromas fortes ou agradáveis, como o manjericão (OcimumbasilicumL.), a copaíba 

(CopaiferalangsdorffiiDesf.) e a catinga de mulata (TanacetumvulgareL.), 

utilizadasprincipalmente contra inibição sexual, inflamações e vermes intestinais, 

respectivamente. As relações estabelecidas por meio do comércio de ervas na Feira do Ver-o-

Peso expõem aspectos etnobotânicos, contribuindo para o intercâmbio sociocultural e econômico. 
 

Palavras-chave: Erveiros. Saberes tradicionais. Feira livre.     

Área de Interesse do Simpósio: Etnociências 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

IV Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia. Belém (PA), 18 a 20/11 de 2015.  

ISSN 2316-7637 

127 

Belém (PA), 18 a 20 de Novembro de 2015. 

ISSN 2316-7637 

 

AVALIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, ESTADO DO PARÁ, BRASIL 

 

Selma Ferreira Pimentel 1, Rodrigo Nunes Da Rocha 2, Sirlei Rodrigues de Carvalho3, Simone de 

Jesus Oliveira 4, José Roberto Verginio de Pontes5 

 
1 Estudante de Graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; 

Instituto Federal do Pará (IFPA). selma-pimentel@hotmail.com  
2 Estudante de Graduação Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; 

Instituto Federal do Pará (IFPA). nunesrodrigo35@yahoo.com.br 
3 Estudante de Graduação Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; 

Instituto Federal do Pará (IFPA). sirley-50@hotmail.com 
4 Estudante de Graduação em Tecnologia em Gestão Ambiental; Conceição do Araguaia-Pará; 

Instituto Federal do Pará (IFPA). ximonne@hotmail.com 
5 Professor Pesquisador; Doutor em Agronomia; Conceição do Araguaia-Pará; Instituto Federal 

do Pará (IFPA). jose.pontes@ifpa.edu.br 

 

 

RESUMO 

  

As praças públicas representam um grande valor para o lazer da sociedade que usufrui de um 

ambiente agradável que lhe traz prazer e bem-estar, independente do seu nível ou classe social. 

Entretanto, as estruturas físicas que compõem uma praça devem estar presentes em quantidades 

mínimas e em condições de uso adequadas para atender as necessidades dos freqüentadores 

desses locais. Diante disso, foi realizado um trabalho com objetivo de conhecer a realidade de 

cinco (5) praças na cidade de Conceição do Araguaia, Pará. O levantamento qualitativo e 

quantitativo foi realizado no período de março de 2015, utilizando-se um método proposto por 

Angelis (2012). Para a coleta das informações e avaliações dos equipamentos e estruturas foram 

utilizadas duas fichas, Ficha A (sim ou não) e Ficha B (existências e estado de conservação). 

Cada um dos 28 itens presentes na ficha (b) foi avaliado conceitos: péssimo, regular, bom e 

ótimo, cada um com notas que variam entre 0 a 4, conforme segue: 0 —| 1 péssimo; 1 —| 2 

regular; 2 —| 3 bom; 3 —| 4 ótimo. Os elementos analisados foram: placas, sanitários, 

equipamentos de ginastica, bancos, luminárias e lixeiras. Notou-se que os equipamentos 

avaliados tiveram notas que variaram entre 3-4, ou seja alguns equipamentos o seu estado de 

conservação estão bom ou ótimo. Os outros equipamentos variaram entre 1-2 (estado regular). 

Conclui-se que as praças de Conceição do Araguaia, encontram-se ainda em um bom estado de 

conservação, e em maior e/ou menor escalar, os pisos, calçadas, bancos, dentre outros fatores, 

necessitam de iniciar o trabalho de recuperação, ou seja, reforma das mesmas. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta resultados da pesquisa cujo objetivo principal foi analisar as 

práticas sócias ambientais desenvolvidas no cotidiano dos trabalhadores da feira livre de 

Bragança e o seu processo de construção e transmissão de conhecimentos sobre o uso e gestão do 

espaço urbano. Dentro dos locais onde os trabalhadores da feira atuam se desenvolve todo um 

processo de relações sócio econômicas de ocupação e uso do espaço urbano onde perfilam as 

condições de falta de acessibilidade, higiene e descontrole na fiscalização do poder público. Dito 

de outra maneira, o objeto selecionado para este estudo foi à dimensão ambiental da ocupação e 

uso na gestão do espaço urbano, levando-nos a perguntar: como ocorre a gestão do espaço sócio 

urbano na feira livre na cidade de Bragança? O projeto é fruto de preocupações enquanto 

profissionais de gestão ambiental, mas, especialmente, de questões imbricadas e inter-

relacionadas meio ambiente. Tratam-se de atender uma demanda por trabalhos reflexivo-

analíticos acerca do uso do espaço urbano da feira livre. Foi usado o método monográfico, para a 

verificação dos objetivos, utilizamos como instrumento de coleta de dados a pesquisa de campo, 

apresentando aos pesquisados questionários, que tem como base observar os fatos tal como 

ocorrem. Os resultados apontaram um alto nível de poluição devido a grande circulação de 

pessoas, precariedade dos serviços públicos e a baixa qualidade de vida das pessoas e do meio 

ambiente. Conclui-se que a degradação do espaço urbano da feira de Bragança parte dos próprios 

feirantes, pois a maior parte deles não mantem a importância de conservar o seu local de trabalho, 

assim a depredação da feira é marcada pelos vários níveis de poluição, pela falta de organização 

dos espaços de venda e de manipulação de alimentos, mau armazenamento do lixo e a falta de 

educação ambiental dos agentes envolvidos na dinâmica local. 
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RESUMO 

 

O presente estudo visa identificar as espécies de Biomphalaria ocorrentes na região Norte do 

país, definindo, por seguinte, municípios de risco para esquistossomose, visto que a presença de 

certas espécies deste gênero na região, a torna provável foco de transmissão da doença.A 

literatura mostrou-se escassa no que se refere ao registro e estudo das espécies de Biomphalaria 

nesta região, dificultando o levantamento de informações relevantes à esquistossomose. Sendo 

uma região de provável endemismo para a doença, torna-se necessário o estudo dos hospedeiros 

intermediários.Os espécimes foram coletados nos municípios de Carajás, Juruti, Quatipuru e 

Bragança no estado do Pará. Os resultados foram realizados no programa MEGA6, onde 

observamos 6 grupos distintos nas analises filogenéticas.O primeiro grupo foi identificado como 

pertencente à espécie Biomphalaria kuhniana. O segundo agrupamento foi identificado como 

sendo do complexo B. amazônica/B. cousini. A terceira espécie identificada no trabalho, B. 

glabrata, apresentou-se com uma subestruturação regional (Grupo nordeste e Grupo noroeste do 

Pará).  Os agrupamentos restantes (G1 e G2), não foram identificados ate o momento. Para a 

validação dos agrupamentos foi utilizada a menor distância entre espécies irmãs, sendo elas, B. 

intermedia e B. straminea com distância de 2%. Sendo assim, os agrupamentos com valores 

abaixo de 2% não foram considerados de espécies diferentes. Como observado entre os grupos 

nordeste e noroeste do Pará, com 1,1% de distancia genética entre eles e com 2% e 1,6%, 

respectivamente, em comparação com espécimes de B. glabrata do GenBank. Seguindo este 

parâmetro o G1, composto pelo espécime 191, e G2 não foram identificados como B. kuhniana 

por apresentar distância acima de 2%. Este estudo preliminar traz resultados importantes, pois até 

o presente momento não há registros suficientes sobre a distribuição de tais espécies, o que o 

torna uma importante fonte de informação para a epidemiologia da esquistossomose. 
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RESUMO  

 

O Brasil se destaca pela produção de mandioca, na sua grande maioria em pequenas propriedades 

rurais, gerando uma grande quantidade de resíduos resultantes da industrialização da mandioca 

para a produção de farinha resultantes das etapas de pré-limpeza e descascamento. Atualmente, 

há grande demanda no aproveitamento de resíduos industriais (casca, entrecasca e raspa) visando 

reduzir impactos ambientais e tornar as atividades sustentáveis economicamente. Portanto, 

objetivo deste experimento foi testar a inclusão do resíduo da mandioca como componente 

alimentar na dieta de tracajá (Podocnemis unifilis). Foram utilizados 36 exemplares de tracajás 

com peso médio inicial de 384,06 g (±34,01 g), que foram distribuídos em delineamento 

experimental inteiramente casualizado (3 tratamentos x 3 repetições) em 9 caixas plásticas (0,60 

m x 0,39 m x 0,21 m). Foram testadas três rações peletizadas na dieta com níveis crescentes de 

resíduo de mandioca: 0% (T1); 15% (T2), 30% (T3), associadas ao fornecimento de folhas de 

couve. As dietas isoproteicas com 28% proteína bruta, oferecidas 2% da biomassa total de cada 

caixa experimental, foram fornecidas uma vez ao dia, durante 35 dias. A limpeza das caixas e 

renovação de água era realizada diariamente às 08:30 h. Os valores médios de peso vivo inicial 

(Pi), peso vivo final (Pf) e ganho de peso (GP) obtidos para cada um dos grupos foram T1) Pi 

380,36 g; Pf 389,73 g; GP 9,37 g; T2) Pi 392,83 g; Pf 403,25 g; GP = 10,42 g; T3) Pi 377,60 g; 

Pf 390,70 g; GP 13,10 g. O tratamento com inclusão de 30% de resíduo (T3) promoveu maior 

ganho de peso durante o experimento. Porém, não houve diferença significativa entre os 

tratamentos (P>0,05). O resíduo de mandioca (casca, entrecasca e raspa) pode ser utilizado na 

alimentação de tracajá indicando um grande potencial de uso deste subproduto no cultivo desta 

espécie. 
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RESUMO  

 

Na região amazônica o modo de vida das populações locais reúne tradições culturais e espirituais 

que constituem um conjunto de saberes a respeito do mundo natural e sobrenatural, transmitidos 

oralmente de geração em geração. Os estudos etnobotânicos são importantes para elucidar como 

determinado grupo social utiliza o conhecimento tradicional acerca dos recursos vegetais para o 

desenvolvimento das práticas de cura, associando mecanismos sociais, religiosos e místicos. A 

pesquisa objetivou conhecer as práticas terapêuticas de especialistas locais em comunidades 

rurais do município de Abaetetuba - Pa, enfatizando a maneira como esses atores interagem e 

constroem suas representações sociais das doenças e formas de tratamento. Utilizou-se o método 

de amostragem não probabilística com seleção intencional dos informantes por meio da técnica 

da bola de neve. Os curandeiros (parteiras, benzedores e puxadores) foram denominados de 

especialistas locais, sendo indicados a partir de contatos prévios com moradores das 

comunidades, considerados informantes-chave. Após o conhecimento dos nomes dos 

especialistas e da localização aproximada de suas residências procedeu-se visitas aos 

interlocutores, realizando-se entrevistas livres ou abertas. Foram registrados 5 (cinco) 

especialistas locais, sendo todos mulheres, com idade entre 66 e 87 anos, que através de rezas e 

uso das plantas exercem o poder de cura aos doentes. As práticas terapêuticas realizadas são: 

acompanhamento da gravidez e partos; benzeduras e puxações. Os males tratados incluem 

doenças da gravidez, quebranto, mau olhado, olho gordo, dismintiduras, rasgaduras e titela caída. 

O conhecimento do poder de cura de espécies vegetais, associado às rezas é parte do universo 

simbólico das populações locais, revelando forte identidade dos especialistas com as práticas 

realizadas. 
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RESUMO  
 

Em cidades do interior do Estado do Pará, o serviço de saneamento básico é rotineiramente 

precário, o que configura um fator de risco à saúde da população. Nesse sentido, é essencial a 

profilaxia em relação ao que é consumido. Tendo em vista o cosmopolitismo e a 

patogenicidade de alguns gêneros bacterianos ao homem, é importante a avaliação da água de 

consumo, a fim de identificar a contaminação e correlacionar com alguma enfermidade 

contraída anteriormente. Com base nisso, este trabalho objetiva avaliar a qualidade 

microbiológica da água consumida e averiguar as noções de higiene e de saúde dos 

moradores de São Caetano de Odivelas. Foi coletada uma amostra por casa, totalizando cinco, 

sendo duas no bairro de Mojuim e três no Pererú de Fátima (previamente selecionadas por 

sorteio). A percepção higiênico-sanitária foi avaliada através das entrevistas de um morador 

por casa, as quais foram transcritas e analisadas. O grupo indicador de contaminação, 

coliformes termotolerantes, foi detectado através da Técnica dos Tubos Múltiplos. Conforme 

legislação vigente, apenas uma casa no bairro de Pererú de Fátima está fora do padrão de 

potabilidade. No entanto, a coleta realizada nessa casa não seguiu o protocolo padrão, em 

virtude de a água estar armazenada numa bacia por não ter água na tubulação no momento do 

procedimento. Como todos os domicílios analisados desse bairro possuem caixa d’água 

comunitária, o modo de armazenamento e a presença de um animal no interior da casa podem 

ter contribuído para a contaminação. Felizmente, a água de beber recebe tratamento, tal qual 

em outras três casas, assim como aquela destinada ao preparo de alimentos. Não houve relato 

de casos de diarreia recentemente, em nenhuma casa. Desse modo, pode-se afirmar que, no 

geral, as casas estudadas apresentam água potável e um tratamento na água anterior ao 

consumo previne possíveis infecções. 
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RESUMO  

 

As aulas experimentais podem funcionar como contraponto das aulas teóricas, como um 

poderoso catalisador no processo de aquisição de novos conhecimentos, pois a vivência de certa 

experiência facilita a fixação do conteúdo a ela relacionado, além disso, a principal função da 

aula prática é estimular a criatividade dos alunos e desenvolver seu lado investigador, 

pesquisador. Dentro desse contexto este trabalho teve como objetivo verificar como o ensino 

através das aulas práticas experimentais contribui para a melhoria da qualidade das aulas de 

ciências no ensino fundamental. Foi realizada uma prática experimental sobre a construção de 

uma célula com uma turma de alunos do 8º ano da E.M.E.F. Dom P Área de Interesse do 

Simpósio: I no município de Salvaterra. Distribuídos em grupo de cinco alunos, seguiram o 

roteiro prático para a construção de um modelo celular. Após essa etapa, responderam três 

perguntas: Você gostou da aula prática? Você aprendeu melhor o conteúdo através da prática? 

Você gostaria que tivesse mais aulas práticas? Após o levantamento das respostas dadas pelos 32 

alunos, percebeu-se que o ensino através da prática foi positivo. Na primeira pergunta, dos 32 

alunos que responderam o questionário, 87,6% gostaram da aula prática, 6,2%  não gostaram da 

aula e 6,2% disseram talvez. Na 2ª pergunta dos 32 alunos que responderam ao questionário, 

90,6% responderam que o conteúdo associado à aula prática facilita o aprendizado; 3,1% 

responderam que não e 6,3% disseram que talvez. Na 3ª pergunta dos 32 alunos que 

responderam ao questionário, 93,7%, responderam que gostariam de ter mais aula prática na 

escola; 6,3% responderam que não gostaria. Com a realização da pesquisa pode-se discutir a 

importância das atividades experimentais na sala de aula, pois através de aulas práticas o aluno 

aprende a interagir com as suas próprias dúvidas, chegando a conclusões. 

 
Palavras-chave: Ensino – Aprendizagem. Experimentos. Ciências. 
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RESUMO 

 

Segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (2014), 70,6% da oferta interna de energia 

elétrica derivaram de geração hidroelétrica, evidenciando uma produção energética centralizada. 

Além disso, o sistema frequentemente necessita que as centrais termoelétricas sejam ativadas 

para suprir carências de energia, ainda que elas emitam gases tóxicos e encareçam as taxas pagas 

pela população. Estudos da EPE (2012, 2015) indicam que nos próximos anos o consumo de 

eletricidade aumentará no Brasil, impulsionado pelo consumo de energia e pelo aumento no 

número de residências. Em vista disso, este trabalho objetiva utilizar instalações hidráulicas 

residenciais para microgeração de eletricidade e aproveitar o potencial fluxo de água presente nos 

encanamentos habitacionais, de modo a enfatizar o caráter sustentável com a minimização do 

desperdício e estimular a descentralização na produção energética. Sendo assim, desenvolveu-se 

um protótipo utilizando um microgerador hidráulico associado a um resistor externo. Para tal, 

instalou-se o dispositivo em uma tubulação hidráulica residencial, registrou-se a quantidade de 

água consumida durante certo intervalo de tempo e a tensão gerada pelo microgerador, 

posteriormente, calculou-se a corrente elétrica, a potência útil, a potência dissipada, a potência 

total, a energia elétrica gerada e a relação de rendimento do gerador. Desta forma, uma casa com 

vazão de água média de 1,538 litros/s produzirá aproximadamente 4,70892 Watts. Como 

estimativa, extrapolando nossos dados para uma residência que consome água durante um 

período de 112 horas mensais, constituirá uma produção de 0,52740 kW de potência. 

Considerando o valor atual da tarifa da energia elétrica de R$ 0,525389/kWh, observou-se que o 

aparelho deve representar uma economia de R$ 0,30/mês na conta de energia elétrica. Em Ainda 

que iniciais, os resultados mostraram que o protótipo apresentou-se eficaz para geração de 

energia elétrica em pequena escala, com possíveis aplicações não somente em residências, mas 

também em edifícios, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. 
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RESUMO 

 

O espaço urbano sofre com graves problemas socioambientais que prejudicam o equilíbrio do 

meio social e ecológico. Nesse contexto, salienta-se a questão do abastecimento de água, visto 

que grande parte das doenças que ocorrem em todo o mundo se deve à má qualidade da água 

utilizada. Este estudo teve como objetivo identificar, conhecer e avaliar a percepção da 

comunidade acerca da distribuição do abastecimento de água do bairro Cúrio Utinga, localizado 

no município de Belém-PA.Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um roteiro de 

entrevista referindo-se ao abastecimento de água da região contendo 13 (treze) perguntas 

objetivas para 200 (duzentos) moradores, além daobservação direta dos domicílios, na qual eram 

verificados a higiene ambiental. Grande parte da comunidade residente neste bairro apresenta 

baixa renda, com baixo nível de escolaridade, bem como condições de moradia e saneamento 

básico precários. Mesmo a localidade investigada estandobem próxima à Estação de Tratamento 

de Água (ETA) da Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) constatou-se 

queestaproximidade não influência no conhecimento da população em relação àqualidade da água 

paraconsumo. Assim sendo, os moradores desse bairro sofrem com a debilidade do sistema 

deabastecimento de água potável.Em decorrência da rede de canalização ser muito antiga, a água 

chega à torneira das casas com presença de sólidose, por não ter acesso a outras alternativas, 

principalmente pela condição financeira, eles acabam utilizando alguns métodos alternativosde 

tratamento como ferver a água e armazená-la em garrafas PETs. Contudo, uma minoria da 

população local usa como opção de tratamento, hipoclorito de sódio distribuído por agentes de 

saúde. Deste modo, constatou-se que a população é carente de informação.Portanto, é 

imprescindível a ação de políticas públicas para a formação e informação desta comunidade 

visando amenizar os problemas socioambientais da localidade. 
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