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APRESENTAÇÃO 

 
No período de 28 a 30 de novembro de 2018, na cidade de Belém-PA, o 

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

acadêmico –, da Universidadedo Estado do Pará, promoveu o 7º 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 

domestrado. Em 2018, o tema do 7º Simpósio foi “O Papel da Universidade no 

Desenvolvimento Sustentável da Amazônia”. 

A programação do 7º 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 

trabalhoscompletos,queapósaceitepassaramacomporosanaisdoevento. 

Em 2018, tivemos no 7º Simpósio 177 resumos e 192 trabalhos completos 

(artigos) aceitos, provenientes da maioria dos 605 simposistas inscritos. Assim, é com 

grande satisfação que disponibilizamos os Anais do evento que servirão como um 

registro do 7º Simpósio para a posteridade. 

Muito obrigado a todos os participantes do 7º Simpósio de Estudos e Pesquisas 

em Ciências Ambientais na Amazônia e esperamos vocês no próximo evento, em 

novembro de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
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RESUMO 

 

O elevado consumo de açaí realizado na zona urbana de Abaetetuba, Pará gera uma quantidade 

significativaderesíduoscomooscaroçosdoaçaí(Euterpeoleracea,Mart.),geralmentedespejados 

emlocaisinapropriados.Assim,opresentetrabalhoobjetivouanalisarosimpactossocioambientais 

oriundos do despejo desordenado de caroços de açaí na região urbana de Abaetetuba, Pará. Para 

tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, coleta de documentos e informações com 

representantes de órgãos públicos relacionados à temática e aplicação de formulários com 

moradores do entorno dasáreasdedespejode 

caroços.Osresultadosmostramquehánomunicípio17pontosdedespejo irregular de caroços de açaí, 

distribuídos em oito bairros. O despejo de caroços nestes locais ocasiona problemas 

socioambientais, entre os quais se destacam a proliferação de insetos e roedores, obstrução de 

ruas, fumaça decorrente da queima dos caroços entre outros. O município de Abaetetuba possui 

leis que regulamentam a coleta de lixo e o gerenciamento dos resíduos sólidos, todavia, não se 

identificou legislação municipal que trate especificamente dos resíduos provenientes da 

produção do suco açaí. Apesar dos caroços de açaí apresentar diversas utilidades a nível 

econômico, o poder público municipal e a população local não se aproveitam 

destesrecursos.Parasolucionaroureduzirasproblemáticasdecorrentesdodespejodoscaroçosde açaí 

em locais inapropriados, além de se consolidar uma Política Pública de gerenciamento de 

Resíduos Sólidos baseado em uma coleta eficiente, o Poder Público Municipal deve utilizar a 

Educação Ambiental como instrumento deconscientização. 

 

Palavras-chave: Caroços de açaí. Resíduos sólidos. Educação ambiental. 
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RESUMO  

 

Compota ou fruta em calda é o produto obtido de frutas inteiras ou em partes, com ou sem sementes ou 

caroços, com ou sem casca e submetida a cozimento incipiente, em lata ou vidro, praticamente cruas, 

cobertas com calda de açúcar e submetido a tratamento térmico adequado. O objetivo do trabalho foi a 

avaliação sensorial de compotas de abacaxi, goiaba e manga elaborados no laboratório de alimentos do 

Instituto Federal do Pará (IFPA). As frutas foram higienizadas, sanitizadas, descascadas e cortadas em 

fatias. As partes das frutas foram acondicionadas em frascos de vidro previamente esterilizados e 

preenchido com xarope quente. Logo em seguida, fez-se a exaustão e os vidros foram fechados com 

tampa metálica e colocados em banho-maria por 20 minutos. As compotas foram submetidas a 

avaliação sensorial por um grupo de 12 provadores não treinados utilizando-se escala hedônica 

estruturada em 9 pontos e os resultados foram analisados empregando análise de variância (ANOVA) e 

Teste de Tukey. Os valores de sólidos solúveis encontrados para a compota de abacaxi, goiaba e manga 

foram de 28.7, 28.5 e 22.8 °Brix, respectivamente, conforme os padrões de identidade estabelecidos na 

legislação brasileira. Em relação a análise sensorial, a compota de abacaxi e manga não mostraram 

diferenças estatísticas entre si, a um nível de5% de significância, no entanto, a compota de abacaxi 

obteve índice de aceitação de 87% e as demais apresentaram um nível de aceitabilidade abaixo do 

mínimo exigido de 70%. Portanto, os resultados químicos foram satisfatórios, enquanto os resultados 

sensoriais podem ser melhorados. 
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RESUMO  

 

O uso das plantas medicinais corresponde ao método mais antigo empregado pelo homem na prevenção 

e no tratamento de enfermidades, visto que as plantas produzem metabólitos que podem atuar no bom 

funcionamento do organismo. Sendo assim, este estudo objetivou realizar um levantamento das plantas 

medicinais que são conhecidas na comunidade do Umarizal, localizada na área ribeirinha do Nordeste 

Paraense no município de Baião-PA. As entrevistas foram realizadas em junho de 2016, em que a 

coleta de dados se deu por meio da aplicação de questionário aberto semiestruturado que consistia em 

perguntas relacionadas ao aspecto sociocultural dos entrevistados e o conhecimento sobre as plantas 

medicinais, tendo um amostral de 120 indivíduos.Cerca de 67,5% dos entrevistados foram do sexo 

feminino e 32,5% masculino, todos com mais ou igual a 40 anos de idade. Foram citadas 54 espécies 

de plantas medicinais, as quais foram agrupadas em 39 gêneros e em 25 famílias, onde as mais 

representativas foram Lamiaceae (10), Rutaceae (4) e Poaceae (3). As espécies mais citadas 

foramMentha x piperita L. conhecida popurlamente como hortelã,com 27 citações. Em seguida,Peumus 

boldus Mol. (boldo) com 20; Urera baccifera (L.) Sand. (urtiga cheirosa) com 19; Chenopodium 

ambrosioides L. (mastruz), Arrabidaca chica (Bonpl. B. Verlot) (pariri) e Gossypium herbaceum L. 

(algodoeiro) com 13; Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. (pirarucu)com 12; Cinnamomum zeylanicum 

Blume (canela) com 10 e Stryphnodendron barbatiman Mart. (barbatimão) com 7. Os entrevistados 

ressaltaram que o conhecimento a respeito das plantas medicinais foi transmitido através dos familiares 

e vizinhos, sendo os pais o principal meio responsável pela transmissão horizontal do conhecimento 

tradicional, passando dos avós para os pais e dos pais para os filhos. Com isso, percebe-se que a 

comunidade faz uso das plantas medicinais, principalmente pela grande variedade de plantas 

mencionadas e as suas ações fitoterápicas citadas na literatura. 
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RESUMO  

 

No Brasil, apesar dos avanços na maneira de pensar e praticar a Educação Ambiental (EA) e a 

Educação Inclusiva (EI), muitos problemas ainda existem na formação e prática docente para uma 

Educação de qualidade. Esta pesquisa se trata de um estudo de caso na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental e Médio São Miguel de Beja, localizada na Vila de Beja, em Abaetetuba-PA, com o 

objetivo de analisar a atuação docente em relação à EA e a EI. Os dados foram coletados, em novembro 

de 2016, por meio de conversas e observação em sala de aula. Participaram da pesquisa um professor e 

uma professora da rede pública, respectivamente, ministrante das disciplinas Química e Biologia, sem 

curso de pós-graduação, e uma de Geografia, com especialização. Esses docentes demonstraram 

preocupação ambiental relacionada aos problemas regionais e escolares, tentando trabalhar a temática 

durante as aulas, a fim de desenvolver a criticidade dos alunos ao estimular a participação dos mesmos 

em debates. A principal dificuldade para inserção da EA nas aulas pôde ser verificada a partir de um 

relato: “o calendário apertado de algumas escolas e, muitas vezes, a obrigação que recai sobre o 

professor em passar o conteúdo da disciplina em dia é a maior das dificuldades”. Quanto às práticas 

de EA, sobretudo, destinadas aos estudantes com necessidades educativas especiais, esses professores 

têm problemas, desde o planejamento das atividades à aplicação. Assim, as dificuldades vivenciadas 

hoje em dia pelos docentes, não apenas em trabalhar a EA, mas também a eficiência da EI, e de forma 

conjunta, assim como foi observado na prática docente na escola de Beja, resultam de um processo que 

se inicia na formação do professor, perpassa as condições de trabalho e das instituições de ensino e, em 

geral, desvalorização por parte do governo. 
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RESUMO 

 

A Amazônia apresenta a maior diversidade de peixes de água doce do planeta. Estudos relacionados à 

ecologia da ictiofauna amazônica, como por exemplo, associações peixe-habitat, são mais escassas. 

Destaca-se o difícil acesso terrestre, a navegação duradoura ou perigosa, além dos riscos de perda de 

equipamentos em ambientes lóticos e presença de animais perigosos. O estudo visou investigar, de 

forma comparativa, a composição da ictiofauna dos ambientes de praia entre os trechos montante e 

jusante das cachoeiras de Jericoá e Belo Monte, que formam em conjunto uma barreira biogeográfica 

para a distribuição da fauna aquática no baixo rio Xingu, no Pará. Os poucos estudos ictiológicos 

desenvolvidos no rio enfocaram, peixes reofílicos que habitam habitats espacialmente mais dominantes 

de corredeiras e pedrais, deixando uma lacuna de conhecimento sobre os peixes associados aos hábitats 

de fundo arenosos, espacialmente menos representativos e mais isolados. Entre os anos 2014 e 2017, no 

período da seca, foram adquiridas 78 amostras de vídeo subaquático com BRUV (Baited Remote 

Underwater Video) nos ambientes de praia no trecho entre a confluência com o rio Irirí (montante) e 

Vitória do Xingu (jusante). 3577 indivíduos de peixes de 143 taxam pertencentes a 13 famílias e cinco 

ordens foram registrados. A ordenação MDS (Multidimensional Scaling) visualizou um padrão de dois 

grupos horizontalmente separados para as amostras de montante e jusante, confirmando o resultado da 

PERMANOVA multivariada. Ainda, a correlação de Pearson revelou que houve espécies responsáveis 

pelas assembleias distintas, entre os trechos, foram encontradas quatro taxa na montante e duas na 

jusante. Os resultados confirmam o papel fundamental da barreira biogeográfica como fator 

condicionante da composição da ictiofauna nos ambientes de praia, nos trechos à montante e jusante do 

baixo rio Xingu. A maior riqueza de espécies na jusante é uma provável consequência da maior 

disponibilidade de fundos não consolidados neste trecho. 
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RESUMO  

 

Os acordos de pesca são documentos importantes na conservação de espécies aquáticas e sua aplicação 

assegura a manutenção dos estoques pesqueiros, base da alimentação e renda familiar de inúmeras 

famílias de comunidades ribeirinhas pertencentes ao Baixo Tocantins. Essa região caracteriza-se por 

apresentar uma rica diversidade ecológica e muitas atividades econômicas baseiam-se no uso dos 

recursos pesqueiros. Entretanto, estes recursos estão sendo postos em risco devido à expansão 

descontrolada de atividades como a sobre-exploração e o desflorestamento. Os Acordos nada mais são 

do que um conjunto de regras criadas pela população, com apoio de instituições como o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e Colônia de Pescadores, como uma alternativa para o controle da pesca. 

Com isso, tem-se como objetivo principal apresentar a importância desses acordos no que diz respeito à 

preservação dos peixes. A metodologia consistiu em levantamento bibliográfico acerca da temática e à 

realização de pesquisa com ribeirinhos do município de Cametá-Pa, através de uma entrevista 

semiestruturada, buscando informações a respeito de seus pontos de vista referente ao tema abordado. 

Analisando as respostas obtidas com a entrevista, observou-se que a maioria dos ribeirinhos afirmou a 

importância dos acordos de pesca para a preservação da Ictiofauna. Dessa forma, os resultados 

reforçam a importância desses acordos, onde surge, segundo Dias e Tavares (2014), como uma prática 

construtiva que visa à diversificação produtiva dos recursos naturais. Os acordos de pesca promovem a 

interação dos pescadores com os processos de desenvolvimento dos peixes, como uma melhor 

qualidade no pescado e principalmente uma melhoria de vida da população ribeirinha. Contudo, 

precisam ser cumpridos por parte dos envolvidos, como as associações, órgão de fiscalização e poder 

público, pois casos de pesca irregular no período de defeso e venda de pescado com o tamanho abaixo 

do permitido pelos acordos são comuns na região.  
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RESUMO  

 

A casca de tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.) para produção de farinhas vêm ganhando destaque 

nas indústrias para inovação e agregação de valor em produtoscomo biscoitos, pelo alto teor de fibras, 

lipídeos e carotenoides. Este estudo objetivou avaliar o biscoito amanteigado enriquecido com farinha 

de tucumã nas concentrações de 4, 6, 8, 10 e 12% e com adição de soro de leite bubalino através da 

análise sensorial. As análises foram realizadas com 50 provadores não treinados, de ambos os sexos e 

maiores de 18 anos, através da escala hedônica de 9 pontos, analisando os parâmetros aroma, sabor, 

aparência, crocância, cor, impressão global e intenção de compra com escala hedônica de 5 pontos. 

Aroma; os biscoitos nas concentrações de 6 e 8% tiveram 42 e 38% das respostas atribuídas a nota 7 

(gostei moderadamente), respectivamente. Sabor; as concentrações de 12, 10 e 8% tiveram aceitação 

com 34, 30 e 32% das respostas com nota 8 (gostei muito). Aparência;as concentrações de 6% 

obtiveram 36% para nota 8, assim como as de 4 e 10%, com 34% das respostas. Crocância; os 

biscoitos com 6% tiveram melhor aceitação de 40% com nota 8. Cor; os biscoitos com 4% de farinha 

obtiveram 44% e aqueles com 10%, 38% das respostas, ambos com a nota 8. Impressão global; os 

biscoitos com 8% tiveram 36 % das respostas, seguidodos biscoitos de 4% com 32% das respostas, 

ambos com nota 8. Assim, observou-se que houve boa aceitação do biscoito para todos parâmetros. 

Quanto a intenção de compra, de 4% a 12% dos provadores “certamente não compraria” e 

“provavelmente não compraria”, no entanto,de 50% a 80% “certamente compararia” e 

“provavelmente compraria” os biscoitos. A inserção de produtos com potencialidade funcional se 

torna viável, considerando a utilização de fontes ricas em fibras como as frutíferas amazônicas. 
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RESUMO  

 

A espécie Astrocaryum vulgare Mart. é conhecida popularmente como tucumanzeiro, é uma palmeira 

da família Arecaceae, nativa do norte da América do Sul e com ampla distribuição no estado do Pará 

e ao leste da Amazônia legal. Possui o fruto do tipo drupa, elipsoide, semente arredondada, o epicarpo 

e mesocarpo apresentam coloração alaranjado, aroma característico e sua polpa com consistência 

pastoso-oleosa. Neste contexto, este estudo teve por objetivo caracterizar biometricamente os frutos 

de A. vulgare encontrados no município de Salvaterra-PA. As amostras foram coletadas e levadas até 

o laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, onde se 

deu as análises. Foram selecionados 50 frutos aleatoriamente para medir em triplicata os seguintes 

parâmetros: comprimento e diâmetro (mm) do fruto com auxílio de paquímetro. Em balança analítica, 

mediu-se em (g) o peso total, peso do epicarpo (casca do fruto), peso do mesocarpo (polpa do fruto) e 

peso do endocarpo (semente do fruto). Os frutos apresentaram comprimento mínimo de 35,05 a 

máximo de 48,2 mm e média de 45,44 mm; diâmetro de 32,1 a 41,98 mm e média de 35,98 mm. Em 

relação ao peso total, as médias variaram de 26,33 a 40,38 g e média 35,56 g; o peso do epicarpo de 

2,90 a 7,85 g e média 6,01 g; peso do mesocarpo de 9,46 a 15,01 g e média 12,27 g; peso do 

endocarpo de 11,19 a 20,09 g e média 17,28 g. Estes resultados apresentaram médias superiores para 

comprimento, diâmetro, peso total, peso do mesocarpo e peso de endocarpo quando foram 

comparados aqueles encontrados na literatura. Portanto, os frutos do tucumã da região de Salvaterra 

são mais robustos e carnosos, haja vista que os valores médios dos parâmetros avaliados na análise 

morfométrica foram superiores aos demais. 
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RESUMO 

 

A descarga de contaminantes nos ecossistemas aquáticos pode causar diversos efeitos, dentre os quais 

se incluem as maiores entradas de matéria orgânica. Tem-se utilizado a análise da abundância natural 

de isótopos para verificação de contaminantes no meio. Porém, estas análises ainda são pouco 

utilizadas em estuários e bacias tropicais. Diante disso, este trabalho buscou avaliar a contaminação de 

um ecossistema estuarino por meio da determinação da abundância natural de isótopos estáveis de 

carbono (C) e nitrogênio (N) da matéria orgânica proveniente das águas residuais não tratadas, bem 

como de diferentes organismos constituintes da cadeia trófica de um ecossistema estuarino localizado 

no município de Belém, PA. Buscou-se determinar e relacionar os valores da composição nutricional e 

isotópica de diferentes organismos da cadeia trófica, avaliando o grau de contaminação dos mesmos. O 

estuário analisado neste trabalho foi o rio Guamá, o qual teve coletado em cada ponto caule e folha de 

aninga (M. linifera), além de água para retirada do material particulado suspenso (MPS). Ademais, foi 

feita a medida dos parâmetros físico-químicos nos pontos e a coleta de plâncton entre eles. Com os 

resultados, verificou-se os pontos que são fonte direta de contaminação (maior aporte de matéria 

orgânica). Observou-se que os valores nutricionais de folha foram maiores e menos variados que em 

caule de M. linifera. Além disso, a aninga apresentou valores isotópicos menores que os da fração de 

plâncton >120µm (evidenciando o uso de diferentes fontes nitrogenadas entre estes autótrofos) e 

próximos aos de MPS (apontando contaminação). Sendo assim, a aninga se apresentou como um bom 

bioindicador de contaminação, sendo recomendado o uso preferencial do caule. Além disso, concluiu-

se que o ponto mais contaminado se localiza próximo à foz do igarapé Tucunduba (descarga de esgoto) 

e que o rio Guamá possui mais de uma fonte nitrogenada antropogênica. 
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RESUMO  

 

O índice de qualidade das águas (IQA) tem como propósitoavaliar as condições das águas segundo 

nove parâmetros pré-estabelecidos e adaptados pela National Sanitation Foundation (NSF) e 

posteriormente pela CETESB.O presente trabalho tem como principal objetivo adaptar a metodologia 

utilizada pela NSF às condições da região de implantação da Hidrelétrica de Tucuruí no Pará, afim de 

avaliar as condições ambientais referentes à qualidade da água no lago formado. O IQA adaptado para 

a região foi desenvolvido através do monitoramento do reservatório de Tucuruí durante os anos de 

2011 e 2012 em pontos à jusante e à montante, em um total de quatro campanhas em cinco pontos de 

amostragem. Foram usados métodos matemáticos e estatísticos desenvolvido por Kayser-Meyer-Olkin 

(KMO), análise de componentes principais (ACP) em conjunto com analises físico-químicas (pH, 

temperatura, oxigênio dissolvido, cor, turbidez, demanda bioquímica de oxigenio, Fósforo total e 

sólidos totais) e microbiológicas (coliformes termotolerantes). Os resultados mostraram que o IQA 

adaptado teve seu valor aproximado aos valores estabelecidos pela CETESB e pela NSF, classificando 

a região como boa e excelente em todos os pontos amostrados, no entanto, para a NSF houve uma 

discordância na segunda campanha, porém não muito significativa. A região estudada se enquadrou na 

resolução do CONAMA 357/2005 como água doce classe 2, de acordo com os nove parâmetros 

analisados, onde todos os parâmetros encontraram-se de acordo com o estabelecido para a 

classificação.Através do índice foi possível perceber como a área estudada se adaptou ao longo dos 

anos. O IQAnão leva em consideração produtos tóxicos derivados de atividades agrícolas e 

mineradoras, de tal forma faz-se necessário um estudo mais detalhado, bem como a inclusão de outros 

índices de qualidade como o índice de estado trófico e de bioindicadores. 
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RESUMO  

 

A utilização das coleções zoológicas em instituições de ensino público ou privado é de fundamental 

importância para o processo de ensino e aprendizagem, facilitando esse processo tanto para os docentes 

como aos discentes. Destaca-se, nesse âmbito, a coleção entomológica por ser bastante chamativa ao 

olhar dos estudantes, devido à beleza dos espécimes, os quais são dotados de uma variedade de cores. 

De forma que essas coleções necessitam de curadoria constante. Diante do exposto, o presente trabalho, 

objetivou organizar a Coleção Didática Entomológica do IFPA – Campus Abaetetuba, com o intuito de 

tornar o material mais acessível ao público. Atualmente, a referida coleção encontra-se no Laboratório 

de Biodiversidade e Conservação (LABICON), nesse espaço são realizadas visitas com alunos do IFPA 

ou de fora da instituição. O processe de curadoria se deu durante o mês de junho de 2018, onde todas as 

caixas entomológicas do acervo passaram por uma revisão. Nesse momento, o material foi contado, 

separado e etiquetado seguindo a classificação das ordens: Lepidóptera, Odonata, Coleptera, Blattodea, 

Orthoptera, Phasmotodea, Hemiptera e Hymenoptera. Antes a coleção estava organizada com 29 caixas 

entomológicas, após a curadoria passou conter 21 caixas, liberando, assim, espaço para que novos 

espécimes possam ser coletados e acervados. Percebeu-se que as caixas tornaram-se mais didáticas, 

deixando o material mais acessível e atraente ao olhar do público.  Uma boa curadoria em coleções 

entomológicas requer planejamento e zelo, pois cada exemplar ali tratado é insubstituível e serve para o 

fortalecimento da coleção.  Por fim, trabalhos desenvolvidos com coleções biológicas são de extrema 

relevância, pois dão acesso ao conhecimento sobre a biodiversidade tanto ao público atual como as 

gerações futuras. 
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RESUMO 

 

O conceito de “lixão”remete ao local de deposição de resíduos sólidos a céu aberto. Essas áreas 

deveriam ser erradicadas dos municípios brasileiros desde 2014 de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), devido aos impactos causados pelos despejos de resíduos sólidos domiciliar 

e o livre acesso de pessoas nesses locais, o que possibilita transmissão de doenças por vetores, tais 

como: moscas, baratas e ratos, além de contaminação do solo e água. Com base nisso, este estudo 

objetivou analisar a percepção socioambiental de pessoas que residem próximo ao Lixão Municipal de 

Salvaterra, Pará. A presente pesquisa se desenvolveu na comunidade de Passagem Grande, situada a 

3,5 km do centro da cidade de Salvaterra. O estudo foi de carácter exploratória de abordagem 

qualitativa.As entrevistas foram realizadas no mês de março de 2018. A amostra consistiu de 20 

famílias entrevistadas que residem próximo ao lixão da cidade, com aplicação de questionário 

semiestruturado. Constatou-se que todos os entrevistados no estudo possuem apenas o Ensino 

Fundamental, e 90% destes têm renda familiar de apenas meio salário mínimo. Todos afirmaram residir 

na região há mais de sete anos, e 60% afirmaram ainda que o lixão não interfere na qualidade de vida 

da comunidade. Quanto a profissão, 75% afirmaram ser catadores e são totalmente dependentes do 

lixão. Quanto a provisão de água, todos os entrevistados afirmaram que não possuem rede de 

abastecimento do município, e 95% destes afirmaram ainda que nunca receberam visitas de agentes de 

saúde do município.É perceptível a importância de se desenvolver atividades de saneamento básico, 

pois, a ausência desses serviços está relacionada à qualidade de vida. Os moradores deste estudo não 

percebem os perigos a sua volta, e por mais que seja um ambiente insalubre para qualidade de vida, é o 

único meio de subsistência dessas famílias.  
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RESUMO  

 

No Brasil, o desmatamento é mensurado a partir dos sistemas de monitoramento por imagem, PRODES 

e DETER, sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

O ICMS Verde enquanto instrumento extrafiscal de fomento à gestão ambiental municipal pode 

contribuir para a redução dos índices de desmatamento. Neste trabalho foram analisados os registros de 

desflorestamento do PRODES referentes aos Municípios integrantes da Região Metropolitana de 

Belém, a partir da adoção da política de ICMS Verde, no ano de 2012.Realizou-se pesquisa 

exploratória bibliográfica e legal sobre o ICMS Verde, desflorestamento, mecanismos de registro do 

desmatamento, bem como coleta e análise de dados do PRODES/INPE e do ICMS Verde 

(SEMAS/PA). Os resultados indicam que no Município de Castanhal foi registrado o maior índice de 

desmatamento acumulado, seguido por Santa Izabel do Pará e Barcarena. Já em Ananindeua e 

Marituba, a taxa manteve-se fixa.No período analisado nota-se o progressivo aumento dos valores de 

ICMS Verde destinados aos Municípios. O maior montante foi repassado à Ananindeua e Marituba, 

enquanto que a taxa de desmatamento medido pelo PRODES nestes entes mante-se fixa a partir de 

2012, ano de instituição da política no Estado do Pará. Entretanto, nos demais Municípios estudados, a 

taxa de desmatamento ascendeu, bem como os valores de repasse de ICMS Verde, impossibilitando 

estabelecer-se relação direta entre os recursos recebidos e os registros de desmatamento.A pesquisa 

mostra que a instituição de instrumentos financeiros, econômicos e tributários pelos entes federativos 

alia-se à observação via satélite, fortalecendo as estratégias de gestão, defesa e preservação dos biomas 

frente às questões ambientais. Sendo o exercício da gestão ambiental um dos requisitos da política de 

ICMS Verde, que vem auxiliando no combate ao desmatamento. Além disso, a integração dos Sistemas 

Nacionais, Estaduais e Municipais de Meio Ambiente auxiliará no enfrentamento da problemática 

ambiental. 
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RESUMO  

 

O jambo vermelho (Syzygium malaccense), fruta originária da índia, com boa adaptação nos climas 

brasileiros, vem destacando-se na região do Baixo Tocantins como uma fruta com sabor peculiar e 

único, sendo consumida geralmente in natura. Atualmente a população procura cada vez mais por 

alimentos com alto teor nutricional, nessa circunstância, aparece as frutas, que em sua grande maioria 

dispõem de diversas vitaminas, sais minerais, açúcares naturais, como, por exemplo, a frutose, entre 

outras substâncias essenciais. A fermentação alcoólica é uma alternativa para agregação de valor e 

redução de perdas no processamento de frutos, diante disso o presente trabalho tem como objetivo 

realizar a fermentação alcoólica do jambo proveniente da feira livre do município de Cametá-PA, 

visando a agregação de valor ao fruto e a possibilidade de consumir o produto em todas as épocas do 

ano. Realizou-se os processos de recepção, seleção, lavagem, sanitização e trituração, o mosto foi 

transferido para três erlenmyers, ambos de 250 mL, previamente esterilizados, em seguida inoculou-se 

10g desaccharomyces cerevisae. A fermentação foi realizada em shaker com agitação de 150 rpm à 

35°C no período de 24 horas, após este período as amostras permaneceram em temperatura ambiente 

por 72 horas e analisadas em relação a sua composição físico química.Os resultados das análises de 

acidez total expressa em ácido cítrico para as amostras T1, T2 e T3 foram de 0,15 % e após a 

fermentação T1: 0,55; T2: 0,53 e T3: 0,56, os valores de pH para T1, T2 e T3 antes da fermentação 

foram de 3,8 e após a fermentação obteve valores de T1: 3,5; T2: 3,7 e T3: 3,9 e para os valores do 

°Brix antes do processo foi de 18, 16 e 20 e após 07, 07 e 06 respectivamente. As análises físico-

químicas mostraram valores satisfatórios para o fermentado de jambo.  
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RESUMO 

 

Os cães podem albergar várias espécies de parasitos colocando em risco a vida do animal e a saúde do 

homem. Podem afetar vários órgãos, sendo mais frequente o tubo digestivo. Os parasitos intestinais, 

helmintos (ex. Ancylostoma sp.) e protozoários (ex. Giardia lamblia), produzem ovos ou cistos que são 

liberados nas fezes dos hospedeiros, contaminando o ambiente, água e alimentos, onde podem ser 

ingeridos por novos organismos, dando continuidade ao ciclo. Este projeto visou comparar a incidência 

de parasitos intestinais em cães de ambiente urbano e rural do município de São Caetano de Odivelas, 

Pará. Foram coletadas 32 amostras de fezes de cachorro, sendo 16 de ambiente urbano (Mercado 

Municipal) e 16 de ambiente rural (Vila de Pereru). Foram utilizados os métodos de Willis e Hoffman 

para análise das fezes e o teste estatístico Qui-quadrado para comparação dos ambientes. O resultado 

demonstrou uma alta taxa de infecção das amostras analisadas (62%), sendo que a taxa de infecção 

observada na área rural (81,2%) foi significativamente maior a área urbana (43,7%) (Qui-quadrado, 

P=0,02).  O Ancylostoma sp. foi o parasito predominante, seguido pelo Trichuris sp., presente em 

apenas uma amostra. A grande quantidade de ancilostomídeos encontrada, tanto no ambiente urbano 

quanto rural, representa um risco à saúde canina do município, podendo causar vômito e diarreia, 

resultando na perda de peso e, até mesmo, na morte, caso não seja tratado. Além disso, este parasita 

pode causar a doença larva migrans cutânea, popularmente conhecida como bicho-geográfico, no ser 

humano. Os dados sugerem que as condições sanitárias no ambiente rural de São Caetano de Odivelas 

são mais precárias do que no urbano, no entanto, é necessário melhorias no saneamento básico de todo 

o município. 
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RESUMO  

 

A necessidade da humanidade em obter qualidade de vida deveria levá-lo a uma melhor avaliação dos 

riscos de esgotamentos dos recursos naturais causados pelo consumo e má distribuição dos mesmos. 

No entanto, nem sempre esta conscientização acontece nos meios sociais. Tendo em vista estes fatores 

faz-se necessário, como proposto pelos Parâmetros Curriculares Nacionais, a implantação da Educação 

Ambiental como um método essencial para o processo de construção de consciência e, no meio 

educacional, o envolvimento de cidadãos envolvidos em ações sustentáveis. Deste modo, estudantes de 

Ensino Médio participaram de aulas de campo na Floresta Nacional de Carajás, na microrregião do 

município de Parauapebas, afim de serem avaliados acerca dos aspectos que envolvem a Educação 

Ambiental. Para tanto, orientados por professores, responderam questionários antes e depois das aulas 

de campo e desenvolveram tais aulas como atividade curricular. Na Floresta Nacional foram feitos 

registros fotográficos e os estudantes apresentaram relatórios de campo. Os questionários aplicados 

revelaram que, anteriormente às aulas, cerca de 75% dos estudantes não tinha o domínio dos conceitos 

de Educação Ambiental. No entanto, após as aulas de campo, aproximadamente 98% dos alunos 

dominavam e compreendiam os subtemas relacionados às questões ambientais. Os registros 

fotográficos também revelaram o olhar ambiental por parte dos alunos. Pôde-se notar, a partir destas 

aulas, um maior envolvimento por parte dos alunos, já que estes puderam aprender, na prática, os 

conceitos teoricamente trabalhados em sala-de-aula demonstrando que debates sobre temas de meio 

ambiente estão diretamente relacionados à vida educacional e social do indivíduo na sociedade e levam 

ao processo de cidadania e melhoria das condições de vida em seu cotidiano. 
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RESUMO  

 

Os espaços vegetados nas cidades exercem uma gama de funcionalidades, entre eles aduz-se a 

purificação do ar e amenização da temperatura, porém a expansão da malha urbana feita de forma 

indisciplinada resulta na redução da cobertura vegetal, logo o estudo da vegetação é imprescindível 

para que seja possível monitorar a qualidade ambiental urbana. A bacia mata-fome está localizada na 

zona periférica de Belém/PA, e nela distintos processos de urbanização resultam no decaimento da 

vegetação que influi na qualidade socioambiental na mesma. Portanto, propõe-se caracterizar a 

vegetação presente na bacia nos anos de 2006, 2012 e 2018. Através de análise multitemporal e do 

geoprocessamento de imagens capturadas no programa Google Earth Pro foi possível a confecção de 

mapas de vegetaçãoe, logo após, quantificar a vegetação na bacia para aplicação do Índice de 

Cobertura Vegetal de Áreas Urbanas (ICVAU), o qual considera que 30% de vegetação é cota mínima 

aceitável para espaços urbanos. Nos referidos anos o ICVAU reduz de 34,16% em 2006 para 20,75% 

no ano de 2018, em 2012 é de 23,95%, o valor abaixo de 30% em 2018 revela que a bacia pode ser 

descrita como um deserto florístico, urbanização em áreas anteriormente florestadas é um dos fatores 

que podem resultar em desmatamento quando realizados indisciplinadamente, como consequência a 

temperatura tende a aumentar causando desconforto térmico, destaca-se que há redução da mata ciliar 

dos canais, o que torna os rios mais susceptíveis a impactos como o assoreamento do leito e 

contaminação de suas águas. Logo, constata-se redução na qualidade ambiental da bacia, expressa pelo 

ICVAU do ano de 2018 quando comparado a 2006, que influi na população por meio do desconforto 

térmico, poluição atmosférica e redução de espaços para o lazer, assim como na biota com menor oferta 

de abrigo a fauna e redução da flora nativa. 
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RESUMO  

 

A subordem Heteroptera é a mais diversa de Hemiptera, sendo conhecidas cerca 50 mil espécies, e a 

família Pentatomidae se inclui em uma das quatro maiores da subordem. Pertencente a esta família, 

Edessinae é composta por 11 gêneros: Edessa, Brachystethus, Ascra, Peromatus, Pantochlora, Olbia, 

Doesburgedessa, Paraedessa, Grammedessa; Plagaedessa e Pygoda. Devido ao pequeno 

conhecimento taxonômico deste táxon, a grande quantidade de espécies novas (mais de 300 spp.), e 

problemas de nomenclatura, esse gênero não pode ser revisado em um único trabalho. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi aprofundar o conhecimento sobre a diversidade, sistemática e morfológica 

de edessíneos, com ênfase no subgênero Hypoxys, sendo que quatro espécies desconhecidas para 

ciência foram aqui reconhecidas e morfotipadas: Edessa sp. nov. near 10, Edessa sp. nov. 11, Edessa 

sp. nov. 141, Edessa sp. nov. 173. Assim, foram examinados 13 exemplares provenientes de 

instituições nacionais e estrangeiras. As descrições seguiram um roteiro tradicional de Pentatomidae, 

onde são descritas características gerais do corpo, dando ênfase na genitália externa de ambos os sexos. 

Estes exemplares foram fotografados com auxílio de câmera digital e automontadas pelo software 

Leica LAS, com escala em milímetros. As quatro espécies novas foramdescritas. Elas também foram 

comparadas entre sí e com outras espécies do subgênero, sendo destacadas algumas características, 

como: as espécies 141 e 173 possuem as projeções do bordo ventral acuminadas e o bordo ventral não 

fundido aos ângulos póstero-laterais, além da margem dos pigóforos serem paralelas; as espécies novas 

near 10 e 11 apresentam uma fusão do bordo ventral com ângulos póstero-laterais, projeções do bordo 

ventral espatuladas no pigóforo e margens convergentes do pigóforo. Os resultados apontam que as 

espécies novas 141 e 173 fazem parte de Hypoxys, mas as espécies near 10 e 11 não fazem parte do 

mesmo grupo, sendo seu posicionamento dependente de estudos adicionais.  

 

Palavras-chave: Edessinae. Espécies novas. Taxonomia. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Biodiversidade.



 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

33  

 

 

MELHORIA NA QUALIDADE DAS HORTALIÇAS A PARTIR DA PRÁTICA DA 

COMPOSTAGEM 

 

Wilson Câmara Frazão Neto¹, Gleidson Silva Soares² e João Raimundo Alves Marques³ 

¹Graduando do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas (UFPA). 

wilson.n.frazao@gmail.com 

²Graduando do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas(UFPA). 

gleidsonsilva205@gmail.com 

³Mestre em Ciências 

Ambientais(UEPA). 

joaoestevao.bio@hotmail.com 

 

A compostagem consiste no processo de reciclagem de resíduos orgânicos como meio natural de 

fertilização do solo para horticulturas. Todavia, percebe-se que essa técnica, possui pouca adesão 

por parte dos agricultores, que apresentam notável preferência pelo uso de agrotóxicos. Estudos 

comprovam que a utilização contínua de agrotóxicos e/ou adubos químicos, acarretam 

problemas 

paraasaúdedosconsumidoreseparaoecossistema.Nessesentido,otrabalhoobjetivademonstrar 

apráticadacompostagemcomoalternativanaturaleecologicamentecorretaparaafertilizaçãodo solo 

no plantio de hortaliças, destacando seus benefícios na melhoria da qualidade dos produtos. Para 

o presente estudo, foi realizado um experimento com o uso da compostagem na horta do 

HospitalRegionalPúblicodoMarajó,localizadonomunicípiodeBreves-PA,noperíododeagosto a 

setembro/2018. Para o processo de compostagem foram construídas composteiras a partir de 

baldes plásticos (20 litros) reutilizáveis, proveniente de depósito industrial de margarina. Na 

aplicabilidade da compostagem foi utilizada a cultura da Eruca vesicaria L. Cavalieri (rúcula), 

na qualforamcriadosumgrupocontroleeumgrupoexperimento.Nogrupocontroleforamaplicadas 

técnicaspadrãodecultivoe,nogrupoexperimentofoiutilizadaaterraehúmusobtidosapartirda 

compostagem. Dessa maneira, observou-se diminuição no tempo de germinação das espécies do 

grupoexperimentoem29,0%;acentuaçãonapigmentaçãodocauleedasfolhas;eapartirdocorte de dez 

folhas, coletadas nas proximidades da gema apical de cada grupo, foi possível evidenciar 

aumento de 12,0% no tamanho das folhas do grupo experimento. Dessa forma, é possível inferir 

queacompostagemécapazdeapresentarresultadossatisfatóriosnaagricultura,contribuindopara 

produção de melhores hortaliças e com tempo de cultivo mais curto. Portanto, esta técnica é uma 

alternativa para suprimir o uso de agrotóxicos sem apresentar quaisquer prejuízos aoplantio. 
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RESUMO  

 

O “noni” (Morinda sp.) é uma espécie de fruto nativa do sudeste asiático, que se adaptou bem ao clima 

brasileiro de forma a produzir frutos durante todo o ano. É um vegetal que cresce em florestas tropicais, 

tolerante a solos salinos e certas condições de seca. Estudos realizados com a polpa do fruto mostram 

que ela é riquíssima em diversos compostos bioativos que atuam na inibição do desenvolvimento de 

bactérias, fungos, vírus ou protozoários. Contudo, no Brasil seu consumo ainda é pouco difundido. 

Dessa maneira, a presente pesquisa objetivou colaborar — através de caracterização físico-química e 

determinação de fenóis e flavonoides totais —, almejando que o “noni” possa ter uma maior difusão no 

que tange a eficiente utilização aplicada a ações antimicrobianas. As amostras foram coletadas no 

município de Salvaterra-PA, em seguida, direcionadas aos laboratórios da Universidade do Estado do 

Pará, Campus XIX, onde as análises foram realizadas, utilizando o fruto com polpa e casca. Os 

resultados das análises físico-químicas para pH apontou valor médio de 4,21 conforme previsto em 

outros estudos afins; para acidez, os valores apontam ser uma fruta com elevada acidez com média de 

0,24%; para análise de cinzas obtiveram-se valores inferiores em relação a proposições realizadas por 

outros trabalhos, com média de 0,48%; para umidade foram encontrados resultados semelhantes por 

outras pesquisas com valor médio de 88,93 %; esse produto se mostrou uma rica fonte de fenóis e 

flavonoides totais, estando os valores próximos de trabalhos que utilizaram, com respectivos valores 

médios de 317,52 mg EAG.100 g-1 e 69,85 mg ER.100 g-1, também, extratos aquosos.  A partir dos 

resultados obtidos, pode-se inferir que a caracterização físico-química adequa o produto para ser 

utilizado no desenvolvimento de produtos antimicrobianos, bem como seu potencial de compostos 

bioativos podem contribuir para eliminar microrganismos parasitas, o que favorece seu reconhecimento 

científico-comercial. 
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RESUMO  

 

A “manga rosa” (Mangifera sp.) é uma espécie de fruto nativa do sul da Ásia, e hoje é cultivada em 

climas tropicais de países como o Brasil; a sua casca é verde e varia de amarelo a rosa-vermelho 

conforme amadurece; sua polpa é de um amarelo intenso, de sabor adocicado e textura fibrosa. Seu 

consumo pode ser in natura ou como ingrediente em pratos, como doces, geleias, sucos, saladas de 

frutas, entre outros. Em frutas como a laranja e o abacaxi as cascas são mais ricas nutricionalmente do 

que a própria polpa, podendo ser fontes importantes de nutrientes. A partir disso, o presente estudo 

objetivou analisar a quantidade de fenóis totais e flavonoides totais, além de algumas características 

físico-químicas, determinando o valor nutricional/funcional das partes desse fruto em relação aos 

parâmetros analisados. A amostra foi coletada no município de Salvaterra-PA, longe do centro urbano; 

posteriormente, direcionado ao laboratório da Universidade do Estado do Pará, CampusXIX. Para os 

testes foram preparados extratos aquosos 10% (m.v-1) a partir de trituração em processador por 5 

minutos. Realizou-se análises espectrofotométricas de fenóis e flavonoides totais, além dos testes de 

pH e acidez. Os resultados médios obtidos nas análises físico-químicas foram: o pH da casca da manga 

igual 4,46 e o da polpa, 4,01; e valor de acidez foi maior na polpa, sendo 0,30%.Nas análises dos 

compostos bioativos para fenóis o valor médio obtido na polpa foi 37,84 mg EAG.100 g-1, e para a 

casca foi 58,63 mg EAG.100 g-1; não foram identificados flavonoides em nenhuma das partes do fruto 

analisadas. Contudo, recomenda-se a inserção dos resíduos vegetais na alimentação, pois muitos 

estudos nas áreas afins apontam que essas partes do fruto são ricas em substâncias benéficas para o 

organismo, mas que não são aproveitadas pela população, pela falta de conhecimento na área. 
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RESUMO  

 

A produção de cenoura tem relevante importância para olericultores nas Regiões do Brasil. As 

condições climáticas que ocorrem nas épocas do ano e locais de cultivo podem influenciar a 

produtividade de cultivares. Objetivou-se analisar a produção de cenoura em dois períodos do ano, em 

cultivo natural e sobre mesmas condições de manejo. Os experimentos foram conduzidos no setor de 

olericultura do IFPA Castanhal, nos meses de janeiro-abril e julho-outubro de 2016. O delineamento 

usado foi o de blocos ao acaso, em que foi selecionado 1 canteiro de 1 x 12 m, dividido em 4 parcelas 

de 1 x 2,5 m. Cada parcela representou uma repetição. Foram plantadas sementes da variedade Brasília 

Irecê, no espaçamento 0,4 x 0,4m. Analisou-se: massa fresca da raiz (MFR); massa fresca da parte 

aérea (MFPA); diâmetro da raiz (DR); comprimento da Raiz (CR) e altura da parte aérea (Alt.). Os 

dados obtidos foram submetidos a análise de variância, para comparação das médias foi feito teste de 

Tukey a 5% de probabilidade para identificar a diferença entre as médias dos tratamentos. As amostras 

foram pesadas para obtenção da MFPA e MFR, e secadas em estufa à 55º C, para obtenção da MSPA e 

MSR. As precipitações nos meses foram: 405 mm jan-abr e 159 mm em jul-out. A análise estatística 

indicou diferenças significativas entre os parâmetros: MFPA (22,45 g); MFR (68,82 g); Altura 

(59,98cm); CR (12,14cm); MSPA (22,5g) e MSR (7,21g), com as maiores médias para o experimento 

2. O DR não apresentou diferença significativa entre os tratamentos. O experimento demostrou intenso 

desenvolvimento vegetativo das plantas nas duas épocas do ano, uma vez que produziu, em ambos 

períodos, elevada massa fresca da folha e baixa produção das raízes. Apesar das diferenças encontradas 

nos valores, as raízes ficaram abaixo do padrão comercial tais como comprimento (entre 15 e 20 cm) e 

diâmetro (3 e 4 cm). 

 

Palavras-chave: Daucus carota L. Olericultura Amazônica. Condições climáticas. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Agronomia. 



 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

37  

 

 

CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E QUANTIFICAÇÃO DE COMPOSTOS 

BIOATIVOS DO TARUMÃ (Vitex sp.) 

 

Débora Portal Lopes1; Amilton dos Santos Barbosa Júnior2; Sávio Gabriel Guimarães Fonseca3; Carla 

Danielle Gama Brício Feio4; Abraão de Jesus Barbosa Muribeca5. 

 
1Graduanda do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais – com Habilitação em Química. 

Universidade do Estado do Pará. deboraportallopes@gmail.com 
2Graduando do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais – com Habilitação em 

Química.Universidade do Estado do Pará. amiltonbarbosajr@gmail.com 
3Graduando do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Naturais – com Habilitação em Química. 

Universidade do Estado do Pará. saviogfonseca@gmail.com 

4Graduanda do Curso de Tecnologia de Alimentos. Universidade do Estado do Pará. 

bathorydani4@gmail.com 
5Doutorando em Química Orgânica - Produtos Naturais de Plantas e Micro-organismos. Universidade 

Federal do Pará. abraao_muribeca@hotmail.com.  

 

RESUMO  

 

O tarumã, que também recebe os nomes “grataúba”, “copíúba”, “tapinhoan” e “tarumã do mato”, é um 

fruto bastante consumido por aves e outros animais, além de ser apreciado pelo paladar humano por seu 

sabor doce. Embora não possua sabor ou aroma característico, é uma fruta parecida com o café, de 

caroço grande, polpa escassa e uma fina película entre caroço e casca. Na literatura não foram 

encontrados estudos relacionados às suas propriedades funcionais. Desse modo, o presente trabalho 

teve por objetivo avaliar algumas características físico-químicas e quantificar o teor de dois grupos de 

compostos bioativos do tarumã. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento também não 

determina valores máximos ou mínimos para nenhum desses parâmetros. Este estudo foi realizado no 

município de Salvaterra-PA. Os frutos foram encaminhados aos Laboratórios de Ciências e Tecnologia 

de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – Campus XIX, onde foram realizadas as análises 

quantitativas de pH, acidez, sólidos solúveis totais, umidade, cinzas, açúcares redutores, fenóis totais e 

flavonoides totais. Na polpa do fruto foi encontrado valor médio de pH de 5,23±0,02 e baixa acidez; foi 

observado, também, alta concentração de açúcares redutores (7,94±0,00%) e sólidos solúveis totais 

(19,2±0,32 ºBrix); o fruto em sua totalidade apresentou valor médio de umidade igual a 70,01±0,45% e 

teor de cinzas de 0,68±0,05%; além de ser encontrado teor considerável de fenóis totais (197,05±2,69 

mg EAG.100 g-1) e flavonoides (70,41±0,07 mg ER.100 g-1) na polpa, sendo bem próximos da 

quantidade encontrada na uva e jabuticaba. A partir das análises é possível considerar que o tarumã, 

que é pouco conhecido e consumido na região onde este estudo foi realizado, apresentou características 

apropriáveis no que se refere aos parâmetros analisados, portanto seu consumo deve ser incentivado. 

Destaca-se, ainda, a necessidade de mais pesquisas que visem caracterizar a sua importância 

nutricional/funcional. 
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RESUMO  

 

A “mini-ixora” é um pequeno arbusto semi-herbáceo, originário da Malásia, sendo muito utilizada no 

paisagismo, especialmente em jardins onde o clima seja tropical. Os povos orientais utilizam a Ixora na 

medicina popular. Na literatura, se encontram trabalhos sobre estudos fitoquímicos que apontam a 

presença de terpenoides, flavonoides e alcaloides. Além de estarem sendo testadas possíveis 

propriedades medicinais, tais como: atividade anti-inflamatória, antialérgica, antibacteriana, 

antifúngica, antiviral, anti-HIV, antiproliferativo, diurético, hepatoprotetora e hipoglicemiante. Diante 

da presença de componentes com ações medicinais tão importantes e devido à falta de estudos 

relacionados às variedades dessa planta, este trabalho teve por objetivo avaliar a diferença físico-

química e do teor de compostos bioativos da flor da “mini-ixora” de flor vermelha e amarela. As flores 

foram coletadas no município de Salvaterra-PA, e encaminhadas, imediatamente, ao Laboratório de 

Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará, Campus XIX, Salvaterra-PA, dessas foram feitos 

extratos aquosos 10% (m/v) a partir de maceração; em seguida, foram realizadas as análises de acidez 

titulável, pH, fenóis totais e flavonoides totais. O valor médio de acidez encontrado para a flor 

vermelha foi inferior (0,56±0,00%) ao da flor amarela (0,69±0,00%); para valores de pH a flor amarela 

apresentou o menor valor médio (3,55±0,00) do que a vermelha (3,80±0,00); a flor amarela apresentou 

maior teor de fenóis totais (550,88±0,11 mg EAG.100 g-1) que a de cor vermelha (519±0,50 mg 

EAG.100 g-1); não foi detectado a presença de valores de flavonoides para a flor amarela, somente na 

flor vermelha (75,52±0,05 mg ER.100 g-1). Foram encontradas diferenças significativas na composição 

química das flores em relação aos parâmetros analisados, principalmente no teor dos metabólitos 

secundários. Assim, fazem-se necessários mais estudos voltados para avaliação das variedades de 

“mini-ixora”. 
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RESUMO  

 

O mangostão (Garcinia mangostana L.) é um fruto oriundo de países tropicais, sua casca é rica em 

compostos antioxidantes. A cada ano cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos e subprodutos são 

desperdiçados. A utilização destes resíduos pode agregar valor nutricional e permitir o aproveitamento 

de partes de frutas que são em geral descartadas. O objetivo do trabalho foi estudar as características 

físico-químicas de biscoitos incorporados de aveia e farinha da casca do mangostão (FCM), como uma 

alternativa para agregar valor nutricional a produtos de panificação a partir do aproveitamento de 

resíduos de frutas. A FCM foi obtida a partir da desidratação das cascas do mangostão em estufa com 

circulação de ar a 90 ºC por 5 horas. Os biscoitos foram elaborados com substituição de 30 % da 

farinha de trigo por farinha integral de aveia e FCM. Nestes foram realizadas as análises de umidade, 

sólidos totais, resíduo mineral fixo, lipídeos, proteínas, carboidratos e valor calórico. Os biscoitos 

obtiveram os seguintes teores centesimais: umidade (1,98 ± 0,21), sólidos totais (98,01 ± 0, 21), 

resíduo mineral fixo (0, 94 ± 0,25), lipídeos (2,85 ± 0,30), proteína (8,18 ± 0,1), carboidratos (86,05 ± 

0,35) e valor calórico (402,57 ± 0,13). Quanto aos parâmetros de umidade, sólidos totais e resíduo 

mineral fixo, estes estavam de acordo com os preconizados na Resolução nº 12 de julho de 1978. 

Portanto, a incorporação de aveia e FCM em biscoitos agrega valor nutricional ao produto, mediante 

aos resultados centesimais obtidos na pesquisa. Assim, a FCM e a farinha de aveia são passíveis de 

serem substituintes da farinha de trigo na elaboração de biscoitos. Além de contribuir para o 

aproveitamento da casca do mangostão e reduzir o desperdício.   
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RESUMO  

 

Durante a fabricação do queijo bubalino, é produzido uma quantidade expressiva de soro de leite, o 

qual é considerado um dos principais poluentes da indústria de laticínios quando não se aplica nenhum 

tipo de reaproveitamento, acarretando em impactos ambientais negativos, pois muitas vezes é 

descartado nos cursos d’água. Desse modo, este trabalho teve por objetivo fazer análises físico-

químicas do soro de leite bubalino e avaliar seu caráter funcional para possível aplicação em demais 

produtos. O soro de leite foi adquirido nas primeiras horas do dia após a fabricação do queijo, da 

queijaria Péua, localizada no município de Soure, Ilha de Marajó, Pará. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Análise do Laticínio da Fazenda Ipanema, a saber: pH, sólidos solúveis totais (SST), 

densidade, acidez titulável (AT), gordura, proteína, umidade, cinzas, extrato seco total (EST) e extrato 

seco desengordurado (ESD). O valor médio encontrado nas análises foram: pH de 4,31; SST de 13 

°Brix; densidade de 1,023 g/cm3; AT de 8,9 ºD; gordura de 0,12%; umidade de 87,83%; cinzas de 

1,16%; EST de 6,28% e ESD de 6,17%. Ressalta-se que não foram encontradas proteínas, entretanto, 

os demais resultados afirmam um rendimento satisfatório para o soro de leite bubalino avaliado neste 

estudo, pois está dentro dos parâmetros da legislação vigente para análises físico-químicas. O grau de 

acidez é utilizado como indicador da qualidade do soro, e quando está próxima de 11ºD pode ser 

aplicado na produção de embalagens biodegradáveis. Destaca-se também que o soro analisado 

apresentou teor de gordura abaixo quando comparado aquele da legislação vigente, sendo um bom 

indicador para aplicação em produtos alimentícios. Com isso, percebe-se a importância do 

reaproveitamento do soro de leite para aplicação na indústria, bem como na redução de resíduos e, 

consequentemente na minimização de problemas ambientais e sanitários. 
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RESUMO  

 

Historicamente, a pesca predatória de tubarões é uma atividade preocupante, principalmente por 

desequilibrar as populações de tubarões em todo globo, por exemplo, ao tubarão baleia Rhincodon 

typus que entrou na Lista Vermelha da IUCN (do inglês: The International Union for Conservation of 

Nature’s Red List of Threatened Species). Para a análise da pesca de R. typus realizou-se uma revisão 

bibliográfica acerca dos dados das pescarias em diversas plataformas online (e.g. Google Acadêmico, 

ScienceDirect, Scopus, Periódicos CAPES, Wiley Online Library, etc.) catalogando os registros de 

impactos da pesca, os pontos de vista acerca da atividade, o status atual da população, entre outros. No 

passado, o tubarão-baleia era de pouco interesse para o homem e atualmente, a pesca comercial desta 

espécie é limitada, mas tem se expandido por conta, principalmente, do aumento da demanda por 

produtos alimentícios, e o elevado preço da carne em alguns países. No entanto, dados populacionais de 

R. typus (e.g. abundância, distribuição, aspectos reprodutivos e.tc) são escassos ou desconhecidos. 

Consequentemente, a proporção do impacto é difícil de obter e interpretar. Desta forma, é importante 

destacar as fronteiras que a pesca de R. typus pode alcançar sendo sustentável, explicando as 

consequências que a sobrepesca acarreta, sendo um estudo para todas espécies de tubarões, com 

enfoque principal no tubarão baleia, o maior peixe dos oceanos que comporta ainda uma gama de 

estudos para futuros pesquisadores dado que esta espécie ainda é pouco estudada, além de ser um 

importante componente da fauna marinha. 
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RESUMO  

 

O caranguejo-úça (Ucides cordatus) é um dos principais constituintes da macrofauna dos manguezais, 

que atua diretamente na ciclagem de nutriente, enriquecendo o sedimento e auxiliando no fluxo 

energético deste ecossistema. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo analisar a variação na 

estrutura populacional do caranguejo-uçá em diferentes manguezais no município de Salvaterra, região 

do Arari, ilha do Marajó- PA. Foram amostradas 12 parcelas de 25m2, em seis áreas, sendo três 

próximas a corpos hídricos e três distantes destes, adotando-se uma distância mínima entre os 

manguezais de 1km. Procedeu-se a contagem do número de galerias, gerando a Frequência (F) e, com 

auxílio de paquímetro, mensurou-se o diâmetro das galerias (DG) para posterior cálculo do 

Comprimento do Cefalotórax (CC) e Largura do Cefalotórax (LC) do U. cordatus. Para analisar a 

diferença dessas variáveis (DG, LC, CC e F) entre as áreas próximas e distantes dos corpos hídricos, foi 

utilizado o teste T ou o equivalente não paramétrico Mann-Whitney, através do software Past. 

Observou-se como resultado que o DG (U = 2,2866E05; p 4,9267E-13), CC (U: 2,287E05; p: 5,0806E-

13) e o LC (U: 2,2867E05; p: 4,942E-13) são significativamente maiores em mangues mais distantes 

dos corpos hídricos. Em relação à frequência de galerias, não há diferença significativa entre os 

mangues próximos e distantes, no entanto, embora nos mangues mais próximos há uma maior 

frequência de galerias. Esse fato pode ser explicado pela maturidade sexual dos indivíduos, pois as 

fêmeas apresentam maior afinidade a locais mais inundados, devido a dispersão larval que ocorre com 

a elevação da maré. É necessário a continuidade do estudo para um melhor entendimento das variáveis 

que influenciam a estrutura populacional do caranguejo-uçá na região.     
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RESUMO  

 

O óleo vegetal é um dos resíduos sólidos gerados em grande quantidade em residências, bares, hotéis e 

restaurantes. Após sua utilização nos processos de fritura, o óleo é descartado nos ralos e bueiros 

atingindo as redes de esgoto. Esta destinação é inadequada, pois resulta na obstrução das redes 

coletoras e das estações de tratamento, além de impermeabilizar solos, poluir rios e lençóis freáticos. 

Diante dos riscos ao ambiente e, consequentemente, as diversas formas de vida se fazem necessárias 

medidas socioambientais em relação a este resíduo, como o seu reaproveitamento na produção de 

sabão, a qual se constitui em uma medida de preservação ambiental e, também, de geração de renda. 

Assim, este trabalho teve por objetivo levantar informações sobre o conhecimento em relação ao 

manuseio e destinação do óleo, apresentar a importância do descarte correto aos comerciantes que 

utilizam o óleo vegetal, bem como uma alternativa de reutilização deste resíduo e promover a educação 

ambiental. Este estudo desenvolveu-se através de coleta de dados em campo, no complexo de feiras do 

bairro da Pedreira, com a aplicação de questionário, a doze ambulantes do ramo alimentício, com 

perguntas relativas à quantidade de óleo vegetal utilizada por semana, ao manuseio, ao descarte, e ao 

conhecimento dos danos ambientais causados pelo descarte irregular. Os resultados obtidos mostraram 

que 41,67% doam o óleo e o restante dos comerciantes realiza o descarte no ralo da pia. Todos 

responderam que não receberam nenhuma instrução sobre a reutilização e a destinação do 

resíduo. Aqueles que não conhecem os danos causados pelo descarte inadequado do óleo de fritura 

correspondem a 75%. Já 83,4% não conhecem empresas em Belém que coletam esse óleo. Por tanto, a 

educação ambiental aponta propostas centradas na conscientização, no reaproveitamento e na 

destinação correta deste resíduo, promovendo a sustentabilidade e diminuindo o impacto ambiental. 
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RESUMO  

 

No Brasil, devido a situação socioeconômica, o uso de plantas medicinais às vezes é a única alternativa 

para uma grande parte da sociedade que não tem acesso ao sistema oficial de saúde, principalmente por 

comunidades tradicionais, o que se torna a forma mais simples e econômica de combater as doenças. A 

Amazônia paraense tem um grande número de espécies de plantas medicinais disponíveis, embora a 

maioria seja pouco estudada, ou ainda não foram pesquisadas. Muitas espécies utilizadas comumente 

pelas comunidades tradicionais ainda não foram identificadas cientificamente, dificultando seu 

aproveitamento pela indústria farmacêutica. Este trabalho tem como objetivo registrar o uso de 

Eleutherine plicata na comunidade da Ponta do Urumajó, município de Augusto Corrêa. O trabalho foi 

desenvolvido numa abordagem qualitativa, utilizando-se a entrevista e observação, coleta de amostras 

vegetais, identificação botânica e levantamento sobre os princípios ativos e ações farmacológicas da 

planta. Na comunidade, esta planta é utilizada em forma de chá, feito do bulbo da espécie para auxiliar 

nos sintomas de diarreia e amebíase. Resultados preliminares, obtidos através de análise de bibliografia 

especializada indicam que a E. plicata apresenta o princípio ativo chamado de sapogenina esteroidal, 

que contêm propriedades analgésicas e anti-dematogênicas; além de possuir ação dilatadora coronária, 

sendo útil no tratamento de doenças cardíacas e ação anti-fertilidade. Durante as pesquisas 

bibliográficas que estão sendo consultadas, percebe-se que ainda não foram relatados efeitos colaterais 

decorrentes do uso desta planta. O uso de E. plicata, na comunidade é uma solução imediata para os 

problemas gastrointestinais. Mas, por outro lado, o uso sem a preocupação com as contraindicações e 

toxicidade desta planta, que possam vir a ser descrito pode desencadear outros problemas a longo 

prazo. Nesse contexto, sugere-se a inclusão de projetos de manejo das espécies de plantas medicinais, 

que possam contribuir com o melhor conhecimento e uso destas pela população. 
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RESUMO  

 

Os frutos do tucumã (Astrocaryum vulgare MART.) podem ser utilizados na alimentação, pois são 

ricos em carboidratos, proteínas, fibras e com grande teor de carotenoides que lhe confere a capacidade 

antioxidante elevada, assim como a farinha, que possui grandes quantidades de fibras e lipídeos. Neste 

contexto, este trabalho objetivou caracterizar físico-quimicamente o fruto e a farinha do tucumã (A. 

vulgare). Foram coletados 50 frutos maduros na comunidade Maruacá, localizada no município de 

Salvaterra, Pará. No laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará, 

Campus Salvaterra, foram realizadas as análises de proteína, carotenoides, lipídios e fibras, a atividade 

de água foi medida utilizando o termohigrômetro em 25ºC localizado no Laboratório de alimentos da 

Universidade Federal do Pará. Os resultados foram tratados utilizando a ANOVA seguida da análise de 

Tukey (p>0,05).  O teor de proteínas do fruto foi 10,36g/100g e da farinha de 12,68g/100g, com 

diferenças significativas (p>0,05), assim como para carotenoides (p>0,05), com valores médios para o 

fruto e farinha de 95,07±0,84 e 81,40±0,27µg/g, respectivamente. Não houve diferença significativa em 

lipídios para o fruto (40,83%) e farinha (40,41%), bem como para as fibras, onde as concentrações 

médias do fruto foram 9,10% e da farinha de 11,24%. O alto teor de lipídios do tucumã contribui para o 

seu elevado valor energético e uma possível aplicação na indústria alimentícia. A atividade de água 

diferiu significativamente (p>0,05) do fruto e da farinha de tucumã, em que o fruto teve atividade de 

água muito superior (0,98) em relação a farinha (0,36), isso porque os frutos in natura apresentam 

elevado teor de umidade. Assim, estes resultados ressaltam a importância do aproveitamento do fruto 

de tucumã e a produção de farinha para o consumo humano. 
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RESUMO 
 

Estudos prévios atestam o potencial da Bacia do Amazonas para a geração de Gás Natural Não 

Convencional (GNNC). Todavia, a exploração está condicionada a aplicação dofraturamento 

hidráulico.Comapossibilidadedepossívelexploraçãonaregião,opresentetrabalho,pormeiode revisão 

bibliográfica, trata do papel da Geofísica no fraturamento, auxiliando na redução de impactos 

naAmazônia. Ofraturamentohidráulicopropagafraturasemrochasdepermeabilidadeextrema,injetando um 

propante para viabilizar a migração de hidrocarbonetos à superfície. Contudo, este processo reflete 

negativamente no meio ambiente, liberando agentes químicos nocivos, utilizando água em quantidade 

excessiva e induzindo sismos locais. Na Bacia do Amazonas, o foco de aplicação do fraturamento é a 

Formação Barreirinhas, principal geradora de GNNC; esta formação está estratigraficamente abaixo do 

Sistema Aquífero Alter-do-Chão e uma exploração de gás sem as devidas precauções acarretaria 

emcontaminação. A Geofísica viria a auxiliar na proteção do meio ambiente a partir do emprego da 

Microssísmica, um método sísmico de refração utilizado para o monitoramento e controle da 

propagação de fraturas. Adaptado à Bacia do Amazonas, este método atuaria no imageamento contínuo 

das formações do Grupo Tapajós – rochas siliciclásticas que separam os folhelhos geradores do sistema 

aquífero – para a elaboração de rotas de migração, reduzindo o índice de percolação de gás e rejeitos 

químicos aos níveis freáticos e monitorando as fraturas induzidas, controlando e reduzindo sismos 

locais que prejudiquem o equilíbrio ambiental da região. Não obstante, torna-se necessário a execução 

de ensaios práticos da utilização da Microssísmica na bacia, com a simulação do fraturamento 

hidráulico em escala exploracional – tendo em vista a presente existência de experimentos 

laboratoriais; tal feito torna-se possível com o fim da Moratória Ambiental sobre a exploração de gás 

em folhelho noBrasil. 
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RESUMO  

 

A Doença de Chagas Tripanossomíase americana é uma infecção causada pelo protozoário 

Trypanossoma cruzi, que apresenta ao decorrer de sua sintomatologia clínica duas fases, sendo a 

primeira aguda a qual apresenta sintomas visíveis, como febre e dores de cabeça, e a segunda fase a 

crônica, que ataca o coração e os tratos gastrointestinal. Estudos relatam que as doenças tropicais, como 

a Malária, Febre Amarela, Leishmaniose, e principalmente, a Doença de Chagas, são adquiridas, em 

zonas de climas tropicais. Os Estados do Pará veem apresentado quadros clínicos a óbitos pelo 

consumo de produtos contaminados com as fezes do vetor, e as formas de contaminação, ainda são 

incipientes e desconhecidas pela sociedade. Diante desta realidade de saúde pública, a pesquisa visou 

desenvolver um projeto de extensão social e continuado, com uma metodologia ativa, na Escola 

Estadual Ensino Fundamental e médio Padre Salvador Tracaiolli, localizada no Município de 

Castanhal, PA, para esclarecimento da forma de contaminação e prevenção da Doença de Chagas, de 

forma lúdica e interdisciplinar. A metodologia ativa, baseou-se em ações pedagógicas voltadas com 

palestras educativas, atividades extraclasses, jogos de memorização, atividades cognitivas, e elaboração 

de informativos (cartilhas ilustrativas) para os colaboradores, discentes, docentes, direção, e bem como 

famílias e sociedade local. Os discentes do Curso de Ciências Biológicas, desenvolveram palestras 

educativas aos alunos do Ensino fundamental e médio, com informações sobre a Doença de Chagas, 

formas de contaminação, o clico reprodutivo do vetor, prevenção, pesquisas científicas sobre as formas 

de contágio. Os resultados revelaram que o uso da metodologia ativa na escola estimulou o 

aprendizado, a criatividade e a percepção do papel da escola no desenvolvimento cognitivo dos alunos, 

e a participação da escola nos problemas de saúde pública. Conclui-se que a utilização desta 

metodologia contribuiu para a internalização deste conhecimento pelos alunos, perpassando as 

fronteiras do ambiente escolar. 
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RESUMO  

 

O espaço não-formal de ensino é importante para o desenvolvimento dos alunos em diferentes níveis 

escolares já que, ensinar química através desses espaços é uma forma de tornar a disciplina mais lúdica, 

enfatizando que o conhecimento pode ser construído também fora da sala de aula, além de enfrentar 

barreiras como as deficiências do ensino, por exemplo: a falta de laboratórios, principalmente nas 

escolas públicas. Nesse sentido, o presente trabalho foi realizado no ambiente cultural da cidade de 

Belém-PA, no Espaço São José Liberto, como locação para a exposição de uma aula de química para 

graduandos de Licenciatura em Ciências Naturais-Química da Universidade do Estado do Pará. 

Realizou-se uma apresentação de 3 momentos: o primeiro no espaço Museu das Gemas, com a 

abordagem de um breve contexto histórico dos metais explorados no território amazônico (Ouro, a 

Prata, a Platina e o Aço), cada metal foi apresentado individualmente, expondo seus meios de obtenção, 

características químicas e formas de utilização no cotidiano. O segundo momento consistiu na 

demonstração da confecção de uma aliança de prata no espaço Escola de Joalheria Rahma, onde se 

pôde observar os diferentes processos e equipamentos utilizados durante a produção de jóias. O terceiro 

momento foi a aplicação de um questionário para coleta de dados. Ademais, o objetivo do referido 

trabalho foi a percepção da importância de espaços não-formais para a formação de futuros professores 

e a utilização por estes, tanto para ensino de ciências quanto para o conhecimento de aspectos 

históricos da região. Por conseguinte, a partir da coleta de dados, nota-se que os objetivos e resultados 

obtidos foram satisfatórios, visto que evidenciam o interesse de graduandos para a utilização do espaço 

não-formal de ensino como facilitador no processo de ensino-aprendizagem. Utilizar propostas 

dinâmicas resulta na melhor assimilação dos conteúdos, capazes de consolidar e contextualizar o 

conhecimento científico.  
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RESUMO 

 

As frutas e hortaliças minimamente processadas tornam-se cada vez mais conveniente pela praticidade 

e a diminuição de resíduos. Alimentos perecíveis sofrem por ter vida útil curta, necessitando de um 

processamento mínimo para aumentar a qualidade do mesmo. O objetivo desse trabalho foi analisar 

métodos de conservação empregados em maçãs minimamente processadas, durante o armazenamento 

de dez dias. As etapas aplicadas foram pré-seleção, lavagem, sanitização em água clorada por 15 

minutos, separação de partes não comestíveis como talos e sementes e tratamentos em diferentes 

soluções. Os tratamentos foram T1 (controle), T2 (imersão em solução conservadora de ácido 

ascórbico mais ácido cítrico), T3 (imersão em solução biofilme feita com amido), T4 (imersão em 

solução conservadora e solução de biofilme), foram pesados 50 g de rodelas de maças no experimento. 

As análises realizadas a cada três dias foram: acidez, pH, °brix e perda de massa, retificou-se também a 

qualidade visual do produto final. Observou-se que a análise de acidez no tratamento T2 foi maior em 

relação às outras, pois, apresentava ácido ascórbico e ácido cítrico, o que também influenciou no pH 

ser menor nesse tratamento; o grau brix de todos aumentou até o fim das análises, com exceção de T4 

que no sexto dia diminuiu junto com a massa, já no décimo dia o oposto aconteceu; a avaliação visual 

evidenciou que apenas T2 permaneceu com as característica claras. Sendo assim, constatou-se que T2 

houve uma melhor resposta para a conservação de maçãs minimamente processadas. 
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RESUMO 

 

Dispor de atitudes sustentáveis é ter meios corretos de usufruir os recursos da natureza e considerar a 

Educação Ambiental como guia de reflexão, conscientização e comportamento, visando minimizar o 

volume de resíduos, a poluição e os desperdícios, entre outras atitudes que devem - ou deveriam – ser 

frequentes entre os estudantes do ensino superior. Este estudo teve por objetivo analisar a consciência 

ambiental e as ações sustentáveis de acadêmicos da Faculdade Estácio, em Castanhal-PA. Para tanto, 

foram aplicados, aleatoriamente, questionários estruturados a 77 graduandos e os dados coletados 

foram analisados por meio de estatística descritiva. Participaram desta pesquisa mulheres (62,3%) e 

homens (37,7%), com idades entre 16 a 41 anos e de diferentes cursos: Administração, Análise e 

Desenvolvimento de Sistemas, Biologia, Direito, Ciências Contábeis, Enfermagem, Engenharia Civil, 

Farmácia, História, Matemática, Pedagogia e Processos Gerenciais; cuja maioria participou de cursos 

sobre Educação Ambiental (55,8%), diferentemente de outros que não participaram (42,9%) ou que não 

souberam responder (1,3%). Entre os entrevistados, 97,4% alegaram ter consumido, pelo menos uma 

vez, alimentos orgânicos; 88,3% declararam que utilizam ou já utilizaram produtos reciclados para 

diversos fins; 96,1% afirmaram que se preocupam com o racionamento de água e 93,5% com o de 

energia elétrica; 81,8% fazem a coleta seletiva de resíduos e/ou a reciclagem; e 63,6% têm preferência 

por andar a pé ou de bicicleta ao invés de veículos, como carro e ônibus. Este perfil acadêmico 

heterogêneo caracteriza distintos níveis de consciência ambiental, cuja maioria está ciente sobre ações 

sustentáveis e evidencia que o tema precisa ser mais bem trabalhado em instituições de ensino superior. 

Neste sentido, a Educação Ambiental torna-se uma ferramenta que pode auxiliar as pessoas a terem 

mudanças de hábitos e atitudes que visam a sustentabilidade e contribuir para a conscientização 

individual e coletiva. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho se desenvolve na Ilha do Marajó e investiga a implementação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental no âmbito Programa Nacional de Formação de 

Professores, PARFOR/UEPA. A questão que norteou esse trabalho foi: “como se materializa o 

processo de discussão da educação ambiental no Programa de formação inicial de professores da 

educação básica?”. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi analisar como o currículo formal e em 

ação desenvolve a temática, e investigar como as produções de trabalhos desenvolvidos pelos discentes 

refletem este componente educativo. Neste sentido foi realizada pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo, com abordagem qualitativa, e o lócus da pesquisa foi o Polo Salvaterra do PARFOR/UEPA. 

Os dados foram coletados por meio de análises dos Projetos de Pedagógicos de Cursos e de Trabalhos 

de Conclusão de Cursos-TCC´s, elaborados nos períodos de 2016-2017 no Programa. Os resultados 

revelaram que a temática ambiental é abordada em disciplinas específicas (física, química, biológica e 

social), e não de forma articulada como as demais como prevê as diretrizes nacionais. Em relação aos 

TCC´s dos professores formados, encontrou-se propostas que abarcam as questões ambientais. Neste 

sentido conclui-se, que o Programa desenvolve uma perspectiva formal da temática ambiental no 

processo de ensino aprendizagem em seus currículos, mas os professores formados não expressam 

teórica e metodologicamente a prática docente cotidiana de forma integral e articulada como pressupõe 

as normativas que tratam da educação ambiental. 
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RESUMO 

 

O óleo de bicho é extraído da larva Speciomerus ruficornis Gemar encontrada no fruto de tucumã 

(Astrocaryum vulgare Mart.). Este óleo possui elevado teor de ácidos graxos saturados e insaturados, 

sendo citado na literatura por sua atividade terapêutica. Sendo assim, este estudo objetivou caracterizar 

o óleo de bicho submetido a três formas de armazenamento por meio de análises físico-químicas. 

Foram adquiridos quatro litros do óleo por extrativistas nos municípios de Salvaterra e Soure, Ilha de 

Marajó-PA. As amostras foram levadas ao laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do 

Estado do Pará, Campus XIX, onde armazenou-se uma amostra em ambiente natural, a segunda foi 

refrigerada e a terceira congelada. Posteriormente, foram determinados os índices de umidade (%), 

cinzas (%), acidez (mgKOH/g), peróxidos (meq/kg), saponificação (mgKOH/g), refração (20ºC) e 

densidade (g/cm3). A umidade teve comportamento crescente, natural com 9,54±0,43, refrigerada 

10,01±0,05 e congelada 10,34±0,24. Por outro lado, nas cinzas notou-se a degradação na composição 

mineral, natural 2,02±0,08, refrigerado 1,20±0,30 e congelada 1,94±0,09. Os percentuais dos índices de 

acidez foram para natural foram de 0,38±0,03, refrigerado 9,10±0,11 e congelado 1,25±0,10. Os 

valores dos índices de peróxido se comportam em escala crescente do natural (1,66±0,05) ao 

refrigerado (5,77±0,2), o congelado (3,54±0,30) se portou com melhor qualidade que o refrigerado, na 

garantia de que a oxidação lipídica do óleo não ocorra. O índice de saponificação foi maior para o 

natural 237,31±0,53, ou seja, com menor massa molar do óleo essencial, em relação ao refrigerado 

234,64±0,64 e congelado 232,26±0,34. Os índices de refração e de densidade estão de acordo com o 

que preconiza a legislação vigente, natural (1,4605±0,00 e 0,916±0,00), refrigerado (1,4595±0,00 e 

0,908±0,00) e congelado (1,4575±0,00 e 0,911±0,00), respectivamente. Com isso, ressalta-se que os 

dados apresentados estavam dentro dos padrões encontrados na literatura e que a potencialidade do 

óleo de bicho necessita ser testada.  
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RESUMO  

 

Os manguezais são áreas de transição entre os ambientes terrestres e aquáticos, estão situados  nas 

regiões tropicais e subtropicais do planeta. Possui baixo teor de oxigênio, alta flutuação salina e solos 

constantemente inundados pelas marés. Apesar das limitações ambientais esse ecossistema oferece 

condições ideais para a reprodução de diversas espécies de peixes, moluscos, crustáceos e dispõe de 

serviços ecossistêmicos fundamentais para a manutenção da biodiversidade dos recursos pesqueiros e 

estabilidade geomorfológica costeira. O manguezal é o ecossistema mais vulnerável e passível a 

degradação, devido as atividades antrópicas no seu entorno. Assim, verificou-se a importância de 

estudos que contribuam para o conhecimento desses ambientes. O objetivo deste trabalho é fornecer 

dados sobre a estrutura  das florestas de mangue do município de Salvaterra, através da análise de 

parâmetros fitossociológicos. Foram instaladas parcelas medindo 20 m x 20 m (400 m²) em três áreas 

da zona costeira, onde foram quantificados todos os indivíduos arbóreos, mediu-se o CAP com auxílio 

de uma fita métrica e a altura das árvores foi estimada. Os indivíduos inventariados foram identificados 

e calculou-se os parâmetros fitossociológicos das espécies. Quantificou-se 55 indivíduos distribuídos 

em duas espécies típicas de mangue: Rhizophora racemosa com maior número de indivíduos (39) e 

Avicennia germinans (15) e uma não identificada. Considerando-se todos os indivíduos >1m dentro 

das parcelas, a altura media das florestas variou de 9,6 a 16,5 m, o DAP (diâmetro a altura do peito) 

médio de 10,8 a 26,6 cm. A Rhizophora racemosa foi a espécie mais dominante em área basal (66%), 

seguida de Avicennia germinans (34%). Os resultados estruturais demonstram características de 

vegetação homogêneas com baixa diversidade de espécies, em estágios maduros de sucessão devido ao 

grande porte dos indivíduos. A caracterização estrutural dos manguezais representa uma importante 

ferramenta para entendimento e conservação desse importante ecossistema. 
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RESUMO  

 

O óleo de bicho da larva Speciomerus ruficornis Gemar (Coleoptera: Bruchidae), associado ao tucumã 

(Astrocaryum vulgare Mart.) é rico em ácidos graxos, como ácido láurico, ácido mirístico, ácido 

palmítico, ácido esteárico, ácido oleico e ácido linoleico. Dessa forma, a análise de cor é um dos 

principais parâmetros indicadores de qualidade apresentando forte influência na aceitação do 

consumidor. Sendo assim, este estudo objetivou analisar as medidas instrumentais de cor do óleo de 

bicho do tucumã submetidos a diferentes modos de armazenamento. As amostras foram adquiridas por 

extrativistas nos municípios de Salvaterra e Soure, Pará, e posteriormente levadas ao laboratório de 

Agroindústria do Instituto Federal do Pará, Campus de Castanhal, onde armazenou-se amostras em 

ambiente natural, refrigerada e congelada. Para a medição de cor utilizou-se o calorímetro, sendo 100 o 

valor máximo atribuído ao parâmetro L (luminosidade), enquanto o valor mínimo (zero) é atribuindo a 

cor preta. A coordenada (a*) varia do vermelho (a+) ao verde (a-), (b*) do amarelo (b+) ao azul (b-). 

Nos resultados, é possível afirmar que o óleo extraído da larva natural está aproximadamente 23 % 

mais claro com L = 51,80 que o extraído da larva refrigerada L = 20,93 e o congelada em relação à 

mesma são aproximadamente 22 % mais clara L = 50,60, outra vez o refrigerado apresentou 

comportamento diferenciado a julgar pelos parâmetros avaliados a* e b*, de modo que o natural (a* = 

-1,16 e b = 9,01) e o congelado (a* = -1,73 e b* = 11,25) adquiriram colorações amarelo-esverdeado 

enquanto que o refrigerado (a* = 5,75 e b* = 15,70) apresenta-se como amarelo-avermelhado com 

maior tendência para o amarelo ao invés do vermelho. Com isso, pode-se afirmar que o congelamento 

se mostra viável como melhor meio de armazenamento do óleo de bicho, bem como a conservação dos 

parâmetros de qualidade. 
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RESUMO  

 

O jambu (Acmella oleracea L.) é uma hortaliça folhosa, amplamente cultivada na região amazônica, 

presente na culinária, é utilizado também para fins medicinais. A utilização de microrganismos como 

promotores de crescimento, surge como uma ferramenta que pode auxiliar para maior produção e 

qualidade das plantas. O objetivo deste trabalho foi selecionar isolados de Trichodermaasperellum 

(UFRA-T.06, T09, T12 e T52) e rizobactérias (UFRA-32113 e R92) como promotores de crescimento 

em jambu. O experimento foi realizado no Laboratório de Proteção de Plantas (LPP) da Universidade 

federal rural da Amazônia (UFRA) município de Belém-PA. foram testados quatro tratamentos: T1 

(controle-H2O), T2 (Burkholderia pyrrocinia BRM 32111), T3 (R-92, isolado de rizosfera do açaí) e 

T4 (Mix de T. asperellum), com cinco repetições cada. As sementes foram microbiolizadas de acordo 

com tratamento, com suspensão bacteriana ou suspensão de esporos por 24 horas em mesa agitadora a 

114 rpm, sendo adicionadas em caixas do tipo Gerbox, contendo papel filtro estéril, umedecidas com 

água estéril e avaliadas durante sete dias. Foram avaliados os parâmetros: Taxa de germinação, 

comprimento de raiz e aéreo, além de biomassa. As medias foram comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade, utilizando o programa SISVAR. Dentre os isolados destacamos a R-92, que 

contribuiu com 73% de aumento de taxa de germinação, 52% em biomassa e 12 % em comprimento de 

plântula, comparado ao tratamento controle. Os estudos de promoção de crescimento devem avançar 

para a casa de vegetação para avaliar a influência no uso de microrganismos. 
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RESUMO  

 

Na educação em ciências é possível utilizar diferentes metodologias para melhorar o processo ensino 

aprendizagem, sendo a experimentação uma metodologia facilitadora, pois pode tornar as aulas mais 

atrativas. Segundo Gaspar (2009, p.24), “Hoje temos nas atividades experimentais o objetivo de 

promover interações sociais que tornem as explicações mais acessíveis e eficientes”. O presente 

trabalho foi realizado em uma escola pública na cidade de Barcarena-PA, tendo como público alvo os 

alunos do 9°ano do Ensino Fundamental. Nesta escola foi realizada uma Feira de Ciências, onde foi 

apresentado o experimento “Separação das Cores” e também foi utilizado um mapa conceitual, visando 

facilitar a assimilação dos conceitos abordados. O experimento foi desenvolvido com os materiais de 

fácil acesso, onde utilizou-se o álcool para realizar a separação das cores. Verificou-se um interesse 

imediato por parte dos alunos em relação ao experimento executado, já que eles ainda não tinham o 

contato com essa ferramenta. Ao término da feira a maioria dos participantes fizeram uma avaliação 

positiva, como é observado através das respostas dos alunos: “é legal, agente aprende melhor”, “foi 

bom porque nós nunca tínhamos participado de uma feira de ciências”. A partir dos resultados obtidos, 

percebeu-se que o método experimental foi de grande aceitação por parte dos alunos, onde os mesmos 

observaram de maneira prática como ocorre o processo de separação de misturas. 

 

Palavras-chave: Ensino de Ciências. Feira de Ciências. Cromatografia em papel. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Ensino de Ciências 



 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

57  

 

O ARTESANATO E A REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS DESCARTADOS: UMA PRÁTICA 

EDUCATIVA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE PAU FURADO 

 

Ivanete Maria Barroso Moreira1; Maria Nancy Norat de Lima ²; Milena de Cássia Pantoja Macedo 3; 

Edimara Lima dos Santos 4; Sidney Roberto da Luz dos Santos 5 

 

1Dr. em Redes Amazônas da Educação em Ciências e Matemática pela Universidade Federal do Mato 

Grosso e Universidade do Estado do Pará. ivanetemaria@hotmail.com 
2Graduanda do curso de Licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Química da 

Universidade do Estado do Pará. nyc_norat@yahoo.com.br. 
3Graduanda do curso de Licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Química da 

Universidade do Estado do Pará. milenamacedo905@gmail.com 
4Graduanda do curso de Licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Química da 

Universidade do Estado do Pará. edimaralima17@gmail.com 
5Graduando do curso de Licenciatura plena em Ciências Naturais com habilitação em Química da 

Universidade do Estado do Pará.robertosydney43@gmail.com 

 

RESUMO  

 

O presente estudo baseia-se na aplicação de um projeto-atividade a respeito da importância da 

conscientização a cerca da reutilização de resíduos sólidos para confecção de artesanatos, aplicado para 

moradores de diferentes faixas etárias da comunidade quilombola de Pau Furado, localizada no 

município de Salvaterra, situada na ilha do Marajó, estado do Pará.  A partir da análise dos hábitos 

diários de descarte de lixo dos moradores desta localidade, observou-se que os mesmos despejavam 

inúmeras embalagens plásticas de forma inadequada diretamente na natureza o que pode ocasionar 

inúmeros prejuízos ao meio ambiente. Neste sentido, tornou-se necessária a realização de atividades 

que objetivaram alertar os moradores sobre as consequências causadas por este mau gerenciamento dos 

resíduos sólidos. As atividades foram desenvolvidas em três etapas: I) realização de Palestras 

educativas sobre as vantagens do reaproveitamento lixo como matéria prima para obtenção de renda; 

preservação do meio ambiente, valorização da cultura e fortalecimento da identidade dos componentes 

da vila. II)   Oficinas de produção de artesanatos do tipo mosaico a partir embalagens plásticas que 

seriam descartadas como ‘‘lixo’’. III) aplicação de um questionário para identificar qual o impacto do 

Projeto-Atividade em seu público- alvo. Os resultados mostraram, por meio do empenho e interesse dos 

moradores da referida comunidade, em todas as etapas, ter sido satisfatório, o que infere concluir que 

houve a conscientização dos participantes, a cerca da importância da preservação do meio ambiente, 

pois estes demonstraram o real desejo de transformar a realidade da vila trazendo melhorias para seus 

futuros a partir da geração de recursos financeiros transformando em matéria-prima o que antes era 

penas “jogado fora”. Além disso, também se pode constatar a compreensão dos sujeitos como 

determinantes para a conservação do meio em que vivem, visto que estes passaram a pensar de forma 

reflexiva e crítica diante de tais práticas de reciclagem.  
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RESUMO  

 

Ponto comercial e turístico localizado as margens da Baía do Guajará, Belém-PA, o Mercado Ver-o-

Peso é uma das maiores feiras ao ar livre do mundo. Apesar disso, o descaso dos governantes, feirantes 

e visitantes com o mercado, intensifica vários problemas ambientais sofridos pela Baía. A identificação 

destes impactos contribui para a busca de ações mitigadoras. Objetiva-se retratar os principais impactos 

ambientais intensificados pelas atividades desenvolvidas no Mercado sobre a Baía do Guajará, e sugerir 

possíveis ações para minimizá-los. Foi realizada visita in loco no mês de agosto de 2017 e coleta de 

dados por meio de observações. Percebe-se que as atividades desenvolvidas na feira influenciam 

diretamente a dinâmica ecossistêmica da Baía, contribuindo para a mudança de cenário ambiental, 

como: a lavagem diária da Doca do Ver-o-Peso com detergentes tenso ativos, evidenciado pela 

presença de espuma na Baía; o descarte de resíduos sólidos, evidenciados pela grande quantidade de 

plásticos e resíduos orgânicos nas margens, sendo que este favorece a proliferação de aves saprófagas 

(urubus) e algas; e a disposição final de esgoto na Baía, proveniente do precário saneamento básico na 

área, fato constatado através de encanamentos no muro de arrimo despejando líquido de cor escura na 

água, oportunizando a manifestação de roedores e a veiculação hídrica de patógenos. Desta forma, 

sugere-se como ações de intervenção: lavagem regular da feira com produtos biodegradáveis; 

realização de ações de Educação Ambiental que sensibilize o público para as possibilidades de 

compostagem, reutilização dos resíduos inorgânicos e redução do desperdício, conforme a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12305/2010; e a inicialização do projeto de revitalização do 

Mercado, que contempla tratamento e despejo adequado de efluentes da área. Diante do exposto, nota-

se a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas e estímulo a práticas ambientais conscientes 

para afinar uma relação socioambiental sustentável com o Mercado. 
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RESUMO 

 

Possibilitar a sensibilização da Educação Ambiental desenvolvendo alternativas metodológicas que 

incluam o uso dos cinco R’s (reparar, repensar, reduzir, reutilizar e reaproveitar) a fim de estimular a 

reflexão sobre os problemas sociais e ambientais, como o excesso de poluição vem se tornado um 

desafio na educação. Então, como ensinar ciências utilizando como ferramenta o cotidiano dos alunos, 

mostrando que o meio ambiente também é parte da sua formação social? É preciso estimulá-los a 

refletirem sobre a problemática da poluição ambiental, instiga-los sobre as observações feitas no 

ambiente problema e quais as possibilidades de evitar/transformar aquele acumulo de lixo. 

Habitualmente agimos sem analisarmos as consequências de nossos atos, porém, a prática do uso 

correto dos R’s, busca um caminho educacional sobre a conscientização na educação ambiental 

partindo de uma contextualização sobre a poluição ambiental correlacionando com cotidiano dos 

alunos, desenvolvendo a construção e compreensão da importância de cada "R" e suas utilidades torna-

se algo imprescindível para uma consciência ambiental e melhoria na qualidade de vida do educando. 

Diante disso, foi desenvolvida no Projeto Clube de Ciências da Universidade Federal do Pará (UFPA) 

com 22 alunos do 6° e 7° ano, uma aula expositiva na qual montou-se um ambiente onde havia um 

excesso de lixo, os alunos teriam que observar quais tipos de materiais estavam presentes neste 

ambiente, onde poderiam ser descartados ou reutilizados e quais consequências esses materiais 

poderiam causar para a comunidade. Após os procedimentos metodológicos houve uma relevante 

compreensão sobre a importância de se conhecer e se praticar a função de cada "R", pois, estes 

realizaram oficinas mostrando como reutilizar materiais e fabricaram copos e vasos a partir de garrafas 

pets descartados no lixo. Deste modo, utilizar como alternativa metodológica a educação ambiental 

mostrou-se eficiente, pois, além de uma alfabetização cientifica propõe-se uma conscientização quanto 

à preservação do meio ambiente. 
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RESUMO 

 

Atualmente, o mundo vem se adaptando mediante as transformações humanas que causam prejuízos ao 

meio ambiente, sobretudo a poluição dos recursos hídricos, influenciando diretamente sobre a saúde, na 

qualidade de vida e desenvolvimento do ser humano. Dessa forma, esta pesquisa surgiu com a 

finalidade de investigar as origens do consumo de água no município de Salvaterra – PA, bem como 

apresentar à população um filtro confeccionado com materiais alternativos e carvão ativado oriundo de 

caroços de açaí em decorrência do elevado consumo da fruta e consequentemente descarte inapropriado 

dos caroços. Nesse sentido, buscou-se um destino sustentável, destinando-os à produção de carvão 

ativado. Inicialmente, foram aplicados formulários como instrumento de coleta de dados acerca da 

qualidade da água que abastece a população e das formas de tratamento. Após isso, coletou-se caroços 

de açaí e esses foram encaminhados ao Laboratório de Ciências Naturais da Universidade do Estado do 

Pará, Campus XIX onde foi produzido o carvão ativado e a consequente construção de um filtro a partir 

de garrafa PET, tal material foi apresentado à população como uma forma viável de tratamento de 

água. A pesquisa de campo, a partir dos formulários, mostrou que 80% do total da população 

pesquisada consomem água de origem do Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) e 20% 

vinda de poços comum (amazônicos) e/ou artesianos. 63% da amostra pesquisada desconhecem os 

riscos do consumo de água não tratada, porém 90% disseram que tratam a água que consomem. O 

caroço de açaí apresentou potencial para a produção de carvão ativado. A construção do filtro 

alternativo agrega importância ambiental, porque dá uma destinação a esse resíduo orgânico, além de 

reutilizar as garrafas PETs que poderiam ser descartadas de maneira inadequada. Também observou-se 

que o carvão ativado produzido apresenta vantagens no que diz respeito ao baixo custo em sua 

preparação. 
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RESUMO 

 

Serviços ecossistêmicos são benefícios obtidos dos ecossistemas direta ou indiretamente. Estes estão 

divididos em quatro categorias: serviço de provisão, regulação, suporte e culturais. O objetivo da 

presente pesquisa foi traçar o perfil dos usuários do Parque Estadual do Utinga e a percepção que eles 

têm sobre os serviços ecossistêmicos prestados por este. Foram aplicados 39 questionários divididos 

em duas dimensões: condição sociodemográfica e percepção ambiental. Encontramos que a maioria 

dos participantes pertence à faixa etária adulta (55%), autodeclarou-se parda (64%) e com ensino 

médio completo ou formação maior (34%). Em relação à percepção ambiental, 15% afirmou conhecer 

o conceito de serviços ecossistêmicos; 10% afirmou conhecer, mas o citou incorretamente; 28% 

afirmaram não conhecer o termo mas conseguiram inferi-lo, e 46% afirmaram desconhecer sobre, nem 

souberam descrever o que poderia ser. Acerca dos tipos de serviços prestados, todos os 39 participantes 

perceberam os serviços culturais, 21 apontaram serviços de regulação, 8 indicaram serviços de provisão 

e somente 2 citaram serviços de suporte. Isso demonstra que apesar dos usuários do Parque Estadual do 

Utinga perceberem a importância dos serviços ecossistêmicos prestados por este, existe pouca 

consciência sobre o que são tais serviços, mesmo que a maioria dos participantes tenham apresentado 

alta escolaridade. Portanto, alertamos para a necessidade de uma formação com mais ênfase em 

educação ambiental, tanto da população como um todo como dos visitantes do parque, gerando uma 

maior percepção crítica da sociedade acerca da importância das áreas verdes para a cidade e da 

necessidade em relação ao cuidado com os bens naturais comuns. 
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RESUMO  

 

Os graves problemas que alteram o meio ecológico são causados pela falta de responsabilidade em 

relação à má utilização de materiais provenientes das atividades humanas que são considerados sem 

utilidade, “que não servem mais”, assim, acarretando prejuízos à população e ao meio ambiente. Sendo 

assim, este trabalho objetivou ensinar os alunos de forma prática e teórica como reaproveitar materiais 

reutilizáveis, utilizando-os para prática de jogos em sala de aula. Sendo desenvolvida com alunos de 6º 

e 7º anos do Ensino Fundamental, numa escola localizada na Vila de Jubim, zona rural do município de 

Salvaterra/PA. Foi aplicada uma palestra sobre a Educação Ambiental e materiais acessíveis para a 

realização de jogos educativos. Para coletar dados foi aplicado um questionário com seis perguntas, 

dessas questões quatro chamaram mais atenção: a 1ª pergunta relacionou quanto ao destino do lixo em 

sua cidade, o qual porcentagem de 64% respondeu não saber para onde vai, porém, jogam na lixeira 

para a coleta do caminhão de lixo e 35% reaproveitam o lixo; a 4ª questionou-os se os materiais 

utilizados no dia a dia são reaproveitados, segundo a pesquisa 78% reutilizam os seguintes materiais: 

vidros de maionese/café, sacolas, etc.; e 21% não reutilizam; 5ª buscou saber se os entrevistados já 

utilizaram o lixo para fazer algum trabalho, onde 85% disseram que sim e 14% disse nunca ter 

utilizado; a 6ª objetivou saber dos entrevistados se eles são a favor ou não de um projeto da reutilização 

do lixo. Assim, 89% disseram ser a favor e 10% contra essa ação. A questão ambiental trabalha a 

relação do homem com o meio em que vive, tratando como um todo. Com isso, possibilidades de 

trabalhar atitudes relacionadas ao meio são importantes. Além disso, a utilização de jogos possibilitou 

uma maior participação por parte dos alunos na ação educativa. 
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RESUMO  

 

Os manguezais são ecossistemas únicos e especializados, possuem grande quantidade de água, elevada 

salinidade, baixas taxas de oxigênio, muita matéria orgânica e sulfeto de hidrogênio. O estrato arbóreo 

formado por plantas halófilas e heliófilas adaptadas a este ambiente e com grande importância 

ecológica, assim como as epífitas, que são frequentemente omitidas nas descrições das florestas de 

mangue. Desse modo, o presente trabalho teve por objetivo identificar a brioflora presente nos 

manguezais do município de Salvaterra-PA. As coletas foram realizadas em outubro de 2018, nos 

manguezais do Guajará e da Reserva Ecológica do Bacurizal, onde delimitou-se duas parcelas de 

400m2nas quais coletou-se deste a base até a copa dos forófitos. O material foi identificado por meio de 

literaturas específicas. Analisou-se a riqueza, substratos e as guildas de tolerância a luz solar. Foram 

analisadas 12 amostras das duas parcelas, com 35 ocorrências (seis musgos e 29 hepáticas) e cinco 

espécies nas quais as hepáticas predominam com quatro espécies e os musgos com uma, a saber: 

Acrolejeunea torulosa (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. (sete), Calymperes palisotii Schwägr. (seis), 

Cheilolejeunea oncophylla (Aongström) Grolle & E.Reiner. (quatro),Cheilolejeunea rigidula (Mont.) 

R.M.Schust. (seis) e Lejeunea laetevirens Nees & Mont (12), sendo Calymperaceae (uma espécie) e 

Lejeuneaeceae (quatro espécies) as famílias mais representativas. A ocorrência por substrato foi 

corticícola (60%), cupinzeiro e epíxila com 20% cada.A guilda predominante foi generalista com 

quatro espécies (80% das ocorrências) e apenas A. torulosa como epífitas de sol (20%). Além disso, 

todos os espécimes coletados nos forófitos estavam acima da última ramificação dos caules 

especializados na sustentação das árvores, o que possivelmente seja uma estratégia de permanência 

neste ecossistema, já que não resistiriam à alta salinidade do manguezal nos períodos de influência das 

marés. Com isso, a baixa riqueza de espécies pode estar relacionada com os fatores abióticos dos 

manguezais. 
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RESUMO  

 

Acredita-se que o sucesso reprodutivo das briófitas se tornou fundamental no seu estabelecimento e 

dispersão no meio terrestre, uma vez que as espécies desse grupo podem ser autoicas ou dioicas. As 

quais podem realizar reprodução sexuada e assexuada, restringindo-se a autofecundação às autoicas. 

Para melhor esclarecimento sobre as peculiaridades da expressão sexual dessas plantas, cuja 

ancestralidade remonta entre o Siluriano e Devoniano, este trabalho objetivou identificar os 

gametângios das briófitas dos manguezais do município de Salvaterra-PA. As coletas foram realizadas 

em outubro de 2018, nos manguezais do Guajará e da Reserva Ecológica do Bacurizal, onde delimitou 

em duas parcelas de 400m2, onde se coletou 12 amostras nos forófitos. Para identificação das espécies e 

das estruturas sexuais, foram preparadas lâminas e observadas no microscópio com o auxílio das 

literaturas específicas, na qual se analisou a presença de androécio, ginoécio e perianto. Foram 

registradas cinco espécies com 35 ocorrências (seis musgos e 29 hepáticas), dentre elas, três são 

dioicas, sendo um musgo (Calymperes palisotii Schwägr.) e duas hepáticas (Cheilolejeunea rigidula 

(Mont.) R.M.Schust. e Lejeunea laetevirens Nees & Mont.), enquanto que as espécies autoicas foram 

duas hepáticas (Acrolejeunea torulosa (Lehm. & Lindenb.) Schiffn. e Cheilolejeunea oncophylla 

(Aongström) Grolle & E.Reiner.). Encontrou-se ginoécios e androécios em gametófitos de A. torulosa, 

C. oncophylla e L. laetevirens, enquanto que na C. rigidula foi identificado a presença  de ginoécio 

apenas. Além disso, ressalta-se que todas as espécies de hepáticas estavam férteis com a presença de 

perianto, por outro lado, não se encontrou algum tipo de reprodução assexuada. O musgo C. palisotii 

não teve nenhum registro de gametângios, pelo fato de todos os gametófitos registrados serem jovens. 

Portanto, a continuação desse estudo é importante para que se revele padrões reprodutivos nas briófitas 

de manguezais, os quais poderão explicar processos adaptativos destas espécies em ambientes extremos 

como este. 
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RESUMO  

 

A utilização de jogos didáticos como recurso pedagógico, tem sido uma ferramenta pedagógica muito 

utilizada no ensino básico. O uso do lúdico fortalece o aprendizado em sala de aula, melhora o 

desempenho do aluno e desperta o interesse por novos assuntos. Nesse sentido, o presente estudo visa 

apresentar jogos lúdicos que favoreçam o ensino-aprendizagem da Matemática e desenvolvam a 

consciência ambiental, a partir da reutilização e reaproveitamento de materiais de baixo custo. As 

atividades, foram desenvolvidas com o intuito de consolidar o conhecimento adquirido no decorrer do 

ano letivo, incentivando o raciocínio logico e a consciência ambiental. Inicialmente, foi apresentada 

uma palestra aos alunos da escola pelo discentes da UFPA, participantes do Projeto de Extensão 

“Jogoteca Ananin: uma forma lúdica de aprender Matemática”, abordando temas como: 

responsabilidade socioambiental e as dificuldades enfrentadas pelos alunos no aprendizado da 

Matemática. Posteriormente, foram desenvolvidos jogos como: Tabuada Sorteada, Decomposição 

Matemática e Plaquinhas interativas de formica: MMC e MDC; produzidos com materiais 

reaproveitados, trazidos pelos próprios alunos da escola, com o intuito de promover uma aprendizagem 

significativa e o compromisso ambiental. O projeto Jogoteca Ananin foi desenvolvido e aplicado por 

discente da UFPA, e teve como público alvo 47 alunos do 6º ano da escola Sistema de Ensino 

Amazônia, localizada na Rodovia Br 316 - Km 07, no município de Ananindeua. Os resultados obtidos 

com aplicação dos jogos foram considerados positivos, pois os alunos participantes das atividades 

corresponderam às expectativas, superando dificuldades que a forma tradicional de ensino não havia 

atingido, como efetuar operações matemáticas de forma rápida e assertiva. Observou-se que a escola 

exerce um papel fundamental no ensino da sustentabilidade, e também é uma das instituições 

responsáveis por desenvolver uma educação ambiental significativa e compromissada com a sociedade. 
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RESUMO 

 

Um herbário resguarda informações de plantas e coleções associadas, possibilitando diversas 

aplicações didáticas e científicas. Localizado no nordeste paraense, o Herbário da Universidade Federal 

Rural da Amazônia - Campus Capitão Poço (HCP) foi instituído em dezembro de 2017, e encontra-se 

em fase de informatização (http://hcp.jbrj.gov.br) e cadastrado no Index Herbariorum. Considerando-se 

os diversos usos para um herbário e a importância de externar as informações contidas nas etiquetas das 

exsicatas, objetivou-se a representatividade qualiquantitativa das coleções botânicas do HCP. Os dados 

obtidos foram organizados em planilhas no programa Excel e interpretados sob a forma de gráficos e 

tabelas. O herbário possui 231 espécimes, representando 59 famílias, 148 gêneros e 149 espécies, 

compostas por angiospermas (97%) e samambaias e licófitas (3%). As famílias mais representativas 

são Apocynaceae e Fabaceae, ambas com 24 gêneros, e Acanthaceae, com 17 gêneros. Os espécimes 

depositados no HCP são predominantemente procedentes dos estados do Pará (ca. 30 %), Rio de 

Janeiro (26%) e Bahia (20 %), e também de outros 13 estados, além do Equador e Costa Rica. Os 

municípios paraenses com mais coletas são Capitão Poço (52%), Belém, Marapanim e Melgaço (ca. 

14% cada), prevalentemente em fragmentos de floresta ombrófila densa. Entre os coletores mais 

influentes, destacam-se M.L. Guedes, P. Occhioni, D.L. Braz e J.R.V. Pacheco. Maior volume de 

coletas foi realizado entre 2010 e 2018 (116 espécimes). O acervo atualé resultante de doações de 

instituições do norte (Museu Paraense Emílio Goeldi), nordeste (Bahia) e sudeste (Universidade 

Federal do Rio de Janeiro) do país e de coletas no município de Capitão Poço, justificando o 

diagnóstico apresentado. O estabelecimento desse novo herbário possibilitará fornecer suporte aos 

projetos florístico-taxonômicos e ecológicos em desenvolvimento na mesorregião do nordeste 

paraense, que tendem a suprir lacunas de coletas botânicas, tornando o HCP um polo regional de 

conhecimento da flora amazônica. 
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RESUMO  

 

Reservatórios hidrelétricos são fontes significativas de emissão de gases de efeito estufa, 

principalmente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2). Este estudo teve como objetivo estimar a 

emissão de gases de efeito estufa no reservatório de Tucuruí-PA usando análise geoestatística e 

sensoriamento remoto. Foram realizadas quatro campanhas trimestrais entre junho de 2011 e março de 

2012. As amostras foram coletadas em câmara de difusão e armazenadas em ampolas gasométricas 

para análise por cromatografia gasosa. A análise geoestatística por meio da krigagem indicativa e 

simulações estocásticas geraram modelos (imagens) da distribuição espacial das variáveis ambientais e 

o sensoriamento remoto foi utilizado para calcular as áreas de emissão para que a estimativa de emissão 

seja em função da área calculada. O modelo matemático que melhor explicou a taxa de emissão foi o 

modelo linear, atendendo os critérios estabelecidos (R2> 0,90 e p<0,05%). O método validado 

apresentou limite de quantificação de 0,16 e 0,60 µmol/mol para o CH4 e CO2, respectivamente. Os 

fluxos foram calculados e multiplicados pelas suas respectivas áreas, totalizando anualmente a emissão 

de 6.82x103 toneladas de CH4 e 1.19x106 toneladas de CO2. Observou-se que as emissões de CO2 

foram superiores às emissões de CH4, tanto espacialmente quanto temporalmente. Através do modelo 

geoestatístico e do sensoriamento remoto foi possível estimar quais as regiões que mais emitiram gases 

de efeito estufa, relacionando o fluxo com a área. Este estudo mostrou-se como uma alternativa às 

atuais estimativas podendo ser aplicados a outros reservatórios hidrelétricos da Amazônia. 
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RESUMO  

 

Percebe-se dificuldades no ensino e aprendizagem de alunos de química, especialmente no que diz 

respeito ao lado abstrato dessa ciência, faz-se necessário a elaboração de estratégias metodológicas para 

a compreensão de conceitos e conteúdo desta ciência. Por isso, utilizou-se o lúdico e a modelagem 

molecular como estratégias de ensino na construção de moléculas atômicas usando materiais 

alternativos de fácil acesso e baixo custo, para auxiliar de forma efetiva na compreensão de sua 

organização espacial e conceitual. Assim, o objeto pedagógico objetivou contribuir com as aulas de 

ciências, através do lúdico e da modelagem para despertar nos alunos o interesse pelas aulas de 

química, contribuindo com o ensino e aprendizagem didático-pedagógica em Química. Portanto, 

realizou-se uma pesquisa qualitativa usando um questionário aplicado em uma aula didática no 

cursinho Pré-Vestibular Popular Ágora do bairro de Icoaraci-PA. O objeto didático foi construído com 

bolinhas de isopor, palitos de dente e tintas de tecido e foi aplicado em três turmas com 15 (quinze) 

alunos em média. Com tal ferramenta didática, abordou-se o conteúdo de geometria molecular e à 

medida que era explicado os tipos de geometrias, utilizava-se um modelo específico para exemplifica-

las. Analisando o questionário, percebeu-se que o uso da ludicidade ocasionou maior aprendizagem nos 

discentes e isso pode ser constatado nos relatos dos alunos A1 e A2, respectivamente: “eu não sabia 

que as moléculas dependiam dos elétrons para se organizar no espaço”, “as moléculas de isopor 

fizeram com que eu tivesse uma melhor observação e entendimento do conteúdo”. Logo, o uso da 

modelagem molecular é uma ótima ferramenta para o processo de ensino, pois esta proporciona ao 

educando uma maior compreensão de como os arranjos das moléculas estão estruturadas, permitindo-o 

ter uma visão tridimensional dos átomos, além de poder ser trabalhado dois canais de aprendizagem 

que seria o visual e o auditivo. 
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RESUMO  
 

O Paricá Schizolobium parahyba var. amazonicum (Huber ex. Ducke), pertencente à família 

Leguminosae - Caesalpinioideae, originário da região amazônica que vem sendo intensamente 

utilizados nos programas de reflorestamento, por apresentar crescimento precoce. Entretanto faz 

necessário aprofundar os conhecimentos silviculturais desta espécie, especialmente a respeito da 

produção de mudas. Objetivou-se com este trabalho avaliar a influência de substratos sobre a 

emergência de plântulas de paricá. O experimento foi realizado em casa de vegetação da Universidade 

Federal Rural da Amazônia, campus Capitão Poço, PA, no período de março à abril de 2018. As 

semente foram adquiridas da empresa AIMEX (Associação Indústria Exportadoras de Madeiras do 

Pará), onde executou-se a quebra de dormência por escarificação mecânica. O delineamento 

experimental utilizado foi inteiramente casualizado com 25 repetições, em quatro tratamentos:(T1: solo 

local, T2: 30% de torta de mamona + 70% solo local, T3: 30% serragem + 70% de solo local, T4: 30% 

esterco bovino + 70% solo local). Utilizou-se saco de polietileno com dimensões: 15 x 30 cm, onde a 

semeadura foi realizada com uma semente por saco. Foram avaliados a emergência de plântulas. 

Realizou-se a comparação das médias pelo teste de Tukey a 5% de significância, por meio do software 

ASSISTAT 7.7.  Pode-se inferir que a taxa de emergência após 8 dias as melhores respostas foram 

obtidas com os substratos, T3 devido a serragem favorecer a aeração e descompactação do solo,T4 pois 

o esterco bovino dispõe macro e micronutrientes para a plântula,o T2 obteve o pior índice de 

emergência, já que a mamona não curtida tornou-se tóxica queimando-as, ao 15 dia houve estabilidade 

nesta variável resposta. Os melhores resultados foram proporcionados pelos tratamentos T3 e T4. 
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RESUMO 

 

O Brasil é um dos países que mais gera resíduos agroindustriais. A acerola (Malpighia glabra L.) é 

conhecida pelo seu alto teor de vitamina C. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi estudar as 

características sensoriais de biscoitos adicionados de aveia e resíduo da acerola, como alternativa para 

aproveitar o resíduo agroindustrial dessa fruta. A farinha do resíduo da acerola (FRA) foi obtida a partir 

da desidratação em estufa com circulação de ar a 60 ºC por 15 horas. Os biscoitos foram elaborados 

com substituições de 20% (F1), 30 % (F2) e 40% (F3) da farinha de trigo por farinha integral de aveia e 

FRA. A análise sensorial foi realizada com 76 julgadores não treinados, por meio dos testes de 

aceitabilidade sensorial e intenção de compra. No teste de aceitabilidade foram avaliados os atributos 

cor, sabor, textura, aroma e impressão global segundo a escala de likert de nove pontos, ancorada nos 

extremos desgostei muitíssimo e gostei muitíssimo. O teste de intenção de compra utilizou a escala de 

atitude de cinco pontos, ancorada nos extremos certamente não compraria e certamente compraria. Os 

resultados foram avaliados por meio da aplicação da análise de variância e comparação de médias pelo 

teste de Tukey a 5% de significância. Não houve diferença significativa entre as amostras F1 e F2, por 

outro lado a F3 diferiu das demais no atributo sabor. As amostras F1 e F2 não diferiram 

estatisticamente e a F3 diferiu apenas da F1, nos atributos textura, aroma e impressão global. A 

intenção de compra obteve médias entre “tenho dúvidas se compraria” e “certamente compraria”, assim 

todas as amostras foram aceitas. Portanto, a FRA e a aveia são passíveis de serem substituintes do trigo 

na elaboração de biscoitos, contribuindo para o aproveitamento do resíduo da acerola e redução do 

desperdício.   
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RESUMO 

 

O mercado da Ceasa (Central de Abastecimento do Estado do Pará), localizado na estrada do Murutucu 

Km 04, s/n- Curió, Região Metropolitana de Belém do Pará é responsável pelo abastecimento e 

distribuição de hortifrútis e de outros produtos alimentícios, diretamente a varejistas e consumidores. 

Apesar de ser um importante ponto comercial é notório o descaso dos governantes, feirantes e 

visitantes com mesmo, fato este que ocasiona diversos problemas ambientais. Neste sentido, este 

trabalho teve como objetivo investigar a percepção dos feirantes em relação a gestão e o gerenciamento 

dos resíduos orgânicos no mercado e a sensibilização ambiental de modo geral. A pesquisa foi 

qualitativa e quantitativa, com realização de visita in loco, com 15 feirantes do mercado no mês de 

setembro do ano de 2018. Para a coleta de dados foi utilizado um questionário semiestruturado com 

perguntas fechadas. Posteriormente as respostas foram tabuladas para avaliação estatística descritiva 

com auxílio de planilha do Microsoft Office Excel 2010. Os dados revelaram que 71% dos feirantes 

entrevistados são do gênero masculino, 77% tem idades entre 30 e 45 anos, 47% disseram que não 

possuem informação sobre a destinação final dos resíduos orgânicos do mercado, 53% responderam 

que não sabem o que seria coleta seletiva, 87% dos feirantes afirmam que não tem projetos 

socioambientais no mercado, 93% desconhecem o que é a compostagem, 95% revelaram que o 

mercado necessita de melhorias em sua instalação. Diante do exposto nota-se que há uma necessidade 

de se implantar políticas públicas destinadas ao gerenciamento dos resíduos orgânicos no mercado da 

CEASA/PA, a fim de solucionar e prevenir os impactos ambientais negativos descritos no estudo.  
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RESUMO 

 

A Amazônia brasileira, incluindo o estado do Pará, abrange vasta extensão territorial e concentra 

elevada riqueza de espécies de orquídeas. Assim, buscou-se analisar o atual estado da arte da família 

Orchidaceae no Pará. Efetuou-se o levantamento da base de dados do Species link e JABOT, 

totalizando 1701 etiquetas de espécimes analisadas. Os dados foram interpretados e organizados em 

gráficos e tabelas. Do total de exsicatas, 1,5% estão identificados em nível de família, 18 % à nível 

genérico e 80,5 % em nível específico, correspondendo a 113 gêneros e 459 espécies e demonstrando 

uma discrepância com os dados fornecidos pela Flora do Brasil 2020 (106 gêneros e 404 espécies). Os 

gêneros mais coletados foram Epidendrum L., com 199 espécimes, Catasetum Rich. Ex Kunth (95) e 

Habenaria Willd. (84). Entre as espécies mais coletadas, destacam-se Epidendrum nocturnum Jacq. (57 

espécimes), Sobralia lilastrum Salzm. Ex Lindl. (29), Brassavola martiana Lindl. (25), Maxillaria 

uncata Lindl.(23) e Catasetum discolor (Lindl.) Lindl.(22). Os principais coletores são Soares, C.R.A 

com 72 coletas nos anos de 2011 e 2012, e Adolpho Ducke, com 48 coletas nas três primeiras décadas 

do século XX. Embora espécimes sejam coletados desde 1872, registrou-se aumento progressivo nas 

últimas décadas e maior número de coletas entre 2010 e 2017. A maioria dos espécimes é procedente 

das mesorregiões do Baixo Amazonas, Sudoeste Paraense e Mesorregião de Belém, sobretudo dos 

municípios de Oriximiná (149), Jacareacanga (145), Vitória do Xingú (133) e Belém (106). As coletas 

ocorreram principalmente em unidades de conservação, proximidades de instituições de ensino 

superior, em áreas indígenas, como Trombetas-Mapuera, ou, ainda, em decorrência da construção de 

usinas hidroelétricas. Lacunas de coletas são impeditivos especialmente para ações conservacionistas e 

foram registradas para o nordeste do Pará e o Marajó, evidenciando a necessidade de estudos florístico-

taxonômicos nessas mesorregiões. 
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RESUMO  

 

O presente resumo pretende relatar atividade desenvolvida com a turma de Ciências Naturais com 

Habilitação em Química do ano de 2017. A atividade se desenvolveu a partir da apresentação e 

discussão de conceitos envolvendo sustentabilidade e educação ambiental, adentrando assim, à 

temática referente à Química Verde mais precisamente o cuidado que se deve ter com a preservação 

ambiental, além da abordagem em sala de aula. A discussão do conteúdo deu-se partir do momento que 

se observa a importância de se trabalhar com temas ambientais, sabendo que o mesmo é tido pelo MEC 

(Ministério da Educação e Cultura) como um tema transversal. Foram utilizados como suportes 

bibliográficos o livro “Química Ambiental” de Colin Baird, e “Educação ambiental: pesquisas e 

desafios” de Michele Sato e Isabel Carvalho. Objetivou-se, com essa atividade, explanar conceitos 

principais discutidos na química Verde, assim como, despertar um pensamento crítico e reflexivo nos 

discentes, atentando os benefícios, e possíveis consequências que ações antrópicas ocasionam na 

natureza. Como instrumento para a coleta de dados foi utilizado o questionário, neste sentido foi 

aplicado um para avaliar os conhecimentos prévios dos alunos acerca do tema, e outro posterior à 

atividade para verificar o impacto desta. Os resultados revelam que muitos não sabiam nenhum 

conceito proposto pela Química Verde, a maioria se mostrou extremamente preocupado com a situação 

ambiental mundial, e afirmaram que trabalhariam as temáticas em suas futuras aulas como professores. 

Dessa maneira, pode-se concluir que a discussão vem ganhando mais espaço nos últimos anos, e acaba 

sendo extremamente importante, não somente para futuros professores ou estudantes da área de 

Química, mas para toda a sociedade. 
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RESUMO  

 

O Brasil apresenta um excelente potencial agroindustrial, sendo a cadeia produtiva de polpa de frutas 

responsável por uma produção expressiva de resíduos orgânicos. A acerola (Malpighia glabra L.) é 

conhecida por seu alto teor de carotenóides, que são considerados antioxidantes naturais. O objetivo do 

trabalho foi estudar as características físico-químicas e o teor de carotenóides de biscoitos incorporados 

de aveia e resíduo da acerola, como alternativa para agregar compostos bioativos a produtos de 

panificação a partir do aproveitamento de resíduos agroindustriais. A farinha do resíduo da acerola 

(FRA) foi obtida a partir da desidratação do resíduo em estufa com circulação de ar a 60 ºC por 15 

horas. Os biscoitos foram elaborados com substituição de 40 % da farinha de trigo por farinha integral 

de aveia e FRA. Nestes foram realizadas as análises de umidade, sólidos totais, resíduo mineral fixo, 

lipídeos, proteínas, carboidratos, valor calórico, pH e carotenóides. Os biscoitos obtiveram os seguintes 

teores: umidade (4,36 ± 0,02), sólidos totais (95,64 ± 0,02), resíduo mineral fixo (1,78 ± 0,00), lipídeos 

(16,78 ± 0,00), proteína (8,22 ± 0,21), carboidratos (69,13 ± 0,36), valor calórico (458,08 ± 0,86), pH 

(4,55 ± 0,07) e carotenóides (62,66 ± 2,02). Quanto aos parâmetros de umidade, sólidos totais e resíduo 

mineral fixo, estes estavam de acordo com os preconizados na Resolução nº 12 de julho de 1978. Deste 

modo, a incorporação de aveia e FRA agrega valor nutricional e antioxidante aos biscoitos, mediante 

aos resultados obtidos nas análises. Portanto, a FRA e a farinha de aveia são passíveis de serem 

substituintes da farinha de trigo na elaboração de biscoitos. Além de contribuir para o aproveitamento 

do resíduo da acerola, diminuir o desperdício e incorporar compostos bioativos que cooperam para 

obtenção de um produto mais saudável. 
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RESUMO  

 

Haja vista que a Geografia é a ciência responsável por analisar a dinâmica de modificação do homem 

sobre a natureza, os estudos referentes à análise do uso e cobertura do solo e suas dinâmicas de 

transformações, aparecem incentivadas pelo atual cenário de disseminação das geotecnologias. Diante 

disso, a presente pesquisa tem como objetivo analisar a dinâmica do uso e cobertura do solo no 

município de Castanhal-PA, nos anos de 2008 a 2018, visando assim demonstrar a relevância do 

Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto para execução de estudos direcionados a análise 

ambiental. Foram assim utilizadas imagens dos Satélites Landsat-5 e Landsat-8, sendo também 

estruturado um banco de dados através do Sistema de Informação Geográfica (SIG), Spring 5.4.3, para 

onde foram importadas as imagens de satélites e o shapefile contendo o limite do perímetro analisado. 

Subsequentemente realizou-se o georreferenciamento, processamento digital, reconhecimento de 

padrões do uso e cobertura do solo, que contou com visita em campo, para auxiliar na classificação 

supervisionada que ocorreu através do algoritmo de Máxima Verossimilhança. Como resultado 

constatou-se a presença de sete classes de uso e cobertura do solo: Área Urbana, Pastagem, Agricultura, 

Vegetação Secundária, Solo Exposto, Corpos Hídricos e Vegetação Primária. As quantificações das 

classificações revelaram um crescimento de 8% das classes, Solo Exposto e Pastagem, em relação ao 

ano de 2008, da mesma forma a classe Área Urbana passou por um acréscimo de aproximadamente 

2%, tal cenário também foi acompanhado pela classe Agricultura que sofreu uma expansão equivalente 

a 1%. Contudo as classes Vegetação Primária e Secundaria apresentaram uma diminuição de 2% em 

sua extensão, já a classe Corpos Hídricos não apresentou alteração. Com isso, tem-se destacado o papel 

das ferramentas de Geoprocessamento e Sensoriamento Remoto como instrumentos importantes para a 

geração de informações confiáveis sobre a dinâmica ambiental do uso e cobertura do solo.  
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RESUMO 

 

As terras indígenas tornam-se imprescindíveis para a conservação florística, faunísticas e culturais. Elas 

representam o patrimônio material, pois mantém a continuidade dos grupos étnicos, com tradições 

espirituais e vitais para a sobrevivência da identidade. As terras indígenas são alvos constantes de 

empreendimentos, seja do setor elétrico ou mineral, que em sua maioria causa grandes danos 

socioambientais. O objetivo desse trabalho é apresentar as contribuições do Sistema de Observação e 

Monitoramento da Amazônia Indígenareferente ao monitoramento ambiental e climático na Terra 

Indígena Alto Rio Guamá. A Terra Indígena Alto Rio Guamá, localiza-se nos municípios de Santa 

Luzia do Pará, Paragominas, Nova Esperança do Piriá e Garrafão do Norte, possui área de 279.897 ha, 

encontrando-se juridicamente regularizada com a presença das etnias Timbira e Tembé. Em 2016 a 

temperatura e precipitação média foi de 28°C e 1.900 mm. A plataforma compõe dados de fontes 

oficiais, sendo desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Na terra indígena 

estudada, durante as séries históricas de 2000 a 2018 de focos de calor, observou-se que os anos com os 

maiores registros foram em 2015 (852), 2013 (504), 2009 (441) e 2002 (420), por meio da plataforma 

se nota a semelhança dos focos registrados dentro e fora da terra indígenas, ocorrendo grandes quedas 

dos focos de calor em 2006 (201), 2007 (165), 2008 (171), 2011 (219), 2017 (208) e 2018 (11). O 

Sistema de Observação e Monitoramento da Amazônia Indígena apresentou o percentual de 

desmatamento equivalente a 88,2%, sendo a área conservada 22,8%, baseando em dados do Projeto de 

Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite de 2000 a 2016. Portanto, a 

plataforma gratuita, Sistema de Observação e Monitoramento da Amazônia Indígena, é uma ótima 

opção para auxiliar no monitoramento ambiental e climático e terras indígenas por meio do 

geoprocessamento. 
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RESUMO  

 

A experimentação em laboratórios de Ciências na sala de aula para aprendizagem em química como 

recursos metodológicos pode ser um excelente aliado dos professores. Utilizando deste recurso, 

objetivou-se demonstrar a importância de atividades desenvolvidas durante aulas de ciências no ensino 

médio e propor metodologias de aulas práticas para despertar o interesse dos alunos, facilitando o 

ensino-aprendizagem. A cromatografia é um processo de separação e purificação de componentes de 

uma mistura, baseada na migração dos compostos da mistura de diferentes polaridades e apresentam 

diferentes interações através de duas fases: móvel e estacionária. Optou-se pela utilização de duas 

técnicas cromatográficas para demonstrar tais processos de separação de misturas. Assim, foi realizada 

uma oficina com discente do Curso de Ciências Naturais da UEPA, que irão reproduzir tais técnicas 

com alunos de escola de Ensino médio durante aulas do Projeto de Residência Pedagógica. A 

metodologia teve o auxílio de roteiros, além de orientações sobre o conteúdo, primeiramente foi 

realizada uma cromatografia em camada delgada em papel, utilizando como auxílio simples canetas 

coloridas e papel filtro, com finalidade de identificar a separação os compostos orgânicos de acordo 

com a polaridade e migração de cores primárias de cada substância. Posteriormente, optou-se pelo uso 

de cromatografia em coluna para a separação e purificação de compostos orgânicos presentes no 

espinafre, para este procedimento utilizou-se coluna de vidro, preenchida com açúcar comercial como 

fase estacionária e passado um eluente de polaridade conhecida, os resultados foram obtidos através da 

coleta por diferença de velocidade de escoamento. Foram utilizados reagentes simples, como 

removedor e álcool, além de vidrarias químicas. Conclui-se que as técnicas cromatográficas são uma 

alternativa metodológica eficaz no ensino de ciências, independente da infraestrutura da escola, pois 

tais materiais poderiam também ter sido substituídos por outros de uso no cotidiano dos alunos, 

conforme demonstrado durante a realização da oficina. 
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RESUMO  

 

A partir da interferência maléfica dos íons metálicos no ecossistema, por exemplo, contaminação das 

águas, dos solos e consequentemente dos seres vivos, nos últimos anos têm-se despertado grande 

interesse na compreensão do comportamento e dos mecanismos de transporte dos metais no solo e em 

outros compartimentos do ambiente. Sendo assim, o intuito deste trabalho é identificar metodologias 

acerca dessas temáticas pouco discutidas no ensino de química, como é o caso do processo de 

lixiviação. Para tanto, foi realizado uma análise contextualizada através de três produções cientificas, 

sendo elas: “O Ensino de Química através de contextualização de fenômenos ambientais no solo”, 

“Intervenção problematizadora no Ensino de química: um relato de experiência” e “Estudo do solo 

atrelado a química do cotidiano”. Ademais, verificou-se que a perspectiva abordada por cada uma 

dessas produções ocorre de forma distinta, contudo, cada uma apresenta uma perspectiva que colabora 

para uma construção complementar e necessária a respeito do fenômeno. Ressalta-se também que há 

uma grande dificuldade em encontrar produções cientificas que correlacionem o processo de lixiviação 

ao ensino, por isso, torna-se de extrema importância pesquisas na área. Desta forma, destaca-se a 

necessidade de artigos sobre esta vertente, proporcionado fontes de informações metodológicas para os 

docentes, já que a falta de documentação é uma das principais dificuldades. Além disso, conclui-se que 

a relação entre eixos ambientais e o Ensino de Química é imprescindível, pois, favorece tanto no 

processo de ensino-aprendizagem através de informações socioambientais como na formação de 

cidadãos mais responsáveis para com o meio ambiente.  
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RESUMO 

 

A botânica no Ensino Fundamental vem sendo marcada no Brasil por uma série de problemas, 

entre os mais evidentes, temos a falta de interesse dos alunos pelo conteúdo ocasionado por 

diversos fatores, dos quais se pode citar a “cegueira botânica”, o distanciamento da relação 

aluno- natureza e à aplicação do conhecimento teórico na prática. Diante desta realidade 

objetivou-se, realizar uma atividade prática de montagem de exsicata com vinte e nove alunos 

do 6º ano de nível Fundamental da escola de ensino público Professora Teresinha de Jesus 

Ferreira Lima em Abaetetuba, Pará. Para isso, foi ministrada, inicialmente, uma aula expositiva 

de caráter didático, em seguida foi realizada a montagem do material botânico. Posteriormente, 

aplicaram-se questionários para que os alunos pudessem relatar suas experiências de aprender 

botânica por meio da montagem de exsicatas. Os resultados revelaram que 80% de relatos foram 

positivos por parte dos discentes, os quais consideram a prática importante para o aprendizado 

do conteúdo. Nesse sentido, pode-se confirmar que a utilização das amostras botânicas 

possibilitou aos alunos a análise de estruturas vegetais com riqueza de detalhes, diferentemente 

do que ocorre quando estes apenas observam os desenhos nos livros didáticos. Segundo relatos 

dos alunos, os conhecimentos aprendidos ao longo da atividade constituem-se como subsídio 

para sensibilização à preservação ambiental. O uso desse recurso além de possibilitar a interação 

entre professor e aluno, contribuiu significativamente para um melhor aprendizado. O 

desenvolvimento das práticas didáticas contribuiu significativamente para a valorização no 

ensino de ciências, resultando em aprendizados significativos no qual o aluno interage 

aprendendonovas informações e socializando seus conhecimentos já adquiridos de forma 

descontraída elúdica. 
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RESUMO  

 

A acidez encontrada em produtos hortícolas é atribuída, principalmente, à presença de ácidos 

orgânicos. Nas frutas, a quantidade de ácidos orgânicos sofre uma redução de acordo com o estágio de 

maturação. Os principais compostos que atribuem esse caráter a elas são os ácidos cítrico e málico. O 

potencial hidrogeniônico (pH) é responsável por determinar o grau dessa acidez, tendo papel 

importante na regulação da atividade enzimática.  É importante conhecer o grau de acidez nos 

alimentos, pois é através dos dados obtidos por ele que se torna conhecido e utilizado os procedimentos 

necessários para que haja um melhor aproveitamento no processo de conservação. A partir disso, este 

trabalho teve como objetivo avaliar o grau de acidez e o valor de pH da manga rosa (Mangifera indica 

L.), do tarumã (Vitex montevidensis Cham.) e do noni (Morinda citrifolia L.). As amostras foram 

obtidas em quintais localizados no município de Salvaterra-PA. Assim que coletados os frutos foram 

encaminhados ao Laboratório de Tecnologia de Alimentos da Universidade do Estado do Pará – 

Campus XIX, onde foram realizadas as análises de acidez por volumetria de titulação com indicador e 

pH por potenciometria em eletrodo. Os valores médios (em %) de acidez foram 0,30±0,00 para a 

manga rosa, 0,13±0,00 para o tarumã e 0,24±0,04 para o noni. O maior valor médio de pH foi 

registrado no tarumã (5,22±0,02), seguido do noni e manga rosa (4,21±0,04 e 4,01±0,00, 

respectivamente). Os frutos apresentaram baixo percentual de acidez, além de possuírem valores de pH 

não tão baixos, sobretudo no tarumã que possui o valor mais próximo do pH neutro. Esses parâmetro 

físico-químico são de fundamental importância no que se refere à limitação dos micro-organismos 

capazes de se desenvolverem nos frutos. Espera-se que este estudo sirva de base para a elaboração de 

técnicas de conservação desses produtos de origem vegetal. 
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RESUMO  

 

A pesquisa tem por objetivo analisar os benefícios e as dificuldades existentes de uma associação de 

trabalhadores rurais agroecológicos, localizado no município de Santa Bárbara/PA, utilizando para isso 

uma abordagem qualitativa. Uma vez que, o papel da agricultura familiar em relação ao fornecimento 

de alimentos, com quantidade e qualidade é tão primordial como, a preservação do ambiente onde são 

produzidos. A metodologia utilizada para a elaboração da pesquisa contou com revisão bibliográfica 

sobre tema em questão, e sendo útil para a formulação de perguntas semiestruturadas direcionadas aos 

produtores da associação. A população do estudo foi de 20 famílias, com amostra de 85% da população 

total. Também utilizou-se a estatística descritiva e de observações em campo. Foi verificado que a área 

de produção agroecológica conseguiu obter para os moradores da associação um posto médico com 

funcionamento de três vezes por semana, uma escola que oferece educação para jovens e adultos 

(EJA), segurança que segundo maioria dos entrevistados considerada razoável. É ressaltado a presença 

de um bom auxilio por parte da Empresa de assistência técnica e extensão rural do Pará 

(EMATER/PA), além da cooperativa agrícola de Tomé-Açu (CAMTA) que prestam assessoria em 

procedimentos de cultivo e manejo de seus produtos. O sistema de produção agrícola existente nas 

residência de cada produtor entrevistado são no modelo de quintais florestais ou SAFs destinados para 

subsistência da família e como produto para comercialização (local ou regional), com ênfase na 

produção agrícola de açaí, cupuaçu e cacau, e também pequena produção de animais (aves e porcos). 

Portanto, pode-se concluir que todos os entrevistados apresentaram consentimento positivo, pois a 

forma de produzir trouxe retorno benéfico, contudo, a maior dificuldade apresentada para o 

crescimento da associação é a falta de créditos ao produtor rural, para investimento nos sistemas de 

produção. 
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RESUMO  

 

O gênero Copaifera L. (Fabaceae Lindl.) está distribuído em todas as regiões brasileiras com um total 

de 26 espécies, das quais, sete, se encontram no norte do país. As espécies desse gênero apresentam 

formas de vida do tipo arbusto ou árvore, que podem atingir cerca de 40 m de altura. Possuem elevado 

interesse comercial e industrial por fornecerem madeira para fabricação de peças torneadas marcenaria 

e óleos resina para biocombustíveis. Além dos usos industriais, o óleo resina é empregado na medicina 

popular como antinflamatório, antibiótico e para o tratamento de cicatrizes. Devido à importância de 

uso tradicional e o forte apelo industrial que envolve as copaibeiras, este trabalho teve por objetivo 

realizar um levantamento das espécies de Copaifera L. pertencentes ao acervo do Herbário MFS Profa 

Dra Marlene Freitas da Silva da Universidade do Estado do Pará, visando contribuir para o 

conhecimento da distribuição do táxon. Para se obter informações sobre os nomes científico, locais de 

coleta e usos medicinais do gênero, aplicou-se filtros quantitativos e qualitativos no software 

BRAHMS (Botanical Research and Herbarium Management System) e no banco em Excel da coleção 

Biocultural. As indicações terapêuticas registradas no acervo biocultural foram categorizados de acordo 

com o CID-11 (Classificação Internacional de Doenças). A coleção possui um total de 5 espécies. As 

principais são Copaifera martii Hayne (19) e Copaifera venezuelana F. Ritter & Harms (02); os 

municípios predominantes foram Maracanã (04), Salvaterra (04) e Belém (03), e os principais usos 

medicinais foram como anti-inflamatório, antibiótico e cicatrizante, atendendo 11 categorias de 

doenças, sendo Doenças infecciosas ou parasitárias e Doenças de Pele com maior prevalência. O 

Herbário MFS é um importante acervo universitário, vem contribuindo com estudos e coletas 

significativas do gênero Copaifera L., além de valorizar a memória de conhecimentos da medicina 

tradicional com as copaíbas. 
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RESUMO  

 

Ao longo de sua atuação, a educação inclusiva vem se firmando no plano internacional, e na legislação 

brasileira, como uma conquista dos direitos humanos. Trata-se de uma concepção político-pedagógica 

que inclui os estudantes em espaços educativos comuns, capazes de oportunizar ações interativas em 

conjunto e contextualizadas. Com base nessa concepção, observou-se a necessidade de se desenvolver 

e organizar estratégias educativas para aprimorar o ensino e a aprendizagem do aluno surdo no 

contexto escolar. Neste sentido, como parte do projeto em andamento Campus Avançado UEPA, foi 

realizado um evento que teve por objetivo capacitar e qualificar docentes de Pedagogia e de Ciências 

Naturais do município de Barcarena-Pa para executarem sequência didática inclusiva capaz de atenuar 

os défices que surgem durante este processo. O projeto contribuiu com sete palestras ministradas por 

profissionais da área da educação especial e inclusiva, dois minicursos e uma oficina, direcionados a 

qualificação desses profissionais, numa perspectiva inclusiva, cujas avaliações foram registradas 

através de questionários de sondagem aplicados antes e depois de cada atividade. Durante todo o 

evento foi enfatizado a importância do docente se capacitar e qualificar buscando meios e métodos para 

se trabalhar o ensino de ciências com alunos surdos no ensino fundamental e médio. Os professores se 

demonstraram entusiasmados com a formação, muitos não tinham o conhecimento básico de libras e 

nos minicursos eles puderam aprender e praticar o básico para se comunicar com o seu aluno surdo e 

assim podendo então compartilhar o seu conhecimento com o aluno sem que esse tenha uma perda 

muito grande de informação.  Por fim, espera-se que essas ações tenham um cunho social que 

contribuam com a educação no município de Barcarena-Pa.  
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RESUMO  

 

As cidades são espaços dinâmicos, logo, a grande preocupação são os subprodutos fornecidos pelas 

principais atividades urbanas, fruto do desenvolvimento tecnológico e do aumento da densidade 

populacional. O bairro da Cremação tem uma população de 31.264 habitantes segundo dados do IBGE, 

distribuídas em uma área de 147,97 hectares, essa população está em constante crescimento, com isso 

as áreas verdes vêm sendo substituídas pelo cimento, concreto ou asfalto, e por isso, é importante 

analisar como sua ocupação e uso ocorrem na atualidade. O objetivo do trabalho é verificar a 

quantidade de área verde suprimida do bairro da Cremação em comparação com o crescimento da 

verticalização. A metodologia aplicada no trabalho foi pesquisa bibliográfica e trabalho de laboratório 

ao qual foi utilizado o software Arcgis 10.3 para confecção dos mapas multitemporais de vegetação e 

verticalização dos anos de 1977, 1997, 2006 e 2013, em escala de 1:12000, através da vetorização de 

áreas verdes e edificações em imagens de sensoriamento remoto do sensor Ikonos (2013) e 

Aerofotogramétricas (1977, 1997 e 2013), obtidas junto ao Centro Gestor e Operacional do Sistema de 

Proteção da Amazônia - CENSIPAM. Considerando que as áreas verdes são qualquer área provida de 

vegetação dentro dos limites urbanos, que podem ser arbustivas e/ou arbóreas, os resultados mostraram 

que houve uma supressão na cobertura vegetal do bairro da Cremação que passou de 57,78 ha em 1977, 

para 4,62 ha em 2013, e em comparação sua área verticalizada saltou de 14,32 ha em 1977, para 69,40 

ha em 2013, que mostram a enorme presença de áreas residenciais, com tendência a aumentar cada vez 

mais devido à sua localização e por estar inserido no contexto urbano de Belém. Com os dados 

apresentados pode-se concluir que o processo de urbanização imprimiu uma nova dinâmica ao bairro, 

atraindo diversas grandes construtoras e incorporadoras a fim de instalar os seus empreendimentos 

residenciais de alto padrão, e isso conjuntamente veio com a agregação de áreas de serviços, comerciais 

e institucionais anteriormente existentes. Desta forma, a modificação espacial do bairro vem se 

intensificando, o que passou de grande área vegetada em 1977, nos dias atuais corresponde a apenas 

10,55% de sua totalidade. 
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RESUMO 

 

Atualmente, tem sido imprescindível o uso de sites como ferramentas facilitadoras no processo de 

ensino-aprendizagem, permitindo a interação com diversos conteúdos antes não tão disponíveis e um 

relevante tema em pesquisas mediáticas é o meio ambiente. Sendo assim, este trabalho objetivou 

explorar sites indicados ao ensino de ciências, analisando a linguagem de comunicação, recursos 

pedagógicos e abordagem ambiental para o melhor entendimento dos seus navegantes, tendo como 

parâmetros a BNCC (Base Nacional Comum Curricular) do ensino médio. Foram estudados três sites 

educacionais: Universo Químico, Portal do Clube da Química e Rede Escola Digital direcionados aos 

conteúdos de meio ambiente para alunos do ensino médio, foi utilizado um instrumento de análise para 

melhor registro. Observou-se que a Rede Escola Digital apresentou uma linguagem não condizente 

com o nível de ensino proposto, sendo considerada muito técnica para o ensino médio. No entanto, 

verificou-se uma linguagem adequada nos outros dois sites, sendo que o Portal do Clube da Química 

apresentou conteúdo apropriado ao nível de ensino proposto, e mais completo em termos de recursos 

pedagógicos por disponibilizar vários jogos, músicas, animações, dicas de aplicativos, testes de 

conhecimento e vídeos relacionados ao meio ambiente, diferente dos outros sites que apresentaram 

carência de recursos pedagógicos envolvendo a questão ambiental. Sendo assim, acredita-se que este 

trabalho possui informações indicadoras de qualidades baseados na BNCC para auxiliar estudantes do 

ensino médio, professores e acadêmicos, principalmente do curso de Ciências, a selecionar suas fontes 

de pesquisa digital e seus planejamentos de aula, além de promover o uso de ferramentas educacionais. 
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RESUMO 

 

Muitas plantas que são chamadas do “mato”, consideradas como impróprias para o consumo humano 

têm recebido o acrônimo PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), as quais são plantas de 

fácil acesso na natureza e que possuem uma ou mais partes que podem ser consumidas. Entretanto, elas 

estão em desuso, uma vez que seu valor nutricional não é amplamente reconhecido. O objetivo deste 

estudo é registrar as Plantas Alimentícias Não Convencionais que são utilizadas em duas comunidades 

da Amazônia Oriental. Esta pesquisa está cadastrada no Sistema Nacional de Gestão do patrimônio 

Genético e do Conhecimento Tradicional Associado. Foram realizadas duas visitas ao campo, onde se 

contou com as informações de três informantes que responderam aos formulários semiestruturados, 

sendo um na comunidade de Castanhal de Mari Mari e dois na Comunidade de Caruaru, Mosqueiro, 

Pará. Preliminarmente, foram citadas 46 etnoespécies, onde 35% dos vegetais foram indicados para o 

consumo in natura, 28% são consumidos como doces, sucos e cozidos como tempero e 37% dos 

vegetais podem ser consumidos tanto in natura como preparado através de cozimento. A PANC mais 

representativa inicialmente foi o açaí (com 100% das citações), fruta típica da região paraense, 

consumida de forma atípica para as outras regiões do país, que as utilizam principalmente na forma de 

vitamina. Foram mencionadas cinco etnoespécies em comum pelos entrevistados, como biribá, ingá, 

cupuaçu, castanha do Pará e o cipó d’alho, frutas e vegetais que são nativas da Amazônia, o que faz 

serem consideradas não convencionais por não fazerem parte da Matriz Agrícola Brasileira, sendo 

obtidas principalmente do extrativismo, como o cipó d’alho, que é usado, principalmente como 

tempero no cozimento do tucupi. Portanto, o presente estudo continuará sendo realizado nas 

comunidades a fim de se obter novos resultados e com o intuito de observar a relação do homem com a 

natureza.  
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RESUMO  

 

Questões relacionadas ao meio ambiente estão em evidência na sociedade. A degradação dos 

ecossistemas fica cada vez mais perceptível. Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa que 

teve como objetivo investigar a percepção ambiental de alunos do 9º ano do ensino fundamental de 

uma escola pública localizada no município de Breves, Arquipélago do Marajó, Pará. Para realização 

da pesquisa adotamos a abordagem qualitativa. Como instrumento para coleta de informações 

solicitamos que os estudantes elaborassem um texto no qual descrevessem suas impressões sobre o 

ambiente observado no trajeto entre sua casa e a escola. A leitura dos textos nos possibilitou organizar 

as ideias em três categorias, a saber: Percepção ambiental, Políticas públicas e Educação Ambiental 

para comunidade. Os resultados apontam que os alunos conseguem perceber a necessidade de 

mudanças e sabem que transformações não dependem só dos moradores do bairro ou só do poder 

público. Eles reconhecem a necessidade de aliança entre essas esferas. Reconhecem a necessidade 

acionar o poder público para que medidas buscando a melhoraria da qualidade de vida da população 

sejam implantadas. Outro aspecto destacado nos textos, que consideramos adequado, foi a necessidade 

de educar a população do bairro. De fato, se a população não for educada para se tornar sensível aos 

problemas ambientais as políticas públicas tornam-se nulas. A escola, portanto, deve desenvolver 

atividades que envolvam os alunos e a comunidade para que juntos possam colaborar para melhoria do 

cenário ambiental do bairro e consequentemente, no Entorno da escola. Os resultados indicaram que os 

alunos são capazes de observar e refletir sobre as condições ambientais do Entorno da escola e 

reconhecem a necessidade da implantação de políticas públicas voltadas para a melhoria da qualidade 

ambiental, bem como a importância da educação ambiental para modificar o cenário socioambiental em 

que estão inseridos. 
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RESUMO  

 

Atualmente as sociedades estão adaptando-se até certo ponto as mudanças ocasionadas pela 

variabilidade climática. No âmbito da saúde, as mudanças climáticas modificam as variáveis 

meteorológicas ocasionando o aumento ou a diminuição da migração ou proliferação de vetores. 

Decorrente da necessidade de um estudo mais aprofundado da influência das variáveis meteorológicas 

na proliferação de doenças, o presente trabalho tem como objetivo identificar o grau de correlação da 

temperatura do Oceano Atlântico no aumento ou na diminuição do número de casos de dengue no 

município de Belém. A localidade estudada foi Belém - PA, a série de dados utilizada foi de 2001 a 

2012, com dados mensais da Temperatura Superficial do Mar (TSM) do Oceano Atlântico Sul, Norte, 

Tropical e suas anomalias da National Oceanic and Atmospheric Admistration (NOAA) e dados 

referentes ao número de casos de dengue foram disponibilizados pelo Ministério da Saúde, através do 

Departamento de Informação do SUS (DATASUS), utilizando as correlações de Pearson e Spearman 

para demonstrar o grau de correlação. A correlação de Spearman e Pearson mostrou que a bacia Sul do 

Oceano Atlântico tem relação diretamente proporcional no aumento de casos de dengue, 0,606 e 0,501 

respectivamente, e a bacia Norte Oceano Atlântico tem relação inversamente proporcional no aumento 

de casos de dengue ao número de casos de dengue em Belém, -0,541 e -0,530. Em virtude dos fatos 

mencionados, temos que o Oceano Atlântico exerce influência nos casos de dengue, mas outros fatores, 

antrópicos ou naturais, também influenciam nos casos, como o descaso para com políticas públicas que 

possibilitem a mitigação da quantidade de lixo depositado nas ruas da cidade e a falta de saneamento 

básico. 
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RESUMO  

 

A crise ambiental é uma das questões fundamentais enfrentadas pela humanidade e exige mudança de 

mentalidade e de percepção em busca de novos valores.  E uma ética em que a natureza não seja vista 

apenas como fonte de lucro e passe a ser enfocada como meio de sobrevivência para todas as espécies, 

inclusive o homem. Nesse intuito, pretendeu-se responder a seguinte questão: De que forma alunos do 

ensino fundamental I podem ser sensibilizados quanto aos problemas ambientais e a necessidade de 

ações sustentáveis? Este trabalho objetivou provocar a sensibilização de crianças em educação formal, 

acerca dos problemas e conceitos ambientais, a fim de que adquirissem discernimento, capacidade e 

conscientização, e assumissem práticas direcionadas à preservação e conservação ambiental, dentro e 

fora do âmbito escolar. Justificou-se o mesmo pelo fato de que, a partir desse desenvolvimento e 

incentivo, desperta-se a consciência de que o homem faz parte do ambiente e, assim, ações sustentáveis 

no cotidiano tornam-se naturais. A metodologia contou com uma aula dinâmica com os assuntos: 

“Meio Ambiente”, “Problemas Ambientais”, “Educação Ambiental”, “Qual o nosso papel?” e “O que 

eu posso fazer?”. Como avaliação, perguntou-se sobre as temáticas apresentadas e sobre o que tinham 

achado mais interessante. Verificou-se como principais resultados: que todos tinham a mesma visão 

fechada em relação ao meio ambiente, considerando somente o meio natural; a maioria mencionou que 

não fazia a mínima ideia de que havia tantos problemas ambientais no mundo; ao final, 

voluntariamente, cada uma se comprometeu a mudar alguma coisa da sua rotina, que prejudicava o 

meio ambiente. Conclui-se o enorme valor da implementação da Educação Ambiental no âmbito 

escolar, como sensibilizadora, dando aos alunos a possibilidade de tornarem-se aptos para decidirem e 

atuarem na realidade socioambiental de um modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada 

um e da sociedade. 
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RESUMO  

 

A Amazônia brasileira representa 41% das florestas tropicais restantes no mundo e exerce papel vital 

na manutenção da biodiversidade, no equilíbrio hidrológico e climático e no armazenamento terrestre 

de carbono. As queimadas estão amplamente inseridas no processo produtivo da Amazônia e 

constituem um dos elementos que impulsionam a expansão agrícola na região. Considerado um método 

barato de preparara terra para o plantio de culturas e para a limpeza e renovação de pastagens, o fogo 

queima as árvores derrubadas, produzindo cinzas ricas em nutrientes que fertilizam o solo e, no curto 

prazo, aumentam a sua produtividade. A área de estudo foi o Estado do Pará, localizado na Região 

Norte do Brasil, que possui uma população de aproximadamente 8.366.628 pessoas, com uma aérea 

territorial de 1.247.955,2 km² sendo o segundo maior Estado do Brasil. Nesse estudo foi analisado o 

mês de setembro de 2017, foram utilizados os bancos de dados BDMEP – INMET, BDQueimadas – 

INPE e ESRL – NOAA e os softwares OpenGrADS, LibreOffice e QGis para analises dos dados. O 

objetivo deste trabalho foi analisar as variáveis meteorológicas precipitação, temperatura do ar e 

umidade relativa do ar para compreender suas relações com o número de focos de calor detectados pelo 

INPE em setembro de 2017. Através dos resultados das variáveis meteorológicas (precipitação, 

umidade relativa do ar e temperatura), observou-se que as regiões de maiores anomalias negativas 

destas variáveis citadas, se coincidiram com a região que apresentou os maiores focos de calor, região 

sudeste e sudoeste do estado.  
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RESUMO  

 

No período de julho a novembro do ano de 2017, foi desenvolvido na Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), no município de Barcarena/PA, o projeto intitulado: “Liga da Ciência”. Este projeto visou 

proporcionar a alfabetização científica de alunos da educação básica de escolas públicas do município 

de Barcarena, utilizando-se do espaço da universidade, tais como: a biblioteca, áreas verdes e 

laboratórios de Ciências Naturais e Informática, além de propiciar aos acadêmicos de Ciências Naturais 

a oportunidade de desenvolver a docência antecipada e proporcionar um ambiente diferenciado para o 

processo de ensino/aprendizado para os discentes. A linha de ação do projeto baseou-se na execução de 

atividades pedagógicas de cunho científico/investigativo, que foram desenvolvidas uma a cada semana 

em 3 diferentes turmas, com frequência media de 8 alunos por turma, totalizando 45 atividades. No 

decorrer foram desenvolvidas palestras, oficinas, gincanas, mostras de vídeo, práticas laboratoriais e 

aulas de campo que possibilitaram uma melhor compreensão dos conceitos científicos por parte dos 

alunos e também uma maior interação entre professores-alunos, e até mesmo entre os próprios alunos, 

culminando com a construção conjunta dos conhecimentos abordados. As aulas realizadas em torno 

deste projeto proporcionaram experiências e oportunidades únicas aos alunos que viram nestes espaços 

não formais de ensino, um ambiente instigante para construção e aprimoramento do seu conhecimento 

científico. Assim, o projeto cumpriu com seus objetivos, na medida em que os alunos mostraram 

interesse pelas aulas e, assim, começaram a estabelecer uma relação entre a ciência e seu cotidiano, 

além de despertar a curiosidade e a busca por novos conhecimentos. Os autores do projeto também 

foram beneficiados, uma vez que, durante a realização das atividades, tiveram o privilégio de vivenciar 

a prática em sala de aula tendo oportunidade de refletir sobre a prática docente e o papel do professor 

como construtor de conhecimento. 
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RESUMO 

 

O litoral amazônico é detentor de alta diversidade de recursos pesqueiros, sendo explorados por 

diferentes sistemas de pesca, onde, o sistema artesanal é o tipo mais peculiar e predominante na região. 

Entre as principais espécies exploradas pelas comunidades tradicionais do litoral amazônico 

maranhense, a pescada-amarela (Cynoscion acoupa) apresenta extrema importância social e 

econômica, devido a qualidade de sua carne para consumo e alto valor monetário de sua bexiga 

natatória para as indústrias de cosméticos e alimentícias. Nesse contexto, este trabalho tem como 

objetivo avaliar de forma preliminar as informações geradas pelo programa de monitoramento 

comunitário do desembarque da pescada-amarela na RESEX de Arapiranga-Tromaí-Carutapera-MA. 

Desde a implementação em abril de 2018, o monitoramento realizado através de formulários semi-

estruturados aplicados por membros da comunidade previamente treinados, já efetuou 95 registros de 

desembarque da pescada-amarela, sendo a rede de emalhar (comumente conhecida como malhão) a 

principal arte de pesca empregada na captura. Um total de 10,6 toneladas de pesca-amarela (1808 

indivíduos) foi catalogado até o momento. Adicionalmente, 47% destes indivíduos tiveram os dados 

biométricos registrados pelos comunitários. O número de viagens varia de duas a três ao mês, com 

média de cinco dias de pesca e, geralmente, o tempo do lance é entorno de 3 horas. Os custos das 

viagens dependem da autonomia do motor e capacidade de estocagem das embarcações. Os resultados 

gerados pelo projeto de monitoramento comunitário, são de grande importância para fornecer subsídios 

ao plano de manejo da recente decretada RESEX. Além disso, a capacitação dos comunitários 

envolvidos no projeto e a mudança de comportamento da comunidade pesqueira, promovida pelo 

monitoramento regular de desembarque na RESEX, são instrumentos importantes para que a gestão da 

unidade de conservação promova o uso sustentável dos recursos pesqueiros almejado pela comunidade. 
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RESUMO 

 

Fitoplâncton refere-se ao conjunto de microrganismos, fotossintetizantes ou não, que estão presentes 

em ambientes aquáticos ou terrestres, sendo as algas os principais representantes e que desempenham 

importante papel como produtoras de oxigênio no ecossistema marinho. Entretanto, em consequência 

do baixo índice de tombamento de material ficológico nos herbários do Brasil, ainda há poucas 

informações taxonômicas, filogenéticas e traços funcionais disponíveis sobre as algas, tanto para 

referência (registro) quanto para estudos. Assim, faz-se necessário que mais coleções sejam 

incentivadas a salvaguardar dados sobre tais organismos. O objetivo deste trabalho foi apresentar a 

coleção de fitoplânctons do Herbário (MFS) Prof.ª Dr.ª Marlene Freitas da Silva ressaltando como um 

importante repositório de informações acerca dos ambientes aquáticos e potencial de uso para a 

sociedade. Foram realizados filtros no software BRAHMS (Botanical Research and Herbarium 

Management Systems) para a obtenção das ordens, famílias e gêneros mais representativos, seguido de 

um levantamento nos diretórios onlineAlga e Flora do Brasil 2020, e posteriormente, buscou-se 

literaturas especializadas que abordassem as características dos grupos mais significativos do acervo. A 

ordem de táxons mais expressiva foi Surirellales D.G.Mann (54,5%), sendo as famílias 

Cryptomonadaceae (19%) e Dinobryaceae (14,%) as mais numerosas, e os gêneros Dinobryon (18%) e 

Cryptomonas(15%) destacam -se. Surirellales é representada principalmente pelas microalgas, devido à 

sua alta taxa de crescimento em relação aos demais fitoplânctons. As espécies da família 

Cryptomonadaceae exercem papel fundamental na produção primária de alimento (formas 

fotossintéticas) e por vezes formam extensas florações. Em Dinobryaceae estão representantes que 

servem como indicadores de condições tróficas, em particular do pH em lagos. As coleções ficológicas 

possuem potencial, tanto para investigações científicas quanto para o ensino, pois encontram-se 

predominantemente em instituições educacionais, o que possibilita a formação de especialistas nesta 

área com o intuito de minimizar os déficits de informações sobre este grupo de organismos. 
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RESUMO  

 

A pesca é uma atividade complexa e dinâmica que envolve aspectos sociais, ambientais e econômicos 

de grande relevância para a população amazônica. Em Vigia de Nazaré, Pará, a maioria da população 

está envolvida com a pesca, com diferentes finalidades. Diante disso, objetivou-se realizar uma 

caracterização preliminar do funcionamento da atividade pesqueira nesta cidade por meio da aplicação 

de 51 entrevistas semiestruturadas. Os pescadores entrevistados tinham idade entre 21 e 60 anos, sendo 

a faixa etária de 41 a 50 anos a predominante (37,3%). A pesca foi descrita como a principal fonte de 

renda para 92,2% dos entrevistados (n=47) e os demais (7,9%) desenvolvem outras atividades, muitas 

delas ligadas à pesca, como o conserto de redes. O tempo de experiência variou entre 3 e 53 anos, com 

tempo médio de 26,2 anos, demostrando, assim, a ampla experiência dos pescadores na atividade que 

desenvolvem. Os entrevistados informaram 11 locais onde pescam, dentre esses destacaram-se a região 

do Marajó (35,3%) e o município de Vigia (17,6%). A rede emalhe foi a arte de pesca mais utilizada 

(45,1%), seguido da rede de arrasto e espinhel (15,7%). Foi relatado o uso de cinco tipos de 

embarcações diferentes, sendo o barco de pequeno porte (49,0%) e de médio porte (15,7%) os mais 

utilizados.  Dentre as 21 espécies pescadas, as que mais se destacaram foram Pescada amarela 

(Cynoscion acoupa) (68,6%), Dourada (Brachyplatystoma rousseauxii) (43,1%), Gurijuba (Sciades 

parkeri) (33,3%),Bandeirado (Bagre bagre) (25,5%) e Bagre (Família Arridae) (25,5%), sendo que 

algumas espécies foram citadas por mais de um entrevistado. Constatou-se, ainda, que o destino do 

pescado mencionado pela maioria (35,3%) é passar a um atravessador; 15,7% fornecem para o mercado 

local e 3,9% pesca somente para subsistência. As informações sobre a caracterização pesqueira no local 

podem contribuir para trabalhos de conservação e manejo dos recursos pesqueiros da região. 
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RESUMO  

 

Este trabalho vem para analisar o distinto comportamento atmosférico de dois tipos de ecossistema, 

floresta secundária (capoeira) e pomar de mangueiras. O ambiente de pomar e a floresta secundária 

apresentam uma distinção no uso do saldo radiativo devido as características diferentes em suas 

estruturas. Devido cada ecossistema apresentar dosséis com diferentes características, o dossel da 

floresta secundária é mais fechado em relação ao do pomar, influenciando diretamente na entrada da 

radiação solar e consequentemente nas variáveis meteorológicas ali medidas (temperatura e umidade 

relativa do ar). O estudo foi realizado na vila de Cuiarana, pertencente ao município de Salinópolis - 

Pará, no Centro de Estudos Costeiros Modesto Rodrigues da UFPA, e os dados foram obtidos através 

de sensores de temperatura e umidade relativa do ar, instalados um abrigo meteorológico posicionado 

em diferentes níveis das árvores. Os dados foram observados a cada 10 minutos, no período de 14 a 

17/05/2018. Ao analisar os dados observou-se que os maiores valores de temperatura e menores valores 

de umidade relativa estão presentes no ambiente de pomar e o inverso foi obtido na floresta secundária 

de capoeira e as amplitudes térmicas na área de pomar chegaram a 7,4 ºC, enquanto na floresta 

secundaria a amplitude teve um valor bem inferior de 2,6 ºC, estes valores são justificados devido as 

diferenças de entrada, uso e retenção de energia solar em ambos os ecossistemas. 
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RESUMO 

 

A difusão do ensino da Química ambiental se mostra com veemência devido à necessidade de 

entendimento e conscientização sobre as formas de manutenção dos processos bioquímicos que 

interferem no equilíbrio ambiental, uma vez que polariza na formação cidadã dos indivíduos. Em meio 

ao desafio educacional do ensino da Química no contexto ambiental, este trabalho tem por objetivo 

verificar a articulação da interface Ensino de Química e Ambiente (Química Ambiental) nos cursos de 

graduação no Brasil, a fim de compreender a importância da metodologia empregada para a abordagem 

ambiental. Realizou-se uma pesquisa de revisão integrativa nos diretórios Periódicos Capes e Scientific 

Electronic Library Online - SciELO, sendo analisados seis artigos destes periódicos, com as palavras-

chave “Química e meio ambiente, Ensino e meio ambiente e formação profissional”, em fontes na 

língua portuguesa, entre os anos de 2008 a 2017. Verificou-se uma implementação tardia do ensino de 

Química ambiental no Brasil, a carência de profissionais formados nos assuntos referentes à Química 

do meio ambiente, uma baixa demanda de materiais didáticos, principalmente em português e a 

recorrência de abordagens envolvendo impactos ambientais como contaminação, por insumos 

artificiais, de recursos hídricos, atmosfera e solo; e desmatamento. As questões ambientais requerem 

profissionais com capacitação interdisciplinar para compreendê-las, e preparados para solucioná-las, 

uma vez que os impactos que afetam e desestabilizam os ecossistemas apresentam-se cada vez mais 

recorrentes, dessa forma, o fortalecimento curricular da Química ambiental torna-se relevante para 

suprir as lacunas existentes. 

 

Palavras-chave: Educação ambiental. Revisão Integrativa da literatura. Química e meio ambiente.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Educação ambiental. 

mailto:ullianemesquita@hotmail.com


 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

97  

 

 

ESTUDO DE MERCADO DE EUTERPE OLERACEA MART. NO ESTADO DO PARÁ E NO 

BRASIL 

 

Jamilly Veronica Santos dos Santos1; Caroline Silva Ferreira2; Renato Furtado da Rocha Silva3; Ana 

Karoliny Alves Santos4; Fabrício Khoury Rebello5 

 

¹Acadêmico de Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia. jamillysantos123@gmail.com 

²Acadêmica de Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia. carolinesferreiras@gmail.com 
3Engenheiro Agrônomo, Universidade Federal Rural da Amazônia. renatofurtado20@gmail.com 

4Acadêmica de Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia. karol.ine20@hotmail.com; 
5Professor Dr. da Universidade Federal Rural da Amazônia. fabriciorebello@hotmail.com 

 

RESUMO  

 

A cultura Euterpe oleracea Mart., popularmente chamada de açaí, é nativa da região amazônica, sendo 

utilizada como planta ornamental, na construção rústica, como remédio, na alimentação, etc. A 

produção de açaí está entre os produtos que tiveram um crescimento expressivo na economia nacional 

nas últimas décadas, no estado do Pará aproximadamente 25.000 famílias desempenham atividades 

ligadas à cultura. Com base nisto, o trabalho objetivou avaliar o mercado do açaí, identificando sua 

produção e comportamento a nível regional e nacional. Para tanto, foi realizado um levantamento de 

dados quantitativos da produção de Açaí nos últimos três anos, segundo os dados de produção do 

IBGE. Após a coleta os dados foram tabulados em planilhas (Excel) para o desenvolvimento de tabelas 

e gráficos. Em seguida foi observado se a produção de açaí apresentou crescimento significativo no 

estado do Pará e também em relação a nível nacional. A análise dos dados mostrou que a produção de 

Açaí tem aumentado nos últimos anos. O avanço da produção de açaí no Pará envolve a importância 

socioeconômica do seu elevado potencial de aproveitamento integral de matéria-prima.  A área 

nacional apresentou um crescimento muito significativo (26% de 2015 a 2017) em relação à 

produtividade, o que permitiu amplificar o aumento de área, levando o Brasil a sucessivos aumentos de 

produção, outro fator observado, foi a importância da cultura na geração de emprego e renda à 

população. 
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RESUMO 

 

A despeito da hiperdiversidade de plantas da Amazônia, são insuficientes as informações disponíveis 

do componente arbóreo deste bioma, bem como das propriedades da madeira destas espécies. As 

xilotecas são coleções sistematizadas de amostras do lenho que podem contribuir para mitigação desse 

problema. Objetivou-se apresentar a criação da Xiloteca (MFSx) do Herbário Profa Dra Marlene 

Freitas da Silva (MFS), da Universidade do Estado do Pará, e sua contribuição como instrumento de 

educação e pesquisa científica. Foram coletadas amostras de partes vegetativas e reprodutivas de 

espécies arbóreas na área de supressão florestal Flona do Tapirapé-Aquiri, Marabá-PA. Posteriormente, 

foram montadas exsicatas para confirmação taxonômica e depósito no Herbário, e amostras da madeira 

foram depositadas na Xiloteca. No presente estudo, verificou-se as famílias, gêneros e espécies mais 

representativas da coleção, bem como as características anatômicas das madeiras amostradas. 

Identificaram-se quatro espécies, distribuídas em quatro famílias botânicas: Zanthoxylum 

ekmanii (Urb.) Alain – Rutaceae; Jacaranda copaia (Aubl.) D. Don – Bignoniaceae; Endopleura 

uchi (Huber) Cuatrec. – Humiriaceae e Enterolobium maximum Ducke – Fabaceae. Todas são bem 

características das Florestas de Terra Firme amazônicas e possuem uso madeireiro. A espécie Z. 

ekmanii obteve maior representatividade, com quatro indivíduos amostrados. Quanto às características, 

apresentam madeira de baixa à média densidade (£ 0,40 até 0,75 g.cm-3) e são empregadas 

principalmente na fabricação de móveis e construção civil (J. copaia, E. uchi e E. maximum), bem 

como na produção de painéis compensado (Z. ekmanii). Para Z. ekmanii, estudos demonstram seu 

potencial silvicultural por apresentar rápido crescimento e bom desenvolvimento a pleno sol. A xiloteca 

encontra-se em fase inicial de sua criação, dessa forma, torna-se indispensável o incentivo a novas 

expedições de coleta botânica e inserção no acervo, visando a catalogação e sistematização de 

informações sobre a vegetação amazônica, para auxiliar na identificação taxonômica de árvores com 

potenciais e usos madeireiros. 
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RESUMO  

 

O Herbário Felisberto Camargo (FC), da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA, foi criado 

na Segunda metade do século XX. O objetivo de sua criação, foi principalmente dar subsídios às 

disciplinas Botânica e Sistemática Vegetal, bem como contribuir para o desenvolvimento de trabalhos 

de cunho científico. Atualmente, são catalogadas 3.600 espécies de plantas no Herbário FC, que estão 

divididas e organizadas em famílias. A família Malvaceae é distribuída em regiões predominantemente 

tropicais e compreende aproximadamente 225 gêneros e 4.200 espécies. Objetivou-se no presente 

trabalho, o levantamento das exsicatas de espécies da família Malvaceae presentes no Herbário FC, 

informando os nomes científicos e seus potenciais e usos. Devido a importância da família Malvaceae, 

principalmente na região amazônica, torna-se necessário informações acerca das espécies, pois é 

interessante para a comunidade e para instituições de pesquisa o conhecimento dessas exsicatas, que 

juntas proporcionam diversas interpretações, como: taxonomia, informação de coleções históricas, 

variedades e cultivares, localização das plantas e documento comprovando a existência das espécies na 

região caso ocorra extinção de plantas. O trabalho foi realizado no Herbário Felisberto Camargo (FC), 

localizado na cidade de Belém/Pará. As espécies da família Malvaceae foram levantadas e tabuladas 

utilizando o software Excel. Com o levantamento das exsicatas, observou-se nove espécies de plantas 

da família Malvaceae, elas sendo papoula (Hibiscus rosa-sinensis L.), vinagreira (Hibiscus sabdariffa 

L.), vassourinha (Sida acuta Burm. L.), algodoeiro (Gossypium arboreum L.), cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum (Willd. ex Spreng.) K. Schum.), cacau (Theobroma cacao L.), vassourinha (Malvastrum 

coromandelianum (L.) Garcke), malva (Urena lobata L.) e acácia (Acacia mangium Willd.), que juntas 

oferecem importância econômica, medicinal, frutífera e usadas para subprodutos. Dessa forma, 

concluiu-se que as exsicatas da família Malvaceae são muito importantes como forma de registro e 

enriquecem o conhecimento da comunidade acadêmica. 
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RESUMO 

 

Na região amazônica estão listados grande número de espécies de Arecaceae (173), onde são 

importantes devido ao seu valor econômico, cultural e social para as populações que vivem nas áreas 

ribeirinhas. O objetivo deste trabalho foi verificar os principais usos de Attalea maripa (Aubl.) Mart. 

(conhecida como inajá) nas comunidades ribeirinhas Nossa Senhora dos Anjos e Rio Urubueua de 

Fátima, Abaetetuba-Pará, destacando a sua importância sociocultural para os moradores. As 

informações coletadas são baseadas no banco de dados de um levantamento prévio realizado nas 

comunidades nos anos de 2012 e 2013, onde foram entrevistados 63 moradores. As entrevistas foram 

realizadas com questionários semiestruturados, a fim de coletar informações sobre as espécies de 

palmeiras conhecidas e seus usos. Selecionou-se para este trabalho A. maripa, que totalizou 63 citações 

de uso, distribuídas nas categorias alimentação, construção, produção de utensílios e comércio. A 

categoria alimentação representa o principal uso, com 47 citações, sendo as partes mais utilizadas: o 

fruto, o cacho e o palmito, consumidos na alimentação humana e animal; para construção são 

selecionadas principalmente as folhas secas (palha) para cobrir casas; em relação à produção de 

utensílios, na comunidade Nossa Srª dos Anjos as folhas também servem para cobrir o poço que 

armazena a mandioca, e em ambas as comunidades a tala é empregada para a confecção do matapi, 

ferramenta útil na pesca de camarão; comercialmente, o fruto tem grande demanda para venda. 

Concluiu-se que o principal uso de A. maripa é na alimentação, tornando-a fundamental para 

complementar a dieta dos moradores, embora haja o aproveitamento de quase todas as partes do vegetal 

nas demais categorias. Conhecer a diversidade de usos deste grupo de plantas é imprescindível para a 

manutenção dos saberes tradicionais e manejo adequado, considerando seus valores sociais, culturais e 

econômicos. 
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A rede de drenagem de Ananindeua integra a parte continental, a parte insular e todo o conjunto de 

igarapés, furos e rios. Nesse contexto, o crescimento populacional e os fatores antrópicos que 

ocorreram de forma desordenada influenciou diretamente na qualidade de vida dos moradores próximo 

ao recurso hídrico devido a deposição dos resíduos sólidos, despejo inadequado de esgoto doméstico, 

falta de saneamento básico e consciência ambiental. Este estudo objetivou analisar a relação entre o 

homem e a natureza e como suas ações impactam no cotidiano da população local, consequentemente, 

interferem nos recursos hídricos dos três bairros estudados. Na área de estudo, foram aplicados 30 

(trinta) formulários, sendo 10 (dez) em cada bairro, composto por Curuçamba, Guajará e Icuí seguido 

de entrevistas com os moradores locais, além de análise observacional e registros com intenção de 

coletar dados que possibilitaram identificar as mudanças da paisagem natural no decorrer do tempo. A 

partir dos dados coletados, foi possível inferir que as principais problemáticas citadas pelos 

entrevistados foram o despejo incorreto dos resíduos sólidos, falta de saneamento básico, a diminuição 

da vegetação nativa e as enchentes no período de chuva, fatores que impactaram tanto a população da 

região como a bacia hidrográfica do rio Maguari-açu. 

 

Palavras-chave: Fatores antrópicos. Resíduos sólidos. Poluição.    

 

Área de Interesse do Simpósio: Avaliação de Impactos Ambientais. 

mailto:flor.lorenza18@gmail.com
mailto:gustavo_dias01@hotmail.com


 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

102  

 

 

ESTRUTURAS SEXUAIS DAS BRIÓFITAS SOB MANGUEIRAS DO MUNICÍPIO DE 

BELÉM, PARÁ 

 

Carolina Ayumi Umezaki Maciel1; Paulo Weslem Portal Gomes 2; Rita de Cássia Pereira dos Santos3
; 

Ana Cláudia Caldeira Tavares Martins4 

 

1Graduanda em Ciências Naturais – Biologia. Universidade do Estado do Pará. 

carolumezaki@hotmail.com 
2Mestrando em Ciências Ambientais. Universidade do Estado do Pará. weslemuepa@hotmail.com 

3Doutora em Ciências Agrárias. Universidade do Estado do Pará. rcassiaps@hotmail.com 
4Doutora em Botânica. Universidade do Estado do Pará. tavaresmartins7@gmail.com 

 

RESUMO  

 

As briófitas possuem mecanismos de reprodução sexuada e assexuada, que contribuíram para sua 

ampla distribuição pelo mundo, por milhões de anos. Entretanto, estudos fenológicos do grupo ainda 

são escassos na Amazônia. Assim, este trabalho objetivou identificar as estruturas sexuais das briófitas 

encontrada sob mangueiras de Belém-PA. As coletas foram realizadas nos meses de maio e junho de 

2017, em cinco bairros da capital, nos quais delimitou-se quadrantes de 0,25 km² e optou-se por coletar 

sobre três a quatro forófitos. As amostras foram identificadas utilizando literaturas especializadas. 

Foram registradas 22 espécies, com 72 ocorrências, dentre elas, apenas 15 (nove hepáticas e seis 

musgos) apresentaram gametângios. Ocorreram sete espécies dioicas, sendo cinco hepáticas 

(Cheilolejeunea oncophylla (Aongström) Grolle & E.Reiner, Cheilolejeunea rigidula (Nees ex Mont.) 

R.M. Schust., Harpalejeunea stricta (Lindenberg & Gottsche) Stephani , Lejeunea laetevirens Nees & 

Mont. e Microlejeunea epiphylla Bischl.) e dois musgos (Calymperes palisotii Schwägr. eCalymperes 

erosum Müll. Hal.). Para as autoicas, observou-se quatro hepáticas (Dibrachiella parviflora (Nees) 

X.Q. Shi, R.L. Zhu & Gradst., Lejeunea flava (Sw.) Nees, Lopholejeunea subfusca (Nees) Schiffn. e 

Lejeunea trinitensis Lindenb.) e quatro musgos (Isopterygium subbrevisetum (Hampe) Broth., 

Fissidens guianensis Mont., Octoblepharum albidum Hedw. e Brittonodoxa subpinnata (Brid.) W.R. 

Buck, P.E.A.S.Câmara & Carv.-Silva). Em todas as hepáticas férteis foram encontrados ginoécios, e 

apenas H. stricta e D. parviflora não apresentaram androécio, na qual, ambas espécies, junto com M. 

epiphylla e L. flava não apresentaram periantos, além de não se observar estruturas assexuadas. Os 

musgos C. palisotii e C. erosumapresentaram apenas gemas, enquanto as espéciesI. subbrevisteum e O. 

albidumapresentaram esporófitos abertos e fechados, respectivamente, apenas a espécie B. subpinnata 

apresentou ginoécio. A continuação desse trabalho é fundamental para entender os padrões de 

reprodução das briófitas nos centros urbanos e as suas respostas às variáveis ambientais e 

antropogênicas. 
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RESUMO  

 

O jambu é uma hortaliça muito difundida na região norte, em destaque ao Pará, através de seus pratos 

típicos e de suas características únicas como o sabor picante e a sensação de anestesia na boca, devido 

ao espilantol. Dessa forma este trabalho objetivou a caraterização físico-química e microbiológica do 

jambu in natura. O jambu foi adquirido em um supermercado de Belém e as análises foram 

desenvolvidas no Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA), em Belém do Pará. As análises físico-químicas realizadas foram: umidade, proteína, 

lipídio, carboidratos, cinzas, acidez potenciométrica, pH por leitura direta em pHmetro e sólidos 

solúveis por refratometria, com o auxílio de um Refractometer, todos pelo método A. O. A. C. As 

análises microbiológicas foram de coliformes a 45°C, bolores e leveduras e Salmonella sp., de acordo 

com metodologia proposta por Vanderzant e Splittstoesser. Os resultados das análises físico-químicas 

revelaram que o jambu se aproximou de outras literaturas com lipídios (0,39g/100g), cinzas 

(1,37g/100g), acidez (0,26 % ) e pH (6,20), com exceção dos sólidos solúveis (2,80° BRIX) que se 

apresentou menor em relação à outros estudos, observou-se também, o alto teor de umidade 

(90,19g/100g), Proteínas (2,35g/100g) e carboidratos (5,75g/100g). As análises microbiológicas, 

destacaram-se os coliformes (3 x 102 NMP/g) que excederam o limite da legislação, no entanto bolores 

e levedura (4,6 x 102 UFC/g) e salmonella (ausência em 25g) ficaram de acordo com os resultados da 

literatura e legislação, respectivamente. Diante disso, é importante o acondicionamento em um 

ambiente refrigerado, dada as condições de umidade e macronutrientes favoráveis a proliferação de 

coliformes. Com isso, o estudo em questão expõe a importância de se analisar o jambu como forma de 

conhecimento para trabalhar o acondicionamento adequado e evitar assim, o desperdício do produto.   
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RESUMO  

 

Amicrorregião de Tomé-Açu, localizada na região de integração do Rio Capim no estado do Pará, 

possui importantes indústrias de oleaginosas, tendo como base a integração da agricultura familiar para 

o agronegócio. Os empreendedores buscam terras, mão de obra e unidades produtivas familiares para 

desenvolver o cultivo. Dessa forma, foi realizado uma análise da aptidão do solo da microrregião, com 

objetivo de apresentar viabilidades produtivas da região aos agricultores locais. Como metodologia, foi 

realizadopesquisa bibliográfica,e foi confeccionado o mapa de aptidão em escala 1:200.000, utilizando 

o software Arcgis 10.5, a partir de vetores de limites da microrregião e de classes de solo, após isso foi 

tabulada quantitativamente os dados resultantes de aptidão do solo divididas nas seguintes classes: Boa 

para agricultura, Regular para Agricultura, Boa para Pecuária, Regular para Pecuária, Boa Para 

Agricultura Exclusivamente Familiar e Não Recomendada a partir da tabela de recomendação de 

classificação do tipo solo elaborado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. 

A partir dos dados obtidos, foi constatado que a área estudada 23.701 km², possui 78,40% das terras 

Boa para Agricultura, pois possuem o tipo de solo Latossolo Amarelo Distrófico, 7,62% são Boas para 

Pecuária, 13,98% são Não Recomendadas. Com o resultado, se conclui que a microrregião de Tomé-

Açú possui grande parte de suas terras aptas para as atividades agrícolas, podendo ser utilizada por 

agricultores familiares da região, potencializando as produções existentes, como abacaxi, arroz, milho, 

mandioca, pimenta, cacau, entre outras, e/ou inserirem novas produções de culturas anuais ou perenes, 

observando a diversidade produtiva já praticada. 
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RESUMO  

 

No Ensino Médio, alguns fatos históricos relacionados a contextos científicos são abordados sem 

chamar a atenção para o ramo da “História da Ciência”. A divulgação do processo de desenvolvimento 

da Ciência possibilita que os estudantes compreendam que o conhecimento científico se dá de forma 

dinâmica e provisória. Este trabalho teve por principal objetivo divulgar de forma lúdica para 

comunidade escolar o processo de construção e evolução de conhecimentos científicos nas Áreas da 

Biologia, Física e Química por meio da História da Ciência. Para isso, construiu-se com materiais 

alternativos e de fácil acesso o “Mini Museu das Ciências Naturais” em uma área livre no prédio da 

escola. O público participante foram alunos do Ensino Médio Regular, EJA e Projeto Mundiar da 

EEEM Salomão Matos, localizada no Município de Salvaterra – PA.  No “Mini Museu” foram feitas 

exposições de fatos históricos sobre os cientistas que, com suas descobertas, revolucionaram a Ciência; 

experimentos com materiais alternativos, representativos de marcos das três Ciências Naturais: 

Biologia, Física e Química; maquete, painéis, cartazes, ilustrando fatos científicos. Os alunos se 

mostraram atentos e participativos durante a explicação dos eventos históricos; em seus relatos, eles 

destacaram que a abordagem utilizada foi muito importante, pois se tornou possível compreender como 

os conhecimentos que temos atualmente foram construídos com o passar dos anos; quais cientistas 

foram responsáveis pelas descobertas que revolucionaram a Ciência. A partir dos dados pode-se inferir 

que a exposição feita por meio do uso de modelos e experimentação, além da contextualização histórica 

dos avanços científicos e tecnológicos, despertou o interesse e curiosidade dos participantes ampliando 

as possibilidades de aprendizagem de conhecimentos explorados em sala de aula. 
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RESUMO 

 

Os herbários, além de conservarem espécimes botânicos e de fungos, abrigam coleções associadas e 

temáticas, as de caráter biocultural. No herbário MFS Profa. Dra. Marlene Freitas da Silva encontra-se 

uma coleção de plantas terapêuticas, constituída por ervas que apreendem o mundo místico e o 

potencial curativo das plantas. Este trabalho objetivou apresentar a coleção terapêutica do herbário 

MFS, salvaguardando uma reserva técnica e valorizando saberes tradicionais de comunidades 

associadas. Consultas ao banco biocultural foram efetuadas para a obtenção de dados como a família 

botânica/espécie, partes utilizadas, local de origem, categoria, formas de uso e finalidades. Identificou-

se 252 espécies, na qual 218 pertenciam às medicinais (86,50%), 30 às ritualísticas (11,90%) e 04 a 

ambas (1,58%). Na categoria medicinal observou-se 52 famílias, com destaques à Lamiaceae (15,59%), 

e para o gênero Ocimum L. (5,04%). As espécies mais representativas foram Citrus x limon (L.) 

Osbeck (2,29%) e Ayapana triplinervis (M. Vahl) R.M.King&H.Rob. (2,29%); as folhas e os frutos 

foram às partes mais empregadas em banho, chá e xarope para tosse, gripe e dor no estômago. Na 

categoria ritualística verificou-se 14 famílias, com Araceae (20%) e Asteraceae (20%) bastante 

numerosas em espécie; 21 gêneros, sendoSansevieriaThunb. (16,6%)o mais representativo;e as 

espécies mais recorrentes foram A. triplinervis(M. Vahl) R.M.King&H.Rob(6,6%) e Mansoa alliacea 

(Lam.) A.H.Gentry (6,6%), com a folha usada como símbolo para afastar o mal e acalmar crianças. 

Apenas quatro famílias estiveram contidas em ambas as categorias, consistindo em Anacardiaceae, 

Bixaceae, Rutaceaee Zingiberaceae. Os municípios de maior procedência foram Salvaterra, Abaetetuba 

e Altamira. Dessa forma, a coleção terapêutica recupera e valoriza a história do uso de plantas e o saber 

tradicional das comunidades de origem, expressando dinâmicas de usos diferenciados conforme suas 

necessidades cotidianas, ratificando esses elementos como símbolo de patrimônio cultural, histórico e 

biológico. 
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RESUMO  

 

O trabalho foi realizado na Ilha de Cotijuba, considerada área rural, com atividades de turismo, 

extrativismo e a pesca, caracterizando a agricultura familiar. A área de estudo possui cerca de 2ha, 

sendo um sistema agroflorestal, apresentando espécies lenhosas em consórcio com plantas herbáceas e 

agrícolas e criação de animais e abelhas melíferas. O local de estudo foi escolhido devido aos relatos 

dos moradores sobre a morte de abelhas produtoras de mel devido ao ataque de vespas, fato que 

diminui a produtividade e causa a perda de renda familiar, além de poder gerar casos de saúde devido a 

ferroada das mesmas. Para entender o fenômeno ecológico relatado, é necessário observar o 

comportamento e determinar as espécies de vespas e abelhas presentes na área. O método de coleta 

utilizado foi através de rede entomológica e recipiente com acetato para conservação dos mesmos. A 

coleta ocorreu ao redor do apiário, dentro de um raio de 50m, os insetos foram coletados e 

transportados dentro de tubetes com álcool 70 % e levados ao Museu Paraense Emílio Goeldi para 

identificação. Foram coletados dois grupos de polinizadores classificados como Himenópteros, 10 

abelhas: 4 -Trigona fulviventris; 3 -Melipona (Michmelia) flavolineata; 3 -Ptilotrigona sp. e 01 

vespa:Angiopolybia pallens, o suposto indivíduo responsável pelos ataques de acordo com relatos. 

Após as análises, podemos concluir que a espécie da vespa é frugívora, logo não é responsável por 

atacar os ninhos das abelhas. A provável causa da existência do fenômeno é alta e recente antropização, 

onde ocorreu a retirada de vegetação ao redor da área observada, ou seja, o desmatamento está afetando 

o ninho das vespas e influenciando no ataque as abelhas. Dessa forma é necessário realizar a 

observação intensa dos insetos no seu habitat para determinar a real causa da relação entre abelhas e 

vespas.   
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RESUMO 

 

No Brasil, o cultivo de uva, seja para o consumo in natura, ou para a produção de seus derivados, tem 

aumentado nos últimos anos e consequentemente, elevou-se a geração de biomassa residual que, apesar 

de ser biodegradável, leva um determinado tempo para sua total decomposição, logo, estes resíduos são 

caracterizados comopoluentes ambientais. Os resíduos de uva podem ser reaproveitados de inúmeras 

formas pela indústria alimentícia, uma vez que, são ricos em antioxidantes naturais como, as 

antocianinas, que são os pigmentos responsáveis pela coloração característica das uvas tintas e, que 

podem servir como corante alimentício natural em substituição a corantes sintéticos. No presente 

estudo foi realizada a quantificação do teor de antocianinas totais remanescentes em resíduos de uva da 

cultivar BRS Rúbea provenientes do processamento para a produção de vinho com o objetivo de 

analisar sua viabilidade para a aplicação como corante alimentício. Foi realizada a determinação do 

teor de antocianinas totais das amostras de resíduos de uva in natura (RIN) e liofilizado (RL), via 

método de pH diferencial. Os extratos foram homogeneizados em solução etanólica 80 % e 

acidificados com HCl 1 %, após 2 horas em repouso e acondicionados a 5 ºC em abrigo de luz foram 

realizadas as leituras de absorbância (520 nm e 700 nm) em triplicata utilizando espectrofotômetro 

Evolution 60S (Thermo Scientific). A amostra RL foi a que apresentou maior teor de antocianinas 

(188,78a mg.100g-1), valor este, superior ao da amostra RIN (160,43b mg.100g-1). Foi possível observar 

que apesar de a amostra RINconter um valor significativo de antocianinas, a liofilização favoreceu a 

conservação dos pigmentos na amostra. Portanto, os resíduos de uva BRS Rúbea provenientes da 

atividade vinícola apresentam um grande potencial de reaproveitamento na indústria alimentícia para 

servir como fonte para a extração de corantes naturais.  

 

Palavras-chave: BRS Rúbea. Antocianinas. Corantes Naturais.  

 

Área de Interesse do Simpósio: Ciência e Tecnologia de Alimentos. 

  



 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

109  

 

ESTUDO DA DEGRADAÇÃO TÉRMICA DE ÓLEO DE SOJA COMERCIAL  

 

Glauce Catarine Malheiros Maia1; Jhuliana da Silva Santanna2; Prisna Jamile Santos Leder3; Magdiel 

Cruz Pantoja4. 

 

1Graduada em Ciências Naturais-Química. Centro Universitário Leonardo da Vinci. 

glaucemmais@gmail.com. 
2Graduada em Química. Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. jhuliana@unifesspa.edu.br. 

3Graduada em Ciências Naturais-Química. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 

prisnajamile@gmail.com. 
4Graduado em Química. Secretaria de Estado de Educação/PA. magdielpantoja@hotmail.com. 

 

RESUMO 

 

Os óleos e gorduras vegetais são constituídos de glicerídeos de ácidos graxos de espécies vegetais, 

podem conter pequenas quantidades de outros lipídeos e ácidos graxos livres. Ao serem submetidos à 

processos de aquecimento, esses produtos sofrem uma série de reações que geram compostos de 

degradação, estes compostos alteram as propriedades físicas e químicas dos óleos e gorduras e, por 

consequência, modificam a qualidade do mesmo, interferindo na saúde da população consumidora. O 

presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento dos grupos funcionais presentes em uma 

amostra de óleo submetida a seis temperaturas de aquecimento por meio de análise de espectroscopia 

no infravermelho. Além do mais, foi realizada análise físico-química da amostra de acordo com a 

Norma NBR 11115. Para o desenvolvimento do estudo foi adquirido um óleo comercial, o qual foi 

submetido a aquecimento sob as temperaturas de: 25 °C, 80 °C, 110 °C, 140 °C, 170 °C e 200 °C. Os 

resultados obtidos via análise de Infravermelho, mostram que houve alteração na intensidade das 

bandas referentes aos compostos oxigenados a partir da temperatura de 140 °C. A análise físico-

química revela que ao submeter óleos à altas temperaturas ocorrem naturalmente alterações físico-

químicas nos mesmos, como demonstra os resultados da amostra virgem (0,14 mg de KOH/g) e da 

amostra 25 ºC (0,23 mg de KOH/g), no entanto os dois resultados estão coerentes com os valores 

permitidos pela RDC nº 270 da ANVISA. As demais amostras apresentaram valores superiores aos 

indicados pela RDC, o que está atrelado ao tempo de exposição das mesmas a temperatura e ao 

oxigênio, o que favorece reações oxidativas. A partir dos resultados obtidos nesta pesquisa é possível 

concluir que o uso repetitivo de óleos em processos de fritura pode acarretar em consequentes 

problemas de saúde, uma vez que o teor de ácidos graxos livres aumenta consideravelmente. 
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RESUMO 

As antocianinas são pigmentos derivados dos flavonoides, responsáveis pela cor atraente em diversas 

partes da planta, como caule, flor, fruto, folha. As leguminosas Macroptilium lathyroides (L) Urb. 

ocorrem espontaneamente na região sudeste do Estado do Pará e suas flores apresentam coloração 

avermelhada intensa, sendo a principal característica que indica a presença de antocianinas. Dessa 

forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar, quantificar e avaliar a extração mais eficaz 

do teor de antocianinas das flores da espécie M. lathyroides. A extração dos pigmentos foi realizada 

com o solvente etanol nas concentrações de 70%, 85% e 95%. A técnica de cromatografia em papel 

(CP) foi a metodologia adotada para detecção da presença de antocianinas, sendo utilizado como 

solvente a solução de BAW (butanol - ácido acético – água, na proporção 4:1:5) e a quantificação foi 

realizada por meio do método espectrofotométrico UV-Vis marca HACH, modelo DR3900, a 535nm. 

Os resultados foram positivos para o teste de detecção nas concentrações de etanol 70%, 85% e 95%, 

fator de retenção (Rf), de 0,44cm, 1,9cm e 32cm respectivamente, observou-se a presença de manchas 

azuis, após o desenvolvimento cromatográfico, indicando a presença de antocianina no extrato. As 

concentrações detectadas na quantificação do teor de antocianinas a pH 2, foram de 112mg/100g, 

548,17mg/100g e 1129mg/100g, respectivamente. A flor da espécie M. lathyroides, pode então ser 

classificada como vegetal com elevado teor de antocianinas quando se refere às concentrações de 

etanol 85% e 95%. Através dos resultados obtidos, comprovou-se a presença de antocianina na flor e 

seu teor em etanol 85% e 95% foi considerado como alto quando comparado com outros trabalhos. 
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RESUMO 

 

A falta de conhecimento da aptidão de uso da terra para a sua utilização adequada tem sido fato 

propulsor para impactos negativos ao meio ambiente.Neste sentido, o objetivo deste trabalho é analisar 

a aptidão do município a partir da caracterização do uso da terra, visando contribuir para o 

planejamento racional dos recursos naturais no município de Tomé-Açu – PA. Foram realizados 

levantamentos bibliográficos para maior embasamento teórico e técnico; na produção dos mapas de 

pedologia e uso da terra, foram utilizados vetores de limite municipal, pedologia e uso e ocupação 

obtidos junto ao site do IBGE e INPE, no programa TERRACLASS (2014), com o auxílio do software 

Arcgis 10.2 e com base nos arquivos vetoriais foram gerados os mapas em escala 1:500.000, em 

seguida, foram elaborados em classes, para  posterior  tabulação quantitativa dos dados apresentados e 

vetorizados. O município apresenta 2.950 km² de suas terras com o tipo de solo Latossolo Amarelo 

Distrófico que representa 57,34% das terras municipais sendo boa para agricultura, e apresenta também 

2.192 km² de suas terras com o tipo de solo Plintossolo Pétrico Concrecionário que representa 42,60% 

das terras que são regulares para pecuária e uma parcela muito pequena de Espodossolo 

Ferrihumilúvico Hidromórfico que ocupa apenas 3 km² (0,06%) do território sendo não recomendada 

para uso. Em relação a análise de uso da terra, obteve-se os resultados onde: 32,12% das terras do 

município são constituídas de vegetação secundária, 5,98% são de área urbana, 18,72% são 

constituídos por pasto, 42,85% são florestas, 0,14% agricultura e 0,09% representa o desflorestamento. 

Conclui-se que o município de Tomé-açu possui maior aptidão para a pecuária e agricultura. No 

entanto, grande parte da área com aptidão para agricultura, atualmente, é ocupada por áreas florestadas. 

Enquanto a área com aptidão para a pecuária está sendo ocupada pela atividade em sua quase 

totalidade. 
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RESUMO 

 

As palmeiras (Arecaceae) apresentam grande importância para comunidades ribeirinhas amazônicas em 

razão da sua diversidade de usos, especialmente para alimentação, remédios, utensílio, construção e 

comércio. O Buçú (Manicaria saccifera Gaertn.) é uma palmeira nativa, com domínio fitogeográfico 

na Amazônia e utilidade reconhecida entre populações tradicionais, entretanto, são poucos os estudos 

que relatam tal diversidade, especialmente a sua aplicação medicinal. Este trabalho objetivou investigar 

os conhecimentos tradicionais sobre a variedade deusos atribuídos à M. saccifera nas comunidades 

ribeirinhas Rio Urubueua de Fátima e Nossa Senhora dos Anjos, Abaetetuba-PA.Os dados foram 

coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com 63 moradores das comunidades, sendo 32 em 

Rio Urubueua de Fátima e 31 em Nossa Senhora dos Anjos, verificando as partes mais utilizadas, as 

categorias e finalidades de uso da palmeira. Identificaram-se cinco categorias de uso: alimentação 

(1,83%), utensílio (1,83%), comércio (10,09%), medicinal (37,61%) e construção (46,78%).Na 

alimentação, a única forma de preparo mencionada foi a ingestão da massa do fruto in natura.Como 

medicinal, foi citada para os tratamentos de infecção intestinal, dor estomacal, diarreia, gastrite, úlcera 

e memória, utilizando-se principalmente a água do fruto (coco). Para construção, as palhas (folhas)são 

comercializadas eaproveitadas para cobrir casas, e na produção de utensílios, do tururi (semelhante à 

“espada” do açaí) é feitofio para amarrar poqueca (atrativo para pesca de camarão). Verificou-se 

múltiplos benefícios obtidos de M. saccifera, sendo um recursode extrema importância devido à sua 

disponibilidade no ambiente eà distânciadascomunidades dos centros urbanos, incluindo os comércios e 

farmácias. O Buçú é reconhecido nessa cultura por seu valor terapêutico, principalmente no tratamento 

de doenças infecciosas relacionadas ao sistema gastrointestinal, além da proteção conferida as casas, 

com o emprego das folhas, o que destaca a espécie como fundamental namanutenção dos modos de 

vida tradicionais dessas populações. 
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RESUMO  

 

Estudo busca analisar a persistência de casos de hanseníase no município de Abaetetuba-PA. Dessa 

maneira, discutir as razões que favorecem o surgimento de novos casos no município. A pesquisa 

adotou como método uma abordagem qualitativa, do número de casos novos notificados entre 2015 a 

2017, sendo estes contabilizados por bairros e juntamente com a frequência por ano de notificações de 

casos, em consonância contamos com entrevista esclarecendo a persistência dos casos da doença no 

município, por meio do departamento de endemias, contamos também com o aporte teórico sobre a 

patologia estudada.Obtivemos como resultados a frequência de casos notificados dos anos citados, foi 

de 101 casos, sendo que o maior número de casos foi em 2017 (38) e, em 2015, o menor registro (29). 

Podemos notar que os bairros com maiores números de casos entre os anos abordados são: São 

Lourenço (26), São Sebastião (11) e Francilândia (10). Percebemos que um dos fatores contribuintes 

para esses bairros possuírem maiores números de casos notificados em relação aos outros, é em virtude 

da situação precária de saneamento básico no município. Abaetetuba continua sendo uma área 

endêmica da doença e sua persistência está relacionada ao clima da região, a questão socioeconômica 

da população, do mesmo modo o descaso público referente ao saneamento básico, juntamente com a 

falta de informação e a higiene pessoal de forma adequada do cidadão, devendo assim o poder público 

promover a intensificação de estratégias para o controle e a redução de novos casos com o apoio da 

comunidade. Com isso a pesquisa terá continuidade na investigação, no aspecto social de casos 

relacionados ao retorno escolar de alunos infectados pela doença após o término do tratamento, em que 

procuraremos entender de que forma a escola procedera junto com a família levando em conta a 

ambientação desse aluno. 
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RESUMO  

 

Pucciniales representa uma das maiores ordens de fungos fitopatógenos, com mais de 8.000 espécies 

descritas. Estes causam ferrugens em plantas, apresentando uma relação parasítica altamente 

específicacom a planta hospedeira.Apesar da grande diversidade vegetal existente, os estudos sobre 

ferrugens na Amazônia ainda são escassos. Assim, este trabalho objetiva realizar um estudo 

taxonômico de fungos causadores deferrugens em plantas do clado Asterideas, a partir de coleções 

procedentes da Floresta Nacional (FLONA) do Amapá, depositadas no Herbário João Murça Pires 

(MG),visando contribuir com o conhecimento sobre a riqueza desses fungos no bioma Amazônia. As 

coletas foram realizadas entre 2009 a 2015 naFLONAdo Amapá,estado do Amapá. As amostras de 

plantas foram triadas em estereomicroscópio para confirmar a presença de microestruturas de ferrugens 

e seu estado de conservação. Para a identificação das espécies foi considerada a especificidade das 

espécies de ferrugem com as plantas hospedeiras e análises das microestruturas de importância 

taxonômica foi realizada, a partir da montagem de lâminas semipermanentes com lactoglicerol, com 

observação em microscopia de luz, além do auxílio de literatura especializada e comparações com 

espécimes depositados no MG. No total foram observados 101 espécimes de ferrugens parasitando 

famílias de plantas do clado Asterideas (Asteraceae, Bignoniaceae, Boraginaceae, Ebenaceae, 

Rubiaceae, Sapotaceae e Solanaceae). Dentre estas foram identificados 5 famílias, 10 gêneros e 14 

espécies de fungos da ordem Pucciniales, incluindo quatro novos registros para o Estado do Amapá: 

Aecidium brasiliense Dietel, A. muelleri Thurst., A. ulei Henn. e Phragmidiella minuta (Arthur) 

Buriticá & J.F. Hennen,ampliando assim sua distribuição geográfica na Amazônia. Novas coletas na 

área de estudo são necessáriaspara complementar asamostras de ferrugens em plantas do clado 

Asterideas. Estes dados contribuem para ampliar o conhecimento sobre os fungosPucciniales da 

FLONA do Amapá e na Amazônia brasileira. 
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RESUMO  

 

O presente estudo trata-se da prática de um projeto com base a um jardim vertical com plantas 

ornamentais na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Cururú, localizada no espaço rural do 

município de Salvaterra/PA no arquipélago do Marajó, tendo como público alvo alunos do 1º e 2º ano 

de sala/classe multisseriada. De acordo com Loh (2008) jardim vertical, refere-se à vegetação que 

cresce diretamente na parede da construção ou em um sistema estrutural separado, que pode ser 

independente e adjacente ou fixo na parede. Objetivou-se uma intervenção por meio de uma proposta 

interdisciplinar do componente curricular de Ciências com o objetivo de trabalhar conceitos iniciais de 

botânica e conceitos que contemplam a educação ambiental na prática.  A escola em questão possui em 

sua infraestrutura um espaço bem limitado impedindo então uma área arborizada, devido isso surge a 

necessidade da execução desse projeto.  Para a realização do procedimento foi aplicado técnicas de 

metodologias ativas de aprendizagem com o intuito de tornar o aluno “agente ativo” em todo processo 

e o professor como coorientador, logo percebemos o maior desempenho dos alunos, o espirito 

investigativo em forma de perguntas, a criatividade e interesse pela aula. Foram utilizadas garrafas 

pets, terra preta com substrato, mudas de plantas doadas pelos próprios alunos e fio de nylon. Com o 

projeto foi possível promover a interdisciplinaridade, a ludicidade e uma prática inovadora que 

transformou o espaço da escola em paisagismo vertical, ressaltando a grande importância do ser 

humano para a preservação ambiental. 
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RESUMO  

 

As aulas de botânica estão se tornando desinteressantes para os alunos, devido o professor seguir quase 

que exclusivamente o livro didático, tendo pouca utilização de estratégia e recursos didáticos que 

insiram o aluno no contexto da temática. Aliado a isso, a botânica é repleta de conceitos abstratos e 

enorme quantidade de informações trabalhadas em curto espaço de tempo, podendo proporcionar a 

perca de interesse do aluno. Este trabalho teve como objetivo ensinar o conteúdo de briófita e 

pteridófitas, bem como avaliar os alunos através do jogo didático, tabuleiro das briófitas e pteridófitas, 

em que de forma lúdica os alunos poderiam exercitar o conhecido adquirido. Está atividade foi 

desenvolvida com 15 alunos de um cursinho pré-vestibular do município de Abaetetuba, onde os 

mesmos possuíam idades entre 17 e 28 anos. O jogo tabuleiro, contava com “casas” em que os alunos 

deveriam avançar jogando um dado, cada casa tinha uma pergunta relacionada ao conteúdo trabalhado. 

O aluno só pontuava se a resposta estivesse correta. Ao final ganhava o participante com maior 

pontuação. Durante a atividade os alunos se mostraram bem participativos, apesar de muitos não 

gostarem de botânica. Esse jogo possibilitou a empatia dos alunos com o conteúdo ministrado que 

auxiliou na aquisição de conceitos abstratos. A participação no jogo e o empenho em buscar a resposta 

correta auxiliaram sobremaneira na fixação de conteúdos chaves relativos à botânica. 
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RESUMO  

 

No Brasil, o uso de plantas medicinais pela população com a finalidade de tratar enfermidades foi 

sempre expressivo, principalmente devido a extensa e diversificada flora. Ainda hoje as plantas 

medicinais são comercializadas em feiras livres, mercados populares e encontradas em quintais 

residenciais. A família botânica Lamiaceae é de grande importância devido ao interesse econômico e 

medicinal, apresenta diversas características podendo ser erva, arbusto ou árvore. Assim, o estudo teve 

como objetivos levantar as plantas medicinais da família Lamiaceae comercializadas na “Feira do IV” 

em Ananindeua-PA, verificando suas indicações terapêuticas, parte utilizada emodo de utilização, além 

de analisar e comparar as informações obtidas com as indicações descritas pela literatura. O trabalho 

foi realizado na “Feira do IV”, localizada no bairro da Cidade Nova IV no município de Ananindeua-

PA. Foram coletados dados dos três erveiros presentes na feira através de questionário semiestruturado 

de natureza qualitativa. Os dados obtidos foram tabulados utilizando o software Excel e analisados 

através de uma estatística descritiva. A identificação das ervas foi feita através de estudos, pesquisas 

bibliográficas e comparadas com exsicatas do Herbário Felisberto Camargo (FC). Foram levantadas 

cinco espécies de plantas medicinais da Família Lamiaceae de maior potencial de vendas, como: 

alecrim (Rosmarinus officinalis L.), alfazema (Lavandula angustifolia Mill.),erva cidreira (Melissa 

officinalis L.), manjericão (Ocimum basilicum L.), hortelã (Mentha spicata L.). As formas de consumo 

mais utilizadas foram: chás, óleo e banho, que são extraídas das folhas. A comercialização de plantas 

medicinais é um meio de sustento e renda para erveiros, os mesmos tiveram esses conhecimentos 

passados por gerações, no entanto nem todos são comprovados cientificamente. Sendo assim, conclui-

se que é preciso muitos estudos e pesquisas a respeito de demais espécies sobre seu potencial curativo, 

pois o uso errado pode acarretar a intoxicação. 
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RESUMO  

 

O Herbário João Murça Pires (MG) é uma coleção biológica que abriga plantas e fungos secos, e tem 

variadas finalidades, nas áreas de pesquisa, educação e extensão. É uma referência para a flora e 

micobiota da Amazônia. As amostras desta coleção por serem de composição orgânica,são suscetíveis 

ao ataque de insetos e outras pragas, o que representa um risco para a preservação do acervo. O 

objetivo deste trabalho foi de realizar o diagnóstico da ação de agentes de deterioração biológico e 

danos ocasionados na coleção de fungos do MG.  A metodologia adotada consistiu na avaliação do 

ambiente físico (externo e interno); levantamento dos procedimentos adotados; coleta de dados de 

umidade e temperatura referentes ao macro ambiente; observação individual das exsicatas e análise e 

identificação em estereomicroscópio e ou microscópio óptico, quando observado algum dano ou 

presença de agentes. No total foram analisadas 7.426 amostras, entre estas 1.234 estavam quebradiças e 

frágeis, 703 com danos causados por insetos, 390 com envelopes ou etiquetas de papel com manchas 

indeterminadas, 51 com resquícios de produtos químicos e 35 com vestígio de inseto. Não foram 

observadas microestruturas fúngicas no material examinado. As espécies de insetos identificadas foram 

classificados entre as ordens Coleoptera, Diptera, Hymenoptera e Ephemeroptera. Os procedimentos 

adotados para a conservação do acervo como resfriamento em freezer e fumigação química (fosfina) 

periódica tem sido satisfatório para a coleção de fungos do MG, contudo é necessário a ampliação deste 

estudo com as plantas incorporadas no acervo. Um plano de ação preventivo está sendo elaborado para 

o herbário, sugerindo rigoroso controle de qualidade; inspeção temporária; vedação e manutenção 

adequada do prédio; controle de umidade e temperatura interna. Tais medidas irão trazer maior 

segurança ao acervo e poderá tornar mínima a necessidade de utilizar tratamentos químicos, e assim 

evitar os danos à saúde das pessoas. 
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RESUMO  

 

O gafanhoto semiaquático Tetrataenia surinama(Acrididae, Leptysminae) ocorre na região Amazônica 

em áreas de várzeas, mangues, igapós, igarapés, lagos e outros corpos d´água inclusive na cidade de 

Belém, onde vive associado a sua planta hospedeira conhecida como Aninga (Montrichardia spp), da 

qual se alimenta. Corpos d’água no perímetro urbano recebem o despejo de esgoto doméstico e 

industrial que podem conter metais pesados. As aningas, como outras macrófitas aquáticas, são 

assimiladoras de elementos químicos da água. O objetivo deste trabalho é verificar, através de análises 

químicas, a ocorrência de Cádmio e Chumbo em T. surinama, que se alimentou de Aninga oriunda de 

um riacho de Belém, PA. Espécimes de T. surinama (machos, fêmeas e imaturos)foram coletados no 

aningal da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), entre maio a julho/2017 e permaneceram 

em insetário se alimentando exclusivamente de Aninga, por 21 dias. Em seguida os gafanhotos foram 

submetidos a uma análise química (espectrômetro de absorção atômica de chama) no Laboratório de 

Análises Químicas do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). As análises nos gafanhotos foram feitas 

sem triplicata, para Chumbo e Cádmio. Os resultados forampositivos para Cádmio nos machos (0,0037 

mg/Kg) e imaturos (0,0082 mg/Kg), sendo essa uma quantidade baixa para ocasionar intoxicação de T. 

surimana. Não foi encontrado vestígio de Chumbo no organismo dos machos, fêmeas e imaturos do 

gafanhoto. O resultado obtido neste estudo, abordando os metais pesados em T. surinama é uma 

informação importante, pois pode indicar a boa qualidade ambiental do riacho que perpassa pela UFRA 

em Belém, de onde os gafanhotos analisados foram provenientes, e serve também para incentivar o 

desenvolvimento de pesquisas para outros corpos d’água da região metropolitana de Belém, utilizando 

T. surinama como bioindicador para os metais pesados, testados neste estudo. 
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RESUMO  

 

A radiação solar é a principal fonte de energia do planeta Terra, onde a mesma possibilita a ocorrência 

dos processos fisiológicos proporcionando a vida. A radiação ao chegar ao planeta, uma parte é 

devolvida para o espaço e a outra fração fica no planeta, esta é repartida em fluxos de calor sensível, 

latente, aquecimento do solo e para processos fisiológicos, sendo essa soma o Saldo de Radiação (Rn). 

O Rn, em resumo, é a energia disponível na superfície para os processos físicos e biológicos, sendo 

uma variável meteorológica de grande importância para a vida. A medida do Rn se faz com o uso de 

um saldo radiômetro, sensor que contabiliza a energia incidente e a que é refletida pela superfície. Nem 

sempre é possível encontrar sensores para medição do Rn, mas com base em modelos pode-se estimar 

o mesmo com boa precisão. O estudo foi realizado na Floresta Nacional de Caxiuanã, na área 

experimental do projeto Estudo da Seca na Floresta (ESECAFLOR). As medidas ocorreram acima do 

dossel em uma torre de 40m de altura, com o uso do sensor HMP155 e um datalogger CR-1000. Os 

dados foram observados a cada meia hora, no período de 06 a 14/03/2018. Com base nos dados 

analisados, observou-se que o modelo acompanhou adequadamente o comportamento das curvas do Rn 

medido. O modelo usado superestimou os dados do Saldo de Radiação entorno de 20%, sendo que esse 

valor pode estar associado aos parâmetros de entrada do modelo que foram usados dados médios para a 

região, o que pode ter atrapalhado a estimativa, no entanto, esse modelo pode ser usado para se estivar 

o Rn onde não exista a medida, com o devido cuidado. 
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RESUMO 

 

A água está entre os recursos naturais de extrema importância para a manutenção da vida no planeta, 

assim como, essenciais para a execução de diversas atividades realizadas pelo homem. Porém, seu 

consumo pelas pessoas requer um cuidado maior, em virtude das muitas pesquisas que abordam que 

água é dita como via de transmissão de inúmeras doenças. Diante disso, o trabalho objetivou realizar 

análises físico-químicas, avaliar a qualidade da água destinada ao abastecimento e observar as 

condições ambientais em que se encontravam os poços selecionados em propriedades rurais do 

assentamento Expedito Ribeiro, município de Santa Bárbara/PA.Foram coletadas amostras de sete 

corpos de água (18 amostras de poços artesianos e 3 amostras do igarapé que passa pela comunidade). 

Utilizou-se uma sonda multiparamétrica Hanna HI9829 para aferir in loco e em triplicata os seguintes 

parâmetros: potencial de hidrogênio (pH), % oxigênio dissolvido, ppm de oxigênio dissolvido (OD), 

condutividade elétrica (CE), sólidos totais dissolvidos (STD) e temperatura da água (°C).Os resultados 

médios das análises foram comparados com os valores máximos permitidos (VMP), de acordo com a 

Resolução No 357 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) de 17 de março de 2005, a 

qual define a qualidade da água para uso doméstico e industrial.Os valores indicaram pH na faixa 

ácida, abaixo de 6,0 em todos os pontos, e OD com valores abaixo do permitido nos pontos referentes 

aos poços artesianos, esses parâmetros não se enquadram aos VMP. Os resultados da CEaumentaram à 

medida que os STD também se elevaram e as temperaturas não exibiram alterações bruscas ao longo 

dos pontos. Os resultados indicam alterações em alguns parâmetros de qualidade da água analisada, 

porém é necessário um estudo de monitoramento desses locais. 
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RESUMO 

 

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças, localizado em Belém–PA apresenta uma grande 

biodiversidade, sendo visitado diariamente por inúmeras pessoas. O mesmo é fruto de uma 

revitalização em uma área que antes era alagada e onde havia um grande aningal. Após extenso 

trabalho, o local transformou-se em um Parque ecológico quehoje abriga espécies de plantas nativas 

amazônicas e alguns animais como, por exemplo, aves, répteis, como quelônios, e as borboletas que 

se tornam atração principaldevido a reprodução ocorrer no próprio local. Um espaço como esse é de 

vital importância à sustentabilidade local. E, nesse contexto, surgiram as seguintes questões: a) qual o 

grau de conhecimento dos visitantes do Parque acerca da fauna ali presente? b) qual a percepção dos 

visitantes acerca dos animais e sua importância? c) os visitantes teriam interesse em conhecer os 

animais do parque, seus nomes e suas características? A pesquisa então teve como objetivo, 

investigar a percepção dos visitantes em relação à fauna local e descobrir qual o nível de 

conhecimento acerca dos animais presentes ali. A metodologia contou com o uso de formulários para 

a coleta de dados no que diz respeito às relações sociais e percepção ambiental dos visitantes. Foram 

aplicados 77 formulários, o que possibilitou a descoberta, dentre outras coisas, de que a maioria dos 

visitantes apresenta grande interesse em se apropriar de conhecimentos acerca da fauna presente. 

Apesar do parque apresentar um excelente trabalho com a fauna, ainda faltam informações 

esclarecedoras para os visitantes em relação aos mesmos. Ficou claro ainda que as pessoas visitam o 

parque e saem com dúvidas ou sem informações sobre determinados animais. Com isso, percebeu-se 

a necessidade de estratégias que preencham essa lacuna e sirvam de fatores sensibilizadores, visando 

a educação ambiental e consequente valorização, preservação e conservação deespécies amazônicas.  
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RESUMO 

 

O município de Açailândia abrange uma área de 5.806 km², com uma população de aproximadamente 

101.130 habitantes. As principais fontes de recursos para o município são a pecuária, a extração 

vegetal, a lavoura permanente e a lavoura temporária, as transferências governamentais, o setor 

empresarial com 1.184 unidades atuantes e o trabalho informal. Para melhor compreender e auxiliar no 

planejamento e no controle ambiental do município, este estudo objetivou analisar os tipos de uso e 

ocupação do solo, para identificar seus padrões e potenciais de uso. Como procedimentos 

metodológicos foram realizadas pesquisas bibliográficas.O mapa de uso e ocupação foi gerado a partir 

de vetores de limite municipal obtidos junto ao site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e os vetores de uso e ocupação junto ao site do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais(INPE) do programa TERRACLASS, mapeado no ano de 2014, utilizando o software Arcgis 

10.2. Com base nos arquivos vetoriais foi gerado o mapa de uso e ocupação do solo, em escala 

1:400.000, que foram elaborados em classes, para assim posteriormente ser feito a tabulação 

quantitativa dos dados apresentados e vetorizados. Os resultados mostram que cerca de 52,12% das 

terras em Açailândia correspondem ao uso do tipo Pasto. O tipo Vegetação Secundária aparece em 

25,79% do território. O tipo Floresta se estende por 7,51%, o tipo Reflorestamento aparece em 6,26% e 

o tipo Desflorestamento em 0,10% do município. O tipo Agricultura responde por 2,94% das terras de 

Açailândia e o tipo Mineração por apenas 0,001%. Pode-se concluir, que o município de Açailândia 

possui mais da metade das suas terras dentro do tipo de uso Pasto, reflexo, principalmente, da atividade 

econômica agropecuária. O tipo Vegetação Secundária aparece como o segundo mais expressivo, 

podendo ser o resultado responsivo a algumas atividades econômicas desenvolvidas no município. 
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RESUMO 

 

A educação ambiental contribuisignificativamente para asensibilização de indivíduoscom uma postura 

mais responsável frente as causas ambientais. Neste sentido, esse trabalho objetivou investigar o 

conhecimento e adoção de práticas sustentáveis pelos alunos, comparando as respostas obtidas de 

turmas do ensino fundamental e da modalidade EJA. O estudo foi realizado na Escola Municipal 

Benvinda de França Messias, localizada no bairro de São Brás, em Belém. Para tal, aplicou-se 31 

questionários estruturados com perguntas abertas e fechadas compostos deoito questões, em turmas do 

4° e 5° do ensino regular e  3ªetapa da modalidade EJA. Os entrevistados tinham entre 9 e 63 anos. 

Mediante os resultados obtidos, constatou-se nas turmas do 4° e 5° anos a reciclagem é conhecida por 

92% dos alunos, entretanto 8% não sabiam, o que é preocupante, tendo em vista a faixa etária. Quanto 

aos materiais citados e ao local de descarte de pilhas e baterias diversos discentes apresentaram 

entendimento confuso. Cerca de 61% disseram não ter feito adubo orgânico e poucos ouviram falar em 

compostagem, além disso, a maioria respondeu jogar cascas de verduras e de ovos no lixo. 

Comparando-se os resultados dessas turmas com os da 3ª etapa da EJA, todos conheciam a reciclagem 

e muitos alegara realiza-la, mas 40% disseram não ter feito adubo orgânico, nem conhecer 

compostagem e descartam as cascas, verduras e ovos no lixo, ademais60% afirmaram não realizar o 

descarte adequado de pilhas. Logo, percebe-se a necessidade de mais ações voltadas ao tema 

sustentabilidadepara as séries do Fundamental I enquanto que a turma da EJA apresentou resultado 

mais satisfatório, que pode se justificar pela maior vivência com a temática proposta pela Pesquisa. 

Diante desse cenário é imprescindível o desenvolvimento de ações educativas mais eficientes voltadas 

a conscientização ambiental dos alunos. 
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RESUMO  

 

O setor madeireiro é o terceiro mais importante da economia paraense, sendo um dos que mais gera 

riquezas para o estado; entretanto, ainda existem conflitos por posse de terra em diversos municípios, 

que apesar da fiscalização, continuam retirando madeira de forma ilegal e prejudicando a floresta e a 

atividade econômica regional. O desdobramento, a fabricação e o comércio são as principais atividades 

realizadas nesta cadeia produtiva. Dessa forma, o artigo em termos gerais analisou o comportamento da 

estrutura de mercado dos principais estabelecimentos desse setor nos municípios do estado do Pará; 

especificamente, avaliou a remuneração média e os vínculos empregatícios de cada atividade do setor 

nos municípios do estado. Empregou-se o método de análise Market Share, Taxa de Concentração de 

Mercado e Índice Herfindahl-Hirschman.Por meio de dados do Registro Anual de Informações Sociais 

– RAIS do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda - MTE, o segmento no Estado foi caracterizado e 

classificado segundo a estrutura de competição e poder de mercado. Atesta-se que as atividades do 

segmento formal da cadeia produtiva, em relação aos índices de Número de Estabelecimentos, 

Remuneração Média e Vínculos, expressam um comportamento de competição próximo da 

concorrência perfeita, uma vez que sua classificação de IHH apresentou uma concentração de mercado 

predominantemente baixa.  Cinco, dentre as nove atividades do setor produtivo madeireiro, em relação 

aos três critérios utilizados, operam em uma estrutura de mercado fracamente concentrada. Essa 

realidade ocorre devido ao baixo conteúdo tecnológico empregado nos segmentos produtivos, que 

consequentemente gera um elevado índice de trabalhadores com baixa qualificação; assim como a fraca 

legislação vigente, permitindo abertura de muitas unidades produtivas com poucos trabalhadores, já 

que para tais práticas no setor madeireiro basta somente uma licença ambiental. 
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RESUMO  

 

As ações antrópicas em conjunto com o crescimento desenfreado da sociedade contemporânea 

trouxeram diversas consequências negativas para o meio ambiente e espécies marinhas que nele 

habitam. Destarte, atividades como mineração, barragens, pesca e dentre outras prejudicaram e 

prejudicam mamíferos aquáticos, como o peixe-boi, ariranha e o boto, os quais são os mais ameaçados 

de extinção. Nessa perspectiva, o design de moda, para tal enfoque se adequa pela sua capacidade de 

comunicação e de consumo do que transmite, seja a partir do estilo, do comportamento do usuário ou 

no contexto em que a peça é analisada, de forma criativa na sociedade. Visto tal situação, o objetivo 

desse trabalho fora desenvolver desenhos para o desenvolvimento de uma coleção de moda a partir do 

estudo da biomimética dos mamíferos ameaçados em extinção na Amazônia, com foco de pesquisa no 

estado do Pará objetivando fazer dos produtos criados uma estratégia para a conscientização e 

preservação das espécies. Ademais, a metodologia utilizada foi: definição do tema (história e 

inspiração da coleção), definição de segmento (masculino, feminino ou infantil), definição de categoria 

de uso, definição de estação, verificação da capacidade industrial, delimitação de coleção (variedade de 

produtos e delimitação entre básico, fashion ou vanguarda) e pesquisa geral de tendências, além das 

adaptações as etapas da biomimética (problema – observação da natureza – solução). Os resultados 

obtidos foram: a confecção e seleção de desenhos e painéis que representam as três espécies mais 

ameaçadas, de modo que acompanham e agregam características da moda nacional e internacional, 

porém sem deixar de lado elementos regionais, oriundos da floresta, além da apresentação dos 

resultados parciais no congresso - 14º Colóquio de moda em Curitiba, 2018. Portanto, desenvolver este 

tipo de produtos mostra como o design pode potencializar a região, a sustentabilidade e a relação do ser 

humano com o meio ambiente 
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RESUMO  

 

A cestaria é uma técnica secular do artesanato indígena que está presente fortemente na região norte e 

principalmente no cotidiano paraense e está intimamente ligada à biodiversidade amazônica, de modo 

que a utilização e fabricação dos artefatos artesanais indígenas são a partir da extração de fibras de 

inúmeras espécies de árvores nativas. Todavia, com avanço tecnológico e o fenômeno da globalização, 

onde há fabricação em massa e em curto espaço de tempo, acarretou em baixas para o setor artesanal, o 

qual acabou não acompanhando as mudanças tecnológicas e por consequência perdendo sua 

visibilidade. Logo, o design pode e deve atuar com o artesanato de maneira a valorizar a cultura local, 

já que o mesmo é um difusor de ideia e ator social participante da construção da cultura; outrossim, 

funciona como ponte entre o artesanato (fazer manual e tradicional) e o design (metodológico e 

industrial), sem descaracterizar os costumes e tradições passados de geração em geração. Visto isso, o 

objetivo do projeto consistiu em propor uma alternativa ao desenvolvimento de produtos, 

sincronizando a técnica ancestral dos trançados de cestaria e a inovação e adaptação às tendências de 

mercado, resultando em produtos diferenciados no âmbito mercadológico e valorizando a cultura local. 

A metodologia utilizada consiste em quatro etapas: Coleta de dados, Geração de alternativas, Avaliação 

das alternativas e Solução do problema. Primeiramente, fez-se pesquisas bibliográficas sobre a 

produção do artesanato, suas potencialidades mercadológicas; posteriormente gerou-se ideias e 

avaliaram-nas com o intuito de selecionar melhor alternativa, por fim a fabricação do produto final. Os 

resultados foram: fabricação de um relógio de parede apresentado como resultado da disciplina de 

Design e Artesanato, evidenciando que o trabalho em conjunto dessas áreas, é considerado uma via de 

mão dupla, pois agrega uma grande experiência de aprendizado e crescimento tanto pessoal, quanto 

profissional para o projetista. 
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RESUMO 

 

 Este estudo apresenta os resultados de um projeto atividade intitulado “Revitalização e ambientação: 

uma possibilidade de educação ambiental” efetivado em uma escola do Município de Salvaterra que 

teve como objetivo desenvolver a partir de atividades lúdicas a consciência e o interesse sobre 

educação ambiental com alunos do Ensino Fundamental. A educação ambiental é um o processo que 

integra vários conceitos fundamentais, e é através deles que as crianças podem conhecer e adquirir 

hábitos conscientes de preservação do habitat. Dessa maneira, os professores devem organizar 

oportunidades em sala de aula que levem os alunos a tornarem agentes transformadores em relação aos 

cuidados, preservação e multiplicação de conhecimentos sobre a educação ambiental. Neste sentido, 

levar este conhecimento de forma lúdica para as escolas faz com que um tema de grande seriedade 

possa ser trabalhado com tranquilidade, alegria e de maneira simples.A metodologia utilizada foi a 

pesquisa de campo, realizada com duas turmas do 7º ano de uma escola municipal, tendo como sujeitos 

10 alunos de cada turma. Os instrumentos trabalhados foram; uma peça teatral, um jogo, revitalização 

na área da frente da escola e interpretação musical em forma de paródia. Os alunos receberam a letra, 

com a finalidade de ir nas salas, visando a consciência de todos na escola. Alguns dos resultados se 

deram em relação ao comportamento dos alunos, que se mostraram entusiasmados em todas as 

atividades; cumpriram o dever proposto de revitalizar seu local de ensino, aprovaram as atividades 

proposta a cada dia, e estavam sempre atentosem cada momento para deixar a escola renovada, assim, a 

educação ambiental junto á atividades lúdicas promove aos estudantes o desenvolvimento de 

conscientização com o ambiente. Trabalhar a educação ambiental dentro da escola parece ser um 

caminho mais fácil para resultados quando se tem um objetivo de gerar seres humanos conscientes. 
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RESUMO  

 

O consumidor e a forma de consumir têm mudado, mesmo em regiões de costumes passados de 

geração para geração, como exemplo, os conhecimentos empíricos de plantação, processamento e 

comercialização do açaí. Este artigo objetivou a caracterização da cadeia produtiva e do perfil de 

consumo da população, com ênfase no açaí e nos fatores que o influenciam. A pesquisa de campo com 

aplicação de entrevistas semiestruturadas quantitativas e qualitativas nas comunidades, verificação da 

cadeia produtiva do açaí e revisão bibliográfica de documentos. Foram consideradas as variáveis 

consumo (dependente) e preço do açaí, das farinhas de mandioca e de tapioca, do peixe e a renda 

familiar como independentes, extraídos das entrevistas, para identificar a correlação entre o consumo 

do açaí e as outras variáveis explicativas. Atestou-se que o açaí foi classificado como um bem 

inelástico, a farinha de tapioca e o peixe como bens substitutos, a farinha de mandioca expressou ser 

um bem complementar e a renda se mostrou um bem normal. Além disso, considerou-se o coeficiente 

de determinação (R2) que aponta o modelo explicativo da regressão, definindo assim, o perfil de 

consumo do Município de Igarapé-Miri. Quanto a caracterização da cadeia produtiva, conclui-se que 

nos arredores da cidade há predominância da produção (agricultura familiar) destinada às indústrias e 

exportação. Nos próprios pontos de produção ocorre as primeiras etapas do pré-processamento: 

Colheita, debulha, pré-seleção, armazenamento e transporte. Já nas industrias, inicia-se o 

processamento do fruto: Recepção (com seleção), Pesagem, Higienização, Amolecimento, 

Despolpamento, Analise de Sólidos, Envase (embalagem primária), Congelamento, Armazenamento e 

Transporte, onde o produto final é destinado com relevância para o Sul e Nordeste do Brasil. Portanto, 

conclui-se que o Açaí é essencial e indispensável como meio de rotação da economia do Município, 

além de ser grande gerador de serviços remunerados dentro e fora da cadeia produtiva do fruto. 
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RESUMO  

 
A mangaba (Hancornia speciosa Gomes) é considerada uma frutífera do futuro devido seu potencial 

gastronômico, agroindustrial e biotecnológico. Entretanto, conflitos pela posse de terra e pressões 

ambientais nas áreas de ocorrência têm desencadeado a erosão genética e influenciando a exploração 

extrativa da espécie. Este estudo objetivou caracterizar os aspectos socioeconômicos e produtivos da 

coleta do fruto da mangaba nas comunidades rurais de Água Boa e Joanes, município de Salvaterra, 

Pará, visando verificar se há contribuição positiva da atividade com a geração de renda local. Mediante 

a apresentação das intenções do estudo e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

aplicou-se um formulário semiestruturado com perguntas abertas e fechadas para uma amostra não 

probabilística de 11 famílias com características julgadas representativas do universo a ser estudado. Os 

dados foram abordados por meio de estatística descritiva. Dos resultados preliminares, a maioria são 

nativos (100,0%),em união estável (72,7%), com idade entre 23 e 63 anos,apresentam baixo grau de 

instrução (63,6%), pescadores (81,8%) e com renda inferior a 1 salário mínimo mensal (90,9%). O 

trabalho é de base familiar, dependente de estoques de campo natural e quintais, com produção de 

polpa comercializada para vilarejos circunvizinhos e sede municipal a preços variando entre R$ 5,00 a 

R$ 10,00/kg. A baixa lucratividade da atividade (< a 1 salário mínimo) a configura comofonte de renda 

complementar à pesca, juntamente com recursos de programas sociais, limitando o poder aquisitivo da 

maioria (81,8%). Não há organização de classe nem incentivo governamental à cadeia produtiva. As 

constatações levantadas revelam que a coleta da mangaba possivelmente ainda não é capaz de 

contribuir positivamente com os índices socioeconômicos locais, haja visto seu caráter sazonal, pouco 

lucrativo e complementar de renda, dependente de estoque natural disperso e ameaçado, 

impossibilitando assim, o aproveitamento sustentado e satisfatório da espécie. 
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RESUMO  

O principal agente cromóforo das flores são os flavonoides. As antocianinas são pigmentos da classe 

dos flavonoides, que estão relacionados a coloração de espécies vegetais, estando presente em diversas 

partes da planta, como caule, flor, fruto, folha, entre outros. A Allamanda blanchetii A. DC., 

Bougainvillea glabraChoisy eCatharanthus roseus (L.) G. Don, são espécies com propriedades 

farmacológicas com estudos escassos referentes à composição química, sendo viável estuda-las para 

tomar conhecimento de suas potencialidades. Este trabalho tem como objetivo quantificar e avaliar o 

potencial de antocianinas nas flores B. glabra, C. roseus e A. blanchetii, em 5 diferentes tempos de 

extração (2, 12, 24, 36 e 48 horas). Para extração dos pigmentos utilizou-se o solvente extrator etanol 

95% - HCl 1,5 (85/15), e a quantificação foi realizada por meio do método espectrofotométrico UV/Vis 

da marca HACH, modelo DR3900, no comprimento de onda de 535 nm e pH 2,0. O conteúdo total de 

antocianinas foi expresso em mg/100g de AntT, e seus teores foram superiores nos tempos de 36 horas 

e 48 horas paraA. blanchetii (443,39±0,59 e 445±7,23), C. roseus (126,50±0,64 e 138,46±4,40)e B. 

glabra (122,61±0,73 e 123,02±0,81), respectivamente. A flor A. blanchetii pode ser classificada como 

espécie de elevado teor de AntT tanto no tempo de 24, 36 e 48 horas, de acordo com a classificação que 

delimita o valor igual ou superior a 200mg/100g de AntT. Todas as flores estudadas apresentaram 

aumentoprogressivo na quantidade de AntT ao longo do tempo que permaneceram na solução 

extratora. 

Palavras-chave:Tempo de extração. Flavonoides. Pigmentos. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Química dos produtos naturais. 

 

  



 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

132  

 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: RESPONDENDO OS POR QUÊS? 

 

Yasmin Santos de Azevedo1; Alessandra de Melo Cardoso2; Camila da Cunha Furtado3 

1Graduanda em ciências naturais com habilitação em química. Universidade do Estado do Pará-campus 

XVIII Cametá. azevedoys2112@gmail.com 
2Graduanda em ciências naturais com habilitação em química. Universidade do Estado do Pará-campus 

XVIII Cametá. amelo3199@gmail.com 
3Professora Mestre em Geofísica. Universidade do estado do Pará. camilacfurtado@hotmail.com 

RESUMO 

A alfabetização científica tem uma importância grandiosa, a mesma tem o poder de transformar os 

alunos passivos em alunos críticos e questionadores, o incentivo a essa alfabetização é essencial, pois 

proporciona aos alunos uma visão mais ampla sobre o mundo. Uma das fases de maior curiosidade é na 

infância, onde a maioria dos pais e professores presenciam algumas perguntas e muitas vezes não 

sabem como responder. Por essa razão um dos objetivos principais deste trabalho é apresentar a 

necessidade de enfatizar esses questionamentos e respondê-los,contribuindo para a iniciação alfabética 

científica desses alunos, além de contextualizar a ciência ao cotidiano, levando-a de forma interativa, 

esclarecedora e utilizando experimentações.O projeto foi realizado, em duas escolas de ensino 

fundamental nas áreas urbanas da cidade de Cametá- PA, no qual o método de execução foi apresentar 

a ciência de modo experimental aos alunos e responder as suas perguntas frequentes, como: “Por que as 

estrelas brilham somente à noite?”, “Por que Chove?”, entre outras, que foram esclarecidase explicadas 

de forma dinâmica e lúdica com a utilização de slides, dessa maneira ocorreu o incentivo dos alunos a 

formularem respostas para essas indagações. A partir do pressuposto de levar a alfabetização científica 

para as séries iniciais e buscar mostrar que as aulas não são pautadas somente na leitura e escrita, que 

as mesmas podem ser expostas através de experiências que proporcionaram um melhor 

desenvolvimento dos alunos, podemos observar que os mesmos demostraram interesse pela ciência e 

após esses esclarecimentos, novas indagações surgiram, na qual os alunos viraram os protagonistas da 

elaboração de suas próprias respostas.A alfabetização científica tem significância, ela tem o poder de 

transformar e esclarecer dúvidas frequentes que pessoas de diferentes idades se questionam todos os 

dias, por isso a importância de se abordar essas questões em sala de aula. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho teve como embasamento o conteúdo de geometria molecular para a explicação de 

um fenômeno cotidiano, que é a preparação do “mingau de amido de milho” com o objetivo de mostrar 

a possibilidade de trabalhar conceitos químicos de forma experimental com o uso de materiais do dia-a-

dia. Visto que, por muitas vezes, o professor deixa de apresentar um experimento aos alunos, devido à 

falta de infraestrutura das escolas, o que torna a disciplina algo abstrato e desinteressante quando 

apresentada apenas de maneira teórica. A pesquisa foi aplicada em uma turma de graduação do 5º 

semestre do curso de licenciatura em ciências naturais – química, e dividida em três momentos, a 

explanação de conceitos, a apresentação do experimento e a aplicação de um questionário.O primeiro 

questionamento foi referente ao nível de dificuldade que os alunos classificam o conteúdo de geometria 

molecular, 16% assinalou “fácil” e 84% marcou “razoável”. A segunda questão foi sobre a 

compreensão do conteúdo a partir do experimento apresentado, 100% afirmou a facilitação de 

entendimento.Quando questionados se um experimento do cotidiano contribui para a aprendizagem, 

92% disse que sim e 8% disse que não. Ao serem questionados se a partir da apresentação do 

experimento foi possível associar o conteúdo teórico com a prática, 92% marcou sim e 8% marcou 

não.Por fim, foi questionado a pretensão de trabalhar com o uso de experimentos simples vinculados a 

conteúdos complexos, na visão de graduandos em licenciatura, e a resposta foi 100% afirmativa. Foi 

possível notar que a maioria dos discentes compreendeu a importância da experimentação na 

aprendizagem. A pesquisa foi importante para tomar como conhecimento a aceitabilidade desse tipo de 

metodologia na visão de futuros professores. 
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RESUMO 

 

Os recursos didáticos têm grande importância para promoção do ensino e aprendizagem, uma vez que 

recursos adequados representam instrumentos capazes de estimular e enriquecer a vivência diária de 

educadores e educandos em relação aos conteúdos científicos. Por isso, este trabalho teve por objetivo 

implementar o acervo zoológico para o auxílio no ensino de ciências e biologia. O presente trabalho foi 

realizado no laboratório multidisciplinar da Escola Estadual de Ensino Médio Santo Agostinho 

(EEEMSA), localizada no município de Breves-PA, no período de abril a outubro de 2018. A 

implementação do acervo zoológico foi desenvolvida por alunos e professores do ensino médio, através 

de coletas manuais direta e com rede entomológica. Os espécimes coletados dos táxons Porifera, 

Mollusca, Nematoda, Artropoda (aracnídeos e crustáceos) e Chordata,foram acondicionados em meio 

líquido (álcool 96°) e os espécimes da classe Insecta foram montados e colocados em estufa, para 

posteriormente, serem etiquetados e guardados em gavetas entomológicas. Ressalta-se que nenhum dos 

espécimes coletados estão ameaçados de extinção. O acervo da EEEMSA possui 152 espécimes de 

animais, distribuídos nos seguintes táxons: Porifera (n=2), Nematoda (n=1), Mollusca (n=7), 

Arthropoda (n=121) e Chordata (n=21). Entre os Artrópoda, destaca-se a classe Insecta, com 105 

exemplares (69,07%), sendo as ordens mais abundantes a de Coleoptera (n=25), Orthoptera (n=18), 

Lepdoptera (n=17), Hymenoptera (n=13) e Hemiptera (n=12); e as espécimes menos abundantes foram 

as ordens Diptera (n=7), Odonata (n=6), Blattodea (n=4), Mantodea (n=2) e Dermaptera (n=1). Assim, 

conclui-se que a realização deste trabalho proporcionou maior entendimento e aprendizagem nas 

atividades desenvolvidas para construção do acervo didático-científico, além de estar proporcionando 

aos professores de ciências e biologia uma ferramenta pedagógica para as aulas práticas de zoologia. 
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RESUMO 

 

Os insetos são animais pertencentes ao filo Arthropoda e compreendem a maior diversidade biológica 

do reino Animalia, nesse sentido, esses animais desempenham importante papel na manutenção e 

dinâmica dos diferentes ecossistemas do planeta. Assim, este trabalho teve por objetivo verificar o 

conhecimento empírico dos alunos do 5ºano do ensino fundamental a respeito dos insetos. Os dados 

foram obtidos através de questionário semiestruturado, aplicado à 56 alunos do 5ºano da Escola 

Municipal de Ensino Fundamental Santo Agostinho, localizado no município de Breves-PA. Entre os 

alunos pesquisados, 29 são do sexo feminino e 27 do sexo masculino, todos na faixa etária de 10 a 13 

anos. Entre os insetos citados, o de maior frequência foram: formiga (58,92%), barata (57,14%), 

borboleta (53,57%), abelha (46,42%) e mosca (32,14%). Houve também espécies que foram tratadas 

como insetos, são eles: aranhas (35,71%), lesma (10,71%), embuá (7,14%), minhoca (5,35%) e até boi 

(1,78%). Quanto a benevolência dos insetos, 39,29% (n=22) dos alunos relatam que os insetos são 

ruins, porque são transmissores de doenças ou perigosos; 21,43% (n=12) relatam que são bons, porque 

preservam a natureza; 19,64% (n=11) relatam que são bons e ruins, mas não justificaram a resposta e 

19,64% (n=11) não responderam. Quando a utilidade dos insetos, a maior frequência foi a de transmitir 

doenças (62,50%), seguidos por participação nas cadeias alimentares (41,07%), polinização (33,92%), 

pragas de plantação (30,35%), produzir alimentos (23,21%), pesquisas para descoberta de doenças 

(19,64%) e controle de pragas (16,07%). Em relação a morfologia dos insetos, somente 41,07% (n=23) 

dos alunos acertaram a quantidade de pernas do animal; 73,21% (n=41) dos alunos percebem a 

presença de duas antenas; e 64,64% (n=39) percebem a presença de asas. Deste modo, conclui-se que 

grande parte dos alunos sabem identificar os animais da classe Insecta e relacionar sua importância 

para a natureza e para transmissão de doenças. 
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RESUMO  

 

No filo das Tracheophytas (plantas que possuem vasos condutores de seiva ou tecidos especializados 

para o transporte de soluto) existem 25279 espécies ameaçadas que precisam de ações de preservação. 

Os herbários se enquadram como depositórios de conservação ex situ, sendo consideradas importantes 

ferramentas de salvaguarda de materiais biológicos. O objetivo do presente trabalho foi realizar um 

levantamento das Angiospermas ameaçadas, pertencentes ao acervo do Herbário MFS Prof.aDra.a 

Marlene Freitas da Silva, a fim de ampliar os conhecimentos das espécies da flora regional que se 

encontram em graus de ameaça na natureza. Filtros foram realizados para obtenção de dados 

qualitativos e quantitativos, no software Botanical Research and Herbarium Management Systems 

(BRAHMS), sobre os nomes científicos das espécies, para posterior verificação do status de 

conservação das mesmas nas plataformas IUCN e CNCFlora. As famílias botânicas com maior número 

de espécies ameaçadas foram: Fabaceae Lindl. (36), Cyperaceae Juss. (14) e Poaceae Barnhart. (11). 

Cyperus L. (5), Bauhinia L. (4) e Inga Mill. (4) são os gêneros mais encontrados em ameaça. Na 

coleção foram identificadas 07 categorias da lista vermelha, entre elas foram LC – Pouco Preocupante 

(82) e VU – Vulnerável (12) as com números de exemplares superiores. As espécies com maior grau de 

risco são Brugmansia suaveolens “trombeteira” (Willd.) Bercht. &J.Presl (EW - Extinta na natureza), 

Vouacapoua americana Aubl. “acapu” (CR – Criticamente em perigo) e Virola surinamensis “ucuuba” 

(Rol. exRottb.) Warb. (EN – Em Perigo). No herbário MFS há um número considerável de espécies 

preservadas, que contribuem com dados de expressivo valor para a conservação e manejo da flora 

regional. 
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RESUMO  

 

O entendimento da eletroquímica é importante para compreender o estudo da interação entre a 

eletricidade a as reações químicas, tais como as que ocorrem em pilhas e baterias, e com o aumento da 

utilização de equipamentos e dispositivos eletrônicos que as utilizam como fonte de energia, e 

considerando que muitas são constituídas por metais pesados e tóxicos, cresce a preocupação quanto ao 

seu descarte e consequentes riscos à saúde humana e ao meio ambiente.  Nesse sentido, é importante 

que esse conteúdo de Química seja repassado de modo a promover elucidação das questões ambientais 

envolvidas. Pensando nisso, esta pesquisa buscou avaliar a aprendizagem dos alunos a respeito de 

reações que ocorrem em pilhas e baterias e práticas voltadas para o descarte desses materiais.O estudo 

foi desenvolvido em um cursinho pré-vestibular em Soure-PA, divido em: (i) ministração de uma 

expositivo-dialogada; (ii) exibição de vídeos; e (iii) aplicação de teste de verificação da aprendizagem. 
A partir dos testes, obteve-se os seguintes resultados: no que se refere ao conceito de oxidação-redução, 

obteve-se 89% de acertos e 11% erros.  Em relação à identificação dos eletrodos, houve 70% de acertos, 

10% erros e 20% não responderam. Outra questão propôs que os estudantes sugerissem formas corretadas 

de descarte de pilhas e baterias, onde 77% deles conseguiu propor maneiras adequadas e 23% sugeriram 

ações inadequadas. Quanto à 3ª questão propôs-se que os alunos citassem metais pesados presentes em 

pilhas baterias, onde 94% conseguiu responder corretamente e 6% apresentaram dificuldades.A utilização 

da proposta dentro do ensino de Pilhas e baterias voltada para responsabilidade ambiental, no que se 

refere ao conhecimento dos metais que constituem a maioria das pilhas e baterias e as formas corretas 

descarte, foi importante parapromover o exercício consciente da cidadania. Com isso, sugere-se que se 

busque trabalhar as temáticas escolares com questões ambientais.  
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RESUMO 

 

Os resíduos gerados na atividade de oficina mecânica requerem cuidados especiais, pois afetam a 

qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente.Em relação aos resíduos sólidos gerados nesses 

empreendimentos a NBR10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas- ABNT, classificam de 

acordo com as características de periculosidade. O presente estudo tem como objetivo realizar uma 

análise comparativa quanto ao gerenciamento de resíduos nessas oficinas, e apresentar ações e 

sugestões para melhoria do empreendimento. O método aplicadofoi o dedutivo,quanto ao método de 

procedimento, o utilizado foi o monográfico, e em relação a abordagem é de caráter qualitativo, com 

natureza observativa e procedimento de revisão bibliográfico, quanto ao levantamento de dados 

documentaisfoi realizado com recorte temporal situado entre 2007 e 2018.As bases de dados 

consultadas para a produção deste estudo foram: o Scientific Eletronic Library Online – SCIELO, 

Coordenação de Pesquisa e Aperfeiçoamento do Ensino Superior – CAPES, periódicos e Google 

Scholar. Em relação a discussão foi evidenciado que os dois empreendimentos possuem disparidades 

quanto a gestão dos resíduos sólidos, visto que a oficina A não possui licenciamento ambiental e nem 

faz a coleta seletiva, enquanto que a oficina B apresenta registros para poder operar e, apresenta coleta 

seletiva e destinação para os resíduos gerados, porém apresenta falhas que é passível de melhorias. Foi 

possível concluir que as oficinas mecânicas estudadas apresentam algumas falhas no que se refere a 

gestão dos resíduos sólidos gerados, como forma de adequação é recomendado que haja incentivos 

fiscais e aplicação de uma coleta compartilhada por parte entre todas as oficinas e concessionárias do 

município. 
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RESUMO  

 

 As infecções cervico-vaginais são causadas por conjuntos de agressões tissulares causados por 

diversos agentes etiológicos. Dentre eles, estão: Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, 

Candida sp.. Na população feminina a inflamação leva a sintomatologias que geram desconfortos na 

vida social e intima da mulher. As taxas de incidência e prevalência destas inflamações variam muito 

de acordo com fatores socioeconômicos, culturais e comportamentais de determinada população.Por 

este motivo, visa-se o estudo acerca da epidemiologia dos casos inflamação. Neste estudo objetiva-se 

descrever a prevalência de agentes e os possíveis fatores risco associados a inflamações cervico-

vaginais em mulheres atendidas por projeto de extensão universitária, moradoras de comunidades 

ribeirinhas do estado do Pará. Estudo transversal retrospectivo, utilizando o banco de dados do 

Laboratório de Citopatologia da Universidade Federal do Pará, realizado do ano 2010 a 2018. Com 

análise de questionário socioeconômico e seus respectivos resultados citológicos. Foi realizada a 

estimação de parâmetros para determinar a frequência e o teste de regressão logística múltipla para 

relacionar os fatores de risco e a inflamação. Considerando significativo p ≤ 0,05 e IC de 95%.Obteve-

se 307 participantes, com média de idade de 38,6 anos, sendo 62,54% (n=192) de resultados sugestivos 

de inflamação. Onde a prevalência de agentes encontrados foi: Gardnerella/Mobiluncus com 49,52% 

(n=104), Bacilos curtos 34,76% (n=73), Coco bacilos 7,61% (n=16), Candida sp. 4,8% (n=10), 

Trichomonas vaginalis1,92% (n=3), Clamídia 0,95% (n=2), Outros bacilos 0,47% (n=1), e 

Fusobacterium 0,47% (n=1) e o fator de risco associado a idade da primeira relação sexual com p= 

0,025 e IC de 1.07 a 3,03. Neste estudo verificou-se que inicio da vida sexual precoce é um fator para 

que a inflamação se estabeleça, e que Gardnerella/Mobiluncus são os agentes mais encontrados nesse 

tipo de inflamação na população estudada, contribuindo com os estudos de epidemiologia para melhor 

entendimento e conduta desses casos. 
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RESUMO  

 

O carbono pirogênico (CPy) é um termo amplamente usado para materiais carbonáceos altamente 

condensados, originados da combustão incompleta de combustíveis fósseis e biomassa, e inclui uma 

ampla variedade de formas de carbono poliméricas, aromáticas e grafíticas derivadas do fogo, tais 

como carvão vegetal, fuligem e grafite. Solos de Terra Preta Arqueológica (TPA) são formados a partir 

de intensas atividades humanas pretéritas, como a queima de biomassa e deposição de nutrientes em 

assentamentos indígenas na Amazônia, resultando em mudanças nas propriedades químicas e físico-

químicas do solo original. Este estudo tem como objetivo determinar a razão atômica de O/C em um 

perfil arqueológico de TPA do sítio Ilha de Terra, uma região de Caxiuanã, no estado do Pará, Brasil, 

para determinar os tipos de partículas pirogênicas de carbono e inferir a fonte de biomassa e 

temperatura de queima necessária para produzir o CPy. As relações O/C foram monitoradas por 

microscopia eletrônica de varredura combinada com espectroscopia de energia dispersiva (MEV/EDS). 

Os resultados indicaram razões atômicas para as frações argila, silte e areia fina entre as registradas 

para os tipos de partículas CPy: condensados de combustão (CC) (0,09; 0,1; 0,13), carvão (0,32; 0,31; 

0,34) e char (0,43; 0,45, 0,52). O CC é o tipo predominante de partícula encontrada devido à alta 

temperatura de queima (> 350 ° C), que é consistente com as prováveis fontes de biomassa de madeira, 

celulose e lignina. 
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RESUMO  

 

A leishmaniose tegumentar americana (LTA) é uma antropozooneconsiderada um graveproblema de 

saúde pública. No Brasil, está distribuída em todo seu território com grande relevância na Amazônia, 

onde é considerada endêmica. No estado do Pará, seus municípios expõemcaracterísticas históricas, 

socioeconômicas e ambientais, que facilitam o estabelecimento da doença. Nesse contexto, o estudo 

objetiva analisar a distribuição espacial da LTA em São Félix do Xingu, no estado do Pará, e a sua 

relação com variáveis epidemiológicas, clínicas e ambientais, no período de 2012 a 2016. Os dados 

epidemiológicos e clínicos foram obtidos no Sistema de Informação de Agravos de Notificação e os 

cartográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados ambientais foram obtidos do 

Programa de Desflorestamento da Amazônia (PRODES). Esses dados foram depurados e descritos 

utilizando ossoftwares TabWin e EpiInfo, respectivamente. O mapa temático foi realizado através do 

software ArcGis 10.5. O município teve 183 casos notificados e confirmados de LTA distribuídos em 

seus distritos administrativos. O distrito de São Félix do Xingu teve o maior número de casos 

notificados (87), enquanto Ladeira Vermelha teve o menor (6). Os indivíduos mais acometidos foram 

sexo masculino, adultos, etnia parda, baixo nível de escolaridade e moradores da zona rural. O perfil 

clínico prevalente foi a forma cutânea com evolução para cura. A série história demonstrou um número 

de casos crescente no período de 2012 a 2015, com um decréscimo de casos no ano de 2016. Foi 

observada ainda uma relação direta com o incremento do desmatamento e o número de casos. A LTA 

embora tenha sido decrescente no ano de 2016, ainda é um grande problema de vigilância ambiental no 

município, devido seu modelo de exploração econômica, com intenso desmatamento, que pode ter 

contribuído para a exposição da população local aos vários fatores de risco da doença. 
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RESUMO 

 

O deslocamento de qualquer turma para um ambiente que se difere daquele que lhes é colocado em sala 

de aula, possibilita aos alunos o contato direto com o objeto de estudo. Desta maneira, a mudança desse 

espaço de convívio e mediação das aulas favorece a compreensão dos conteúdos ao ultrapassar a 

utilização dos livros didáticos, ampliando a compreensão da realidade estudada e a construção de 

conceitos pelos estudantes através de exemplificações práticas. Diante do exposto, o presente trabalho 

objetivou a realização de aulas de campo relacionadas com o ensino de zoologia, com estudantes do 

primeiro e terceiro semestre do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, a fim de desacomodar o 

processo metódico comumente utilizado, fomentando a linha da pesquisa e facilitando o processo de 

ensino e aprendizagem. A metodologia aplicada se deu através de três etapas: aula teórica de 

biossegurança, aula de campo com coleta e transporte de material e, por fim, montagem, etiquetagem e 

conservação dos exemplares. Com isso, a partir da realização do trabalho, criou-se o Grupo de Estudo, 

Pesquisa e Ensino de Zoologia (GEPEZ), a fim de dar continuidade às práticas e produções de 

trabalhos dentro da área, além de contemplar a coleção zoológica já existente no Laboratório de 

Biodiversidade e Conservação (LABICON) do IFPA-campus Abaetetuba com os espécimes coletados, 

consequentemente, fazendo do mesmo um material didático para o ensino da zoologia, associando 

teoria e prática. A aula de campo é uma estratégia eficiente para o processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos de Biologia, considerando que a grade curricular do curso apresenta muitas vezes temas 

abstratos. Contudo, por meio de aulas práticas, a exposição visual de exemplos e o contato direto com o 

objeto de estudo facilita a internalização por parte dos alunos de uma forma prazerosa e acessível à 

compreensão. 
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RESUMO  

 

A educação ambiental visa estabelecer um equilíbrio entre sociedade e natureza, de forma que os 

cidadãos se tornem conscientes de suas atitudes. A abordagem interdisciplinar é fundamental para 

interligar várias competências de forma coesa e acessível para todos. Nesse sentido esse trabalho busca 

promover a sensibilização da comunidade escolar para a prática da reutilização e reciclagem; 

destacando sua importância para o meio ambiente. A pesquisa foi desenvolvida com 47 alunos do 6º 

ano do Ensino Fundamental de uma escola particular do município de Ananindeua, e teve um caráter 

qualitativo; e contou com apresentações de palestras e jogos lúdicos. Para compreender o conceito que 

os alunos possuíam a respeito do meio ambiente, foi demostrado um jogo por nome de Sábio, que 

destacava a importância de se preservar o meio ambiente com ações do cotidiano. Posteriormente 

foramrequeridas as reflexões socioambientais desenvolvidas pelos alunos, como forma de estimular 

argumentações e ideias sobre o assunto em questão. Verificou-se que as crianças participantes das 

atividades, em sua maioria tiveram dificuldade em se enxergar como parte do meio ambiente, o que 

indica que há uma demanda a ser trabalhada nas escolas, pois a escola exerce um papel fundamenta de 

agente transformador na formação dos cidadãos. Conclui-se que a diversidade de ensino contribui para 

a sensibilização ambiental, pois os alunos absorvem os ensinamentos repassados de maneira 

estimulante e criativa. Os resultados obtidos foram considerados satisfatórios, pois os alunos 

participaram ativamente das atividades propostas, tornando-se replicadores dos conhecimentos 

adquiridos. 
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RESUMO  

 

O trabalho busca refletir sobre elementos importantes no processo de urbanização no contexto 

amazônico sob a influência do ciclo dos “Grandes projetos” como o Projeto Jari, a hidrelétrica de 

Tucuruí, Projeto Trombetas, Projeto Carajás e Albras/Alunorte. Seria o processo de urbanização 

amazônico influenciado diretamente pela exploração e comercialização de recursos minerais e da 

biodiversidade socioambiental da Amazônia.Nesse sentido, foi realizado um estudo dos principais 

elementos do processo de urbanização, os benefícios e impactos causados por esses projetos na 

Amazônia. Tal revisão de estudo se faz necessário para entender em parte o processo de implantação e 

exploraçãode recursos da Amazônia na obtenção de matérias primas de qualidade, fácil acesso, barata, 

sem a reposição e/ou cuidado ambiental adequado e suas possíveis influencias na conjuntura 

amazônica. Para tanto foi realizada uma pesquisabibliográfica, em diversas fontes científicas, artigos, 

revistas e levantamentos históricos disponíveis em mídia escrita e digital, versando sobre 

umaabordagem qualitativa em relação às implantações dos projetos citados, como a criação de 

company towns, crescimento populacional, infraestrutura das cidades próximas, geração de empregos, 

relacionando com fatores decorrentes da exploração realizada por estes empreendimentos, tendo como 

foco, os desastres ambientais causados pelos mesmos e a responsabilidade sustentável de tais empresas. 

Em geral há uma pequena contribuição dessas empresas em projetos sustentáveis, e apesar da geração 

de emprego e renda em um período de tempo, com o passar do tempo ocorre a favelização e 

marginalização da população em cidades próximas aos projetos desenvolvidos, que ou não foi 

favorecida ou foi dispensada após o período de implantação, é preocupante, além dos grandes impactos 

ambientais, causado por vazamentos, rompimentos, etc, poluindo a água, o solo, ar, fazendo com que 

em muitos casos os impactos ambientais sejam irreversíveis, afetando grande parcela das populações e 

até mesmo comprometendo a fauna e flora da Amazônia. 
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RESUMO  

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o Estágio de Vivência realizado pelos discentes Keila Silva e 

Tiago Soeiro, universitários do curso de Agronomia do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará (IFPA) - Campus Castanhal, na comunidade ribeirinha, localizada às margens do 

rio Baixo Meruú, no município de Igarapé - Miri/PA, dentro da proposta da Coordenação de Estágio 

Supervisionado – COES. No Campus Castanhal, o estágio se realiza mediante a constituição de 

parcerias com as associações, empreendimentos econômicos, comunidades, tais como a localidade 

ribeirinha que compreende um espaço de vivência2 com características peculiares da Amazônia 

paraense.  A metodologia foi construída a partir da preparação dos estagiários através da realização de 

aulas em sala. Os objetivos gerais do estágio consistem em proporcionar a integração dos estudantes 

em cenários adversos, nos quais possam reconhecer estas realidades, compreender a relação entre 

homem e meio biofísica amazônica além de promover espaços para análise crítica deste meio por parte 

dos discentes. Com base nas observações realizadas in loco, concluiu-se que o estabelecimento se 

caracteriza no princípio da sustentabilidade e os conhecimentos e experiências adquiridas por meio 

deste estágio reforçaram no sentido da incentivação/motivação dos discentes na participação, bem 

como consistiu numa maior integração desses estudantes em cenários adversos, nos quais puderam 

reconhecer os atores sociais de transformação destas realidades. 
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RESUMO  

 

O conhecimento da biodiversidade é fundamental para populações amazônicas ribeirinhas, pois sua 

sobrevivência na floresta muitas vezes é resultado dessa interação. No entanto verifica-se que em 

escolas da rede pública esse conhecimento ainda não é abordado de forma holística, de forma a 

promover o homem em seu ambiente de entorno dentro dos conceitos de sustentabilidade. Nesse 

contexto se coloca a ação itinerante da biblioteca de materiais (Materioteca) do curso de Design da 

Universidade do Estado do Pará, com o objetivo de promover a interação dos alunos com as amostras 

de matérias-primas obtidas de palmeiras como o açaí, mostrando que podem ser utilizados no 

desenvolvimento de novos produtos mais sustentáveis, como painéis de fibras, móveis e outros 

artefactos. Em parceria com o projeto “Olhares Científicos através do Açaí”, que tem apoio do CNPq, a 

equipe de pesquisadores da Materioteca selecionou em seu acervo, amostras de materiais e produtos 

representativas da biodiversidade dessa região do município de Barcarena (PA), com destaque para 

materiais e produtos originados de palmeiras como o açaí. As amostras ficam disponíveis para os 

participantes no decorrer das trilhas eco-pedagógicas que foram organizadas pelo projeto citado 

anteriormente. Durante a ação itinerante os monitores da Materioteca estimulam o aluno a ter 

experiências visuais e táteis com o material, assim como também são abordados temas tais como 

sustentabilidade, ciclo de vida dos materiais, fontes renováveis de recursos, e desenvolvimento de 

produtos com matérias-primas vegetais. Como resultado, os alunos participantes das trilhas eco-

pedagógicas têm a oportunidade de conhecer aspectos da cadeia produtiva de palmeiras como o açaí, 

buriti, jupati e tucumã, e de que forma essas espécies podem influenciar na vida de comunidades 

amazônicas, no contexto ambiental, social e econômico. Dessa forma os alunos da rede pública do 

município adquirem ferramentas para melhor reconhecer, valorizar e preservar a biodiversidade. 
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RESUMO  

 

A pesquisa tratou das práticas sustentáveis em joalheria, exercidas pelos participantes do Programa 

Pólo Joalheiro, que são empregadas nas joias comercializadas na Loja Una, localizada no Espaço São 

José Liberto/Pa - ESJL. O problema de pesquisa identificado foi o baixo conhecimento científico sobre 

essas práticas sustentáveis, portanto, esta pesquisa é um registro e uma fonte de consulta acerca do 

tema e de sua ampliação no cenário investigado, visto que pouco se discute sobre a relação da 

sustentabilidade e joalheria. O objetivo geral delimitou-se a investigar as práticas sustentáveis de 

joalheria do ESJL para aplicação em uma coleção de joias e os objetivos específicos foram: mapear as 

técnicas sustentáveis de joalheria praticadas no ESJL; identificar os participantes do programa Polo 

Joalheiro que estão envolvidos com a prática sustentável de joias e aplicar a metodologia do design 

sustentável associada à metodologia projetual para a criação da coleção. A metodologia classificou-se 

como explicativa, cujos procedimentos técnicos utilizados foram pesquisas bibliográficas; as pesquisas 

documentais e a pesquisa de campo e os instrumentos de coleta foram a observação direta extensiva, 

por meio de visitas às unidades produtivas e aplicação de entrevistas estruturadas. Nesse sentido, o 

projeto resultou em uma mini coleção de joias, na qual se elegeu as técnicas mais significativas em seis 

projetos e dois protótipos foram confeccionados, utilizando-se como mão de obra os ourives que as 

desenvolveram e os materiais pesquisados. Assim, conclui-se que, as práticas sustentáveis, 

desenvolvidas pelos profissionais no ESJL, são motivadas por fatores econômicos e de diferenciação 

das joias, sendo seu caráter sustentável uma conseqüência desta ação, além disso, constatou-se também 

que os danos ambientais concernentes à joalheria, não estão relacionados apenas a extração de suas 

matérias primas, os minerais metálicos e as gemas, mas envolvem toda a cadeia produtiva, mas existem 

consumidores conscientes para esses produtos. 
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RESUMO  

 

Os jornais brasileiros de maior circulação no mundo possuem a editoria ambiental com jornalistas que 

escrevem sobre a Amazônia. Porém, esses jornais estão na Região Sudeste e Sudoeste. O objetivo da 

pesquisa é fazer um levantamento dos veículos presentes na região amazônica, com ênfase no Pará, que 

contenham a editoria ambiental.  A partir do Guia de Mídia dos jornais brasileiros, selecionou-se dois 

principais sites jornalístico dos nove estados que compõem a Amazônia Legal Brasileira. Das 18 

páginas, apenas duas tem editoria ambiental. O jornal “A Crítica”, do Amazonas, com a editoria 

“Amazônia”; e a “Página 20”, do Acre, com a editoria “Meio Ambiente”.  As matérias tratam do 

desmatamento na Amazônia, pesquisas científicas e a sensibilização ambiental nas comunidades e na 

política. No Pará, o Portal ORM e o Diário Online (Dol) trazem as questões ambientais pelo viés do 

agronegócio. O Dol tem uma sessão específica intitulada “Agropará”. As matérias focam nos 

investimentos da produção e geração de empregos promovidos no agronegócio. Não há críticas ao 

setor. O Portal ORM contém sessão intitulada “Agronegócio”. Na página não há publicação. Segundo o 

Instituto do Homem e Meio Ambiente na Amazônia (Imazon), o Pará é o que mais desmata na 

Amazônia Legal. Nele e em mais seis outros estados, a imprensa hegemônica produz baixo conteúdo 

jornalístico ambiental, especializado no meio ambiente, engajado na conscientização e na promoção de 

reflexões ambientais. A ausência da atuação dos jornais mais acessados nos estados, faz emergir a 

necessidade de veículos independentes que produzam o que a comunicação de massa não produz. É 

preciso explorar a Amazônia jornalisticamente, na mesma intensidade que o resto do mundo a explora 

ao se apropriar dos recursos naturais. Se assim o fizerem, os veículos de comunicação se tornarão 

potenciais inibidores da exploração de onde vivem, a Amazônia. 
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RESUMO  

 

O ano de 2010 foi declarado pela ONU (Organização das Nações Unidas) em reunião, como o ano da 

Biodiversidade, alertando a sociedade para a realidade das riquezas naturais. Nesse sentido, as coleções 

biológicas têm a função crucial de documentar a vida no planeta, tanto no passado como no presente. 

Em suma, a carpoteca é uma coleção que preserva frutos diversos.Deste modo, o presente estudo 

objetivou apresentar a importância da carpoteca no herbário Profa Dra Marlene Freitas da Silva (MFS) 

e o potencial de sua utilização para a pesquisa. Em uma abordagem quantitativa, verificaram-se os 

frutos das famílias mais representativas, a partir do banco de dados do Herbário MFS, registrados no 

software Botanical Research and Herbarium Management System(Brahms). Em seguida, foram 

selecionados frutos a partir de suas formas de dispersões, analisando a morfologia de suas estruturas 

que facilitam a sua disseminação. Verificou-se que a coleção possui 202 espécies incorporadas, de 53 

famílias diferentes. Destacam-se as famíliasFabaceae, Arecaceae e Malvaceae como as mais 

representativas, possuindo, respectivamente, 67, 15 e 9 espécies de cada família. Além de obter uma 

rica diversidade de frutos relacionados com síndromes de dispersões e seu de valor econômico e 

cultural para a população. Conclui-se que a utilidade das coleções biológicas, como a carpoteca é uma 

valiosa ferramenta nos herbários, a carpoteca do herbário MFS apresentou uma rica diversidade de 

frutos de espécies de famílias associadas, bem como uma valiosa coleção para pesquisas científicas.      
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RESUMO  

O município de Salvaterra apresenta áreas consideráveis de cerrado, estabelecido como hábitat ideal 

para espécies de valor e importância como a mangaba (Hancornia speciosa G.). O objetivo foi levantar 

conhecimentos e usos locais da mangaba nas comunidades de Água Boa e Joanes, município de 

Salvaterra, Pará, com vista ao registro, valorização de informações culturais e conservação da espécie. 

Trata-se de um estudo exploratório preliminar com abordagem qualitativa de dados. A coleta de 

informações foi precedida pela apresentação das intenções de pesquisa e assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Foram aplicados formulários padronizados semiestruturados com 

perguntas abertas e fechadas para uma amostra não probabilística de 11 interlocutores com expertise de 

utilização e/ou manejo da espécie. Os resultados apontam as mulheres como as maiores detentoras de 

informações devido a utilização e envolvimento direto com os processos produtivos da extração da 

polpa da fruta que é comercializada e empregada como elemento principal no preparo de suco e doces, 

além do consumo in natura. Pelas suas mãos, as cascas e o látex do tronco da planta são transformados 

em chás indicados para o tratamento medicinal caseiro de gastrite, diabetes e infecções pulmonares. Os 

galhos secos servem como lenha. Sobre a interação com outras espécies, a fruta foi citada como 

constituindo a dieta de raposas, veados, pássaros até porcos e aves domésticas, durante o período de 

safra que se estende de setembro a abril. Quanto à conservação e manejo da espécie, os locais apontam 

a pressão imobiliária sobre as áreas de ocorrência natural contribuindo com a erosão genética de 

variedades mais produtivas, incitando, desse modo, o plantio da espécie nos quintais. Devido seu 

incremento na alimentação de pessoas, animais e na medicina caseira, urge a necessidade de estudos 

sobre áreas potenciais de ocorrência, bem como valoração cultural e econômicada espécie. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste resumo foi analisar a contribuição da Escola de Copenhague para os estudos de 

segurança internacional, fazendo comparativos da teoria realista das relações internacionais e a 

segurança ambiental na Amazônia brasileira e a evolução do debate sobre os estudos de segurança 

ambiental. Utilizou-se pesquisa bibliográfica para obtenção de dados no presente estudo. Para cumpri-

lo, realizou-se uma breve contextualização da literatura acadêmica, com vistas a melhor 

compreensãosobre o impacto do realismo na área, a partir da década de 1980. Posteriormente, 

procedeu-se uma breve revisão da importância do segurança ambiental e o papel do Estado brasileiro 

como agente das discussões sobre segurança ambiental e a evolução dos debates sobre o estudo de 

segurança ambiental. Os resultados indicaram que o debate sobre o meio ambiente ocupa um espaço 

relevante na agenda internacional. Além disso, ao analisar as relações de poder através de níveis e 

escala tradicionalista o conflito militar é um elemento chave para entender a segurança, pois ocorre 

uma crescente presença de atores não estatais. Já a análise da vertente abrangente da Escola de 

Copenhague incorpora tanto as ameaças militares quanto as relacionadas de forma societal, política, 

econômica e ambiental. Todos estes fatores são relacionados com a interação da globalização e as 

ameaças estão intrínsecas na avaliação da relação de segurança ambiental. Na região amazônica, estes 

efeitos são vistos de forma a se inter-relacionarem e interagirem em um complexo sistema dentro do 

sistema de segurança internacional. Concluiu-se que as políticas domésticas para a preservação 

ambiental apresentam um posicionamento colaborativo em relação à proteção ambiental na Amazônia, 

mas os governos – federal estadual e municipal precisam se fazer mais presentes, a fim de evitar que 

danos irreversíveis na Amazônia. 
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RESUMO 

 

Diante da crise socioambiental, ocasionada pela exploração inadequada dos recursos da natureza, a 

Educação Ambiental (EA) surge como uma proposta para o enfrentamento dessa crise, a qual pode 

proporcionar por meio de ações a sensibilização das pessoas para mudanças de comportamentos, 

sentimentos e atitudes, as quais devem ser realizadas junto à totalidade dos habitantes de forma 

permanente, continuada e para todos. Neste sentido, este estudo objetivou fazer um levantamento das 

práticas de educação ambiental (EA) desenvolvidas em ambientes preservados na capital de Belém, 

Pará, bem como categorizá-las em concepções ambientais: conservadora, pragmática e crítica. Os 

dados foram obtidos por meio do acesso aos relatórios técnicos  concedidos pela administração dos 

locais visitados, entrevistas in loco e documentos disponibilizados em sites oficiais em quatro espaços 

de visitação e preservação ambiental do município de Belém, os quais são: Museu Paraense Emílio 

Goeldi, Bosque Rodrigues Alves, Mangal das Garças e Parque Estadual do Utinga. Como resultado 

desse levantamento, 15 projetos de Educação Ambiental foram identificados, desenvolvidos através de 

visitações, oficinas, interação com a comunidade, trilhas ecológicas, dentre outros. Nove projetos 

foram classificados em EA conservadora; cinco projetos tinham viés da EA pragmática; somente um 

projeto foi classificado como EA crítica. Todos os projetos desenvolvidos nos ambientes analisados 

motivam o público alvo a perceber a importância da preservação do meio ambiente através dos serviços 

ambientais que oferecem, bem como a conscientização e sensibilidade para com o meio natural.  
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RESUMO  

 

Os organismos planctônicos constituem importantes indicadores de mudanças nas condições 

ambientais dos ecossistemas aquáticos e representam um elo essencial na transferência de energia 

produzida pelo fitoplâncton aos níveis superiores da cadeia trófica. Diante da relevância do zooplâncon 

para a manutenção ecológica dos igarapés e rios da Amazônia, este trabalho objetivou conhecer a 

densidade da comunidade planctônica em balneários do município de Terra Alta, nordeste do estado do 

Pará. Amostras foram obtidas em três pontos de coleta ao longo do rio Marapanim (balneário Rio do 

Peixão, balneário Rio Negro e balneário Rio Grande). As coletas foram realizadas com auxílio de balde 

graduado para a filtragem final de 100 litros de água, em rede cônica de malha 60 µm. O material 

coletado foi conservado em solução de formaldeído a 4% e análises foram realizadas por meio de 

subamostragens de seis alíquotas de 2 ml, para cada ponto de coleta. O teste deKruskal-Wallis foi 

utilizado para conhecer as diferenças totais e individuais de táxons entre os locais de amostras. O 

balneário Rio Grande apresentou a maior abundância de zooplâncton, com média de 1.011 ind./1.000 

m3, seguido pelo balneário Rio do Peixão (910 ind./1.000 m3) e balneário Rio Negro (606 ind./1.000 

m3), porém, não houve diferença significativa entre as densidades totais nos pontos de coleta 

(p=0.1067). A comunidade zooplanctônica esteve representada por Rotifera, Cladocera e Copepoda, 

com densidades médias totais de 1.061 ind./1.000 m3, 758 ind./1.000 m3 e 707 ind./1.000 m3, 

respectivamente, sem diferenças significativas entre as densidades totais de organismos por táxon 

(p=0.2826). Os Rotifera foram os organismos mais abundantes nos três pontos de coleta, representando 

42,8% dos organismos no balneário Rio Grande, 33,4% do balneário Rio do Peixão e 23,8% do 

balneário Rio Negro.Os distintos balneários registraram microfauna esperada para esse tipo de habitat 

aquático, com densidades equivalentes à literatura. 
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RESUMO 

 

A Educação Ambiental (EA) é importante para melhorar o meio em que vivemos. Mas, nota-se a 

carência de experiências registradas na literatura de como essa temática é abordada com moradores do 

meio rural, já que a legislação brasileira faz com que a educação ambiental formal ou informal seja um 

direito para todos, destarte é importante verificar como os alunos que residem e estudam dessa área 

compreendem o tema é Meio Ambiente. A pesquisa realizada é de caráter qualitativa e descritiva. Os 

sujeitos investigados foram 36 alunos do 6º ano da escola Municipal de Ensino Fundamental Justino 

Costa, localizada na estrada PA-159 no município de Breves, Arquipélago do Marajó. Foi apresentado 

o TCL para os responsáveis assinarem e aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas. 

Em uma pergunta fechada foi questionado se o aluno já tinha ouvido ou estudado sobre meio ambiente:  

55,5% assinalaram sim. A pergunta central para o desenvolvimento da pesquisa era de caráter 

descritiva, para os alunos delineassem o que eles entendiam sobre o meio ambiente, diante disso,  foi 

possível  analisar que a maioria dos alunos  possuem uma visão antropocêntrica sobre o meio ambiente, 

pois relacionavam o conceito em cima dos problemas ambientais existentes na comunidade como 

queimadas, desmatamento e descarte do lixo e outros possuem uma visão globalizante, descrevendo 

que o meio ambiente faz parte do nosso dia a dia e apenas dois alunos não conseguiram formular uma 

resposta apenas afirmando que não entendiam nada. Portanto, percebe-se que por mais que os alunos 

estejam inseridos em um local dito estratégico para estimular a educação ambiental, de certa forma eles 

não são instruídos para essa tal ação, é necessário pesquisas, ações para que haja incentivo e motivação 

para trabalharem questões ambientais, com uma educação sociocultural para que esses sujeitos sejam 

ativos no meio em que vivem. 
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RESUMO  

 

O Herbário (MFS) Profa.Dra. Marlene Freitas da Silva salvaguarda uma importante coleção temática 

biocultural formada por produtos e exsicatas, sendo considerada a segunda maior coleção em número, e 

mais estabelecida, no Estado do Pará. O presente trabalho objetivou apresentar a coleção biocultural do 

herbário (MFS) Marlene Freitas da Silva da Universidade do Estado do Pará, destacando a relevância 

das informações biológicas e culturais deste acervo, além de posicioná-lo frente as metas pertinentes à 

GSPC/CDB 2011-2020 no país. Consultasao banco de dados online da coleção (Google Docs) foram 

efetuadas, buscando identificar a quantidade de materiais incorporados, as principais categorias de uso, 

locais de coleta e doadores. Verificou-se que até o momento os materiais incorporados totalizam 418 

registros, divididos em 11 categorias, sendo as principais: Medicinal (284) e Alimentícia (52). O 

principal país de coleta foi o Brasil (415), seguido de Portugal (21). O estado brasileiro com maior 

número de coletas foi o Pará (399), estando as cidades de Belém (88) e Altamira (76) como as mais 

representativas. Os principais doadores foram Lucas, F.C.A. (160) e Carmo, T.N. do (10). Frente ao 

papel que desempenha junto a Convenção da Diversidade Biológica e Estratégia Global para 

Conservação de Plantas, este acervo atua direto sobre três, das 16 metas a serem atingidas até 2020: 

Meta 2 -Trata do status de conservação de plantas úteis; Meta 13 - da manutenção ou aumento do 

conhecimento e de inovações de práticas indígenas e locais;Meta 14 - incorporação da diversidade de 

plantas e de sua conservação aos programas de comunicação, educação e conscientização pública. 

Dessa forma, o Herbário MFS constitui-se como um importante repositório de conservação não apenas 

de objetos, mas principalmente de memórias bioculturais, e procura cada vez mais documentar os 

costumes e valores de diferentes povos e comunidades, tradicionais ou contemporâneas. 
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RESUMO 

 

A fabricação digital é o processo de utilizar máquinas controladas por computador para produção 

peçastridimensionaisapartirdemodelosdigitais.Essatecnologiajáexistehádécadas,quandoera utilizada na 

produção de peças complexas na aeronáutica, porém vem se tornando cada vez mais acessível, com 

equipamentos mais baratos, o que permite que mais pessoas possam fabricar suas ideias. Nesse 

contexto, surgiram os Fab Labs, laboratórios de fabricação digital, o Fab Lab em Belém trabalha 

atualmente com a impressão 3D, a qual utiliza como matérias primas 

principalmenteoABS(AcrilonitrilaButadienoEstireno)eoPLA(PoliácidoLático).OPLAéum 

termoplástico biodegradável e também um biopolímero, uma vez que tem sua origem em fontes 

renováveis, mais especificamente, na fermentação de vegetais ricos em amido. Este material vem sendo 

muito pesquisado pela comunidade científica, dele é possível produzir diversos produtos, como 

embalagens alimentícias, embalagens cosméticas, sacolas plásticas de mercado, garrafas, 

canetas,frascos,coposepratos,dentreoutros.Paraaimpressão3D,oPLAéutilizadonaformade filamentos, 

nesse processo podem ocorrer falhas, gerando peças defeituosas que são descartadas. Sendo assim, o 

objetivo deste trabalho é coletar os resíduos de PLA do Fab Lab em Belém e desenvolver novos 

produtos e/ou materiais a partir do processo de reciclagem deste polímero termoplástico. Este processo 

será realizado no laboratório de materiais e design da Universidade do Estado do Pará. No processo de 

reciclagem, o material é submetido até a sua temperatura de 

fusão,quandopodereceberfibrasvegetaiseformarummaterialcompósito.Comoresultados,será possível o 

desenvolvimento de pesquisas e trabalhos de conclusão de curso, que possibilitam a ampliação de 

novos produtos e materiais mais sustentáveis. Portanto, percebe-se o potencial de impacto deste 

trabalho tanto para a sustentabilidade quanto para o design de produtos emateriais. 
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RESUMO 

 

A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos socioambientais, tais como 

degradação do solo, comprometimento dos corpos d’água e mananciais, intensificação de enchentes, 

contribuição para a poluição do ar e proliferação de vetores de importância sanitária nos centros 

urbanos e catação em condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final (BESEN et al., 

2010). Este trabalho possui como objetivo identificar a percepção de um grupo de estudantes de 

diferentes cursos de graduação do ensino superior na Universidade da Amazônia – UNAMA, no 

campus Alcindo Cacela, na cidade de Belém/PA em relação ao conhecimento sobre Resíduos Sólidos. 

Para avaliar o grau de conhecimento dos alunos da Universidade da Amazônia, foi realizada uma 

pesquisa de abordagem quantitativa, aplicando um questionário estruturado contendo treze questões 

visando identificar a percepção dos discentes com relação ao tema abordado. A partir dos resultados do 

questionário, foi possível identificar o grau de percepção e conhecimento dos alunos frente à temática 

de Resíduos Sólidos no âmbito universitário. O nível de conhecimento sobre resíduos sólidos dos 

alunos foi muito diversificado, observou-se uma definição não exata quanto às respostas obtidas, 

podendo concluir com isso que não há uma clareza sobre o tema debatido no questionário.A pesquisa 

identificou que a comunidade acadêmica reflete pouco sobre a possibilidade de reutilizar resíduos 

produzidos no dia a dia antes de jogá-los no lixo. De modo geral, observou-se a falta de conhecimento 

da questão ambiental desse publico pelo tema abordado. A partir das informações obtidas através da 

pesquisa foi possível identificar o perfil comportamental da comunidade universitária em relação ao 

assunto abordado. E, permitiu-se analisar o grau de conscientização ambiental das turmas entrevistadas. 

Partindo dessas questões, torna-se evidente a importância da compreensão de modo geral sobre 

educação ambiental que é uma importante ferramenta para preservação do meio ambiente. 
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RESUMO 

 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) é modalidade de assentamento que visa conciliar 

reforma agrária e conservação ambiental. Os PDS de Anapu, Pará, são pioneiros da modalidade, mas 

desde sua criação, famílias enfrentam dificuldades para consolidar seu assentamento. No PDS Virola-

Jatobá, a extração de madeira conduzida entre 2008 e 2012 através de parceria da comunidade com 

empresa ampliou perspectivas para meios de vida locais. Todavia, problemas na atividade acentuaram 

processos de ruptura associativa. Nesse contexto, o presente trabalho buscou compreender as interações 

entre as práticas agrícolas dos assentados e a extração de madeira via o manejo florestal ali realizado. O 

estudo buscou verificar também em que medida a organização dos assentados pode influenciar o 

sucesso não somente de políticas fundiárias com viés ambiental, mas também da própria modalidade de 

assentamento em questão. Diante do exposto, entrevistas semiestruturadas e análise de discurso foram 

utilizadas para avaliar se a percepção das famílias assentadas quanto a extração de madeira através de 

manejo florestal e a ocorrência de benefícios derivados dessa atividade no PDS Virola-Jatobá estariam 

atreladas a características das famílias relativas ao momento de chegada ao lote, localização e, 

sobretudo, organização associativa. Os resultados obtidos indicam que a variável associativa melhor 

distinguiu percepções quanto à inserção da extração de madeira nas estratégias produtivas locais, ou 

seja, este quesito compreendeu os discursos mais contrastantes em relação à interação entre o manejo 

florestal e as atividades empreendidas pelos assentados, tendo os precursores da ruptura associativa 

indicado maior resistência àquela interação. Sendo assim, conclui-se que o alcance das metas 

socioambientais previstas nos PDS necessita e condiciona-se a ações coletivas harmônicas que pactuem 

uma agenda consolidada em prol do desenvolvimento do grupo como um todo. 
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RESUMO  

 

Justificativa: Os agentes sociais considerados benzedores, são detentores de um saber tradicional, um 

conhecimento tácito, advindo de experiências e práticas cotidianas. Esse conhecimento, aliado às 

tradições religiosas expressas em rezas e orações, desempenha papel fundamental na vida daqueles que 

acreditam e recorrem ao ato de benzeção. O benzedor benze seus pacientes, recitando orações próprias 

e assumindo um comportamento ritual específico (1). Objetivos: Compreendero ofício de benzer como 

prática de cuidado no município de Tracuateua, e descrever as relações desta forma de saber com os 

serviços de saúde e com as dinâmicas do saber científico biomédico. Metodologia: Foi seguido os 

pressupostos da observação participante, por considerar como essencial a interação do pesquisador com 

os sujeitos da pesquisa, levando em consideração seus modos de vida, práticas e experiências. Nossos 

lócus de pesquisa é Tracuateua, município do nordeste paraense (2). O calendário para coleta de dados 

e visitas in loco foi dividido conforme a disposição dos benzedores e as pessoas atendidas por eles, em 

cada visita foram feitos registros fotográficos e impressões registradas em diário de campo. Resultados: 

Os estudos realizados entre os benzedores do município de Tracuateua auxiliam o conhecimento sobre 

o ofício dos benzedores e sobre a importância de valorizar e contribuir com os estudos em saúde. 

Conclusão: Sinaliza-se a necessidade de diálogos entre os conhecimentos científicos e populares, não 

somente no meio acadêmico, mas na sociedade em geral, a respeito do reconhecimento da autoridade e 

precisão do oficio dos benzedores, no auxílio e nos processos de cura da população, fato este que pode 

ser incorporado ao contexto do sistema oficial de saúde como necessidade de construir práticas de 

saúde emancipatórias, que respeite a diversidade cultural e a autonomia de indivíduos e comunidades. 
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RESUMO  

 

Justificativa: As razões para o início deste estudo surgiram de indagações sobre o conhecimento dos 

benzedores, sendo mais especificamente, dos benzedores do município de Tracuateua- PA, partindo 

para um alicerce epistemológico. Iniciando-se na introdução com um breve histórico do município, e 

seguindo para alguns conceitos sobre a epistemologia com base em FERRIER (1856) e DANCY 

(1995) e o conceito de Benzedores segundo pressupostos de MAUES (1990). Objetivo: O objetivo 

principal deste estudo é, valorizar e contribuir com os estudos epistemológicos expandindo e 

favorecendo a epistemologia do conhecimento e da natureza, valorizando todos os tipos de saberes. 

Metodologia: Como percurso metodológico, utilizou-se para esse estudo apenas pesquisas 

bibliográficas e etnografia em andamento, por se tratar de uma pesquisa em prática, com dados de 

campo sendo pesquisados sobre o saber local dos benzedores de Tracuateua, o dom e suas práticas de 

cura, além de perpassar por questionamentos sobre os segredos não revelados que acontecem durante o 

benzimento. Resultado: Foram utilizados como principais bases teóricas para fundamentar este estudo 

os seguintes autores: Maués (1990), Morin (2011), Boaventura (2004), Quintana (1999) e Tin Ingold 

(2010), referenciando e embasando os resultados da pesquisa. Conclusão: Finalizando-se com a 

conclusão apresentando a importância do diálogo epistemológico, trata-se, por conseguinte de enraizar-

se e corroborar o conhecimento dessas pessoas. Clarificar, não somente no meio acadêmico, mas na 

sociedade, a autoridade e precisão do oficio dos benzedores, no auxílio e nos processos de cura da 

população. 
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RESUMO 

 

O câncer ovário epitelial (COE) apresenta uma alta taxa de mortalidade, principalmente devido a um 

diagnóstico tardio na maioria dos casos, e é responsável por quase metade das mortes por câncer do 

sistema genital feminino, segundo o INCA, no Brasil o COE é o terceiro mais frequente entre as 

neoplasias femininas e estimam-se 6.150 novos casos para o biênio 2018-2019, como objetivo buscou-

se identificar os marcadores metastáticos do COE mais relevante descritos na literatura, com relevância 

no prognóstico e identificar as possibilidades de utilizações na prática clínica, na metodologia foi 

realizada uma revisão da literatura a cerca dos marcadores tumorais metastáticos que tiveram maiores 

relevâncias e correlacionavam-se com o prognóstico, através dos bancos de dados Pubmed e BVS, no 

período de 2013 a 2018, foram excluídos os trabalhos que não abordassem a pergunta norteadora, que 

não estivessem disponíveis na integra, e artigos de revisão.  Resultados: foram selecionados dezessete 

trabalhos, os quais foram separados por vias ou associações, sendo que quatro trabalhos eram da via 

Ubiquitina-proteossoma, três eram MicroRNAs, dois eram proteínas séricas, e oito não 

correlacionavam-se. Verificou-se que a via ubiquitina-proteossoma é importante no desenvolvimento 

do COE. Os estudos envolvendo os Micro-RNAs, demonstraram que quando expressos negativamente, 

correlacionavam-se com o avanço do COE, já os oitos artigos de vias que não se relacionavam tiveram 

resultados satisfatórios, entretanto juntamente com os outros já citados, utilizaram técnicas de custos 

elevados, que envolvem múltiplos processos. Dois estudos envolvendo proteínas séricas, os quais 

trabalharam com a Interleucina-37, e o KPNA2, foram relacionados com os estágios avançados do 

COE, metástase linfonodal, pior sobrevida global das pacientes. Conclusão, por terem maior facilidade 

de obtenção, menos processos evolvidos, e menor custo, os biomarcadores séricos Interleucina-37 e o 

KNAP2 mostram-se promissores no que diz respeito ao prognóstico, e uma grande possibilidade de 

utilização na prática clínica. 
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RESUMO 

 

Abordagens educativas pautadas na educação intercultural buscam valorizar saberes tradicionais 

permitindo trabalhar o conhecimento ambiental de comunidades locais e relacioná-los com os assuntos 

apresentados em sala de aula. Trata-se de um processo de ensino contextual para o desenvolvimento de 

novas condutas nas práticas de ensino-aprendizagem. Com base nisso, este estudo teve como objetivo 

analisar os saberes dos alunos de comunidades quilombolas com os conhecimentos trabalhados na 

Escola de Ensino Fundamental e Médio Bento Lima. A pesquisa ocorreu na Comunidade Quilombola 

do território África Laranjituba, localizada às margens da Alça viária, município de Mojú, Pará. O 

estudo foi de carácter exploratório com abordagem qualitativa. Optou-se pelo método de entrevistas 

com perguntas abertas e conversas informais. A visita oportunizou dialogar com alunos, professores e 

demais membros locais, vivenciando na prática a interação de repertórios socioambientais e culturais 

originários do Quilombo. Foram coletadas informações sobre as plantas e suas aplicações no cotidiano. 

A história de vida nesse grupo social simboliza a resistência e superação, sendo um instrumento de 

referência nas metodologias que são aplicadas aos alunos. A educação intercultural se faz presente, 

havendo contextualização das temáticas do componente curricular com o tradicional de cada estudante, 

valorizando a cultura local. A identificação e descrição das plantas alimentícias e medicinais foi 

evidenciada durante as aulas dos professores, o que facilita no processo de ensino-aprendizagem e 

incentiva a permanência dos alunos na escola. A despeito da grade curricular da escola ser modular, o 

que a torna deficitária, foi observado no Quilombola África que os saberes tradicionais fortalecem a 

interculturalidade. Assim, nessa perspectiva educacional os professores devem estar preparados para 

ressignificar suas metodologias de forma a atender os anseios de preservação da cultura, na 

aprendizagem dos alunos da educação quilombola, para que se relacione de forma crítica com os 

saberes socioambientais. 
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RESUMO 

 

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, todo e qualquer indivíduo com idade entre 12 a 18 

anos é considerado adolescente. Essa fase é marcada por novas descobertas, experiências, mudanças 

físicas e emocionais, repletas de atitudes e desejos estimulados pela ação hormonal característica da 

puberdade. A Educação Sexual (ES) deve estar presente no convívio dos adolescentes, e ao ser 

trabalhada formalmente, estimula o crescimento moral e intelectual, não devendo ser ensinada de 

maneira superficial e confusa. Diante disso, esse estudoteve por objetivo analisar a abordagem a 

respeito do sexo e sexualidade dos adolescentes dentro do ambiente familiar em Salvaterra. As 

entrevistas foram realizadas por meio de visitas domiciliares no período de setembro a outubro de 2017 

em quatro bairros do município de Salvaterra, Marajó, Pará, onde foram selecionados aleatoriamente 

50 adolescentes. Desse modo, foi utilizada a pesquisa descritiva quese baseia na observação do grupo 

estudado e aexploratória através da aplicação do questionário. Comprovou-se que o diálogo dos 

adolescentes no ambiente familiar ainda carece de uma maior atenção, sendo um assunto desconhecido 

por muitos, e aqueles que possuíam um conhecimento prévio limitavam-se apenas a abordagem das 

infecções sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce. Um dos entraves está relacionado à 

vergonha e o medo de como seus pais/representantes irão reagir mediante a temática. Essa barreira fez 

com que a maioria desses adolescentes buscassem outros meios de informação, como “amigos”, 

televisão e sites informativos. Como consequência, tais informações não suprem os questionamentos e 

anseios nessa fase da vida, e acabam tornando-se vulneráveis aos perigos sociais, físicos e psicológicos 

que acometem principalmente essa faixa etária. Com isso, essatemática se fazimportante por estar 

relacionada com o comportamento e desenvolvimento social dos adolescentes, mesmo inerente à 

condição humana e evidente nos dias atuais, é reprimida no ambiente familiar. 
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RESUMO  

 

O crescimento urbano gera inúmeros problemas ambientais, um desses problemas é a geração de 

resíduos, o qual compromete os recursos naturais existentes. No entanto, a reutilização é uma das 

atividades que ajuda a reduzir os impactos ambientais causados pelo descarte inapropriado. Um dos 

itens mais consumidos na refeição do brasileiro é o óleo de cozinha, o qual destaca-se pela sua 

saturação e insolubilidade em meio aquoso, tornando um grande risco quando esse resíduo é descartado 

no meio ambiente de forma incorreta, já que a sua decomposição emite gases poluentes, 

impermeabilização do solo, bem como a contaminação de corpos d’água, como rios, mares e também 

causando danos a rede de esgoto de grandes centros urbanos. Desse modo, o presente estudo visa 

apresentar a importância da atividade de reutilização de resíduos aos moradores do bairro castanhal no 

município de Cametá- PA, com a aplicação de uma oficina de reaproveitamento do óleo de cozinha na 

produção de sabão em barra.  A oficina ocorreu de 13 a 17 de novembro de 2017, com carga horária de 

40 horas. Foi aplicado um questionário com perguntas simples para a avaliação do conhecimento 

prévia sobre o descarte e a reutilização do óleo de cozinha. Em seguida ocorreu uma palestra sobre a 

importância da preservação do meio ambiente; poluição de rios e mares e consequência do despejo de 

óleo no meio ambiente, seguido da parte prática de fabricação do sabão em barra usando o óleo de 

cozinha reutilizado. A oficina proporcionou a formação de indivíduos mais críticos e sensíveis ao 

cenário de degradação ambiental que a Amazônia enfrenta, com a proposição de uma alternativa viável 

de redução do descarte de óleo de cozinha nos rios e igarapés por meio da produção de sabão utilizando 

esse resíduo. 
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RESUMO 

 

O efeito estufa é um processo físico-químico complexo, que envolve tanto o aspecto da 

interação radiação-matéria, como do ponto de vista socioambiental. Esses conhecimentos 

complexos, por vezes são de difícil compreensão no Ensino Médio. No entanto, o lúdico como 

estratégia de ensino pode ser utilizado para demonstrar a natureza físico-química do processo, 

assim, evitando a simples transmissão de conteúdos sem conexão direta com a realidade vivida 

pelo estudante. No presente trabalho se propôs a elaboração e a aplicação de um jogo didático de 

tabuleiro, sobre a interação dos gases do efeito estufa com a radiação Infravermelha (IV) na 

troposfera. Objetivando com isso, a construção do conhecimento químico, de forma 

contextualizada,elucidandoasprincipaismoléculas,aligaçãocovalenteeasvibraçõesmoléculares 

envolvidasnessefenômeno.Opresenteestudofoirealizadocomvinteecincoestudantesdo2ºano do 

Ensino Médio, em uma Escola Pública, no Município de Marabá-Pa. Toda a dinâmica com os 

estudantes foi acompanhada e avaliada pelo professor da disciplina, que, eventualmente, poderia 

intervir para instigar discussões sobre a aplicação deste recurso pedagógico no ensino, bem 

como 

questõesmaisrelacionadasaojogopropriamente,atentandoparaasregras,viabilidadedeserusada no 

ensino médio, adequação do conteúdo etc.Apósaexecuçãodojogodidáticohouveaaplicação de um 

questionário composto por sete perguntas de caráter qualitativo. Diante dos resultados obtidos, 

verificou-se que há relações diretas desta metodologia de ensino como o processo de ensino-

aprendizagem, em particular, na motivação (80%), na concepção química (90%) e 

socioambiental (72%) dos estudantes. Vale ressaltar que, cerca de 96% dos estudantes 

analisados, 

responderamqueaindanãotinhamtidocontatocomessaestratégiaemsaladeaula.Nestecontexto, a 

ludicidade possibilitou um trabalho diferenciado do cotidiano escolar e uma aprendizagem 

significativa. 
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RESUMO  

 

O Brasil é um país que apresenta uma grande carência de informações adequadas para a tomada de 

decisão sobre os problemas que envolvem a tríade: homem, saúde e ambiente. Neste sentido, as 

geotecnologias representam importantes ferramentas na delimitação de áreas de risco epidemiológico e 

densidade de casos de uma enfermidade, além de apresentarem custo relativamente baixo. Esta 

pesquisa teve por objetivo realizar uma revisão sistemática de artigos científicos para identificar as 

principais geotecnologias empregadas nas análises de dados em epidemiologia. Para tanto, foram 

utilizadas três bases de dados bibliográficas — PubMed, Science Direct e repositório CAPES, 

buscando-se artigos em inglês ou português publicados entre 2008 e 2018 que apresentassem as 

seguintes palavras-chave: “epidemiologia”, “geoprocessamento em saúde”, “análise espacial” e 

“Sistema de Informação Geográfica (SIG)”. A busca resultou em 76 documentos, sendo que apenas 32 

compõem a base de dados deste estudo, pois atenderam ao seguinte critério de inclusão: criação de 

mapas para análise dos resultados. Verificou-se que as principais geotecnologias empregadas pelos 

autores foram representadas por meio da elaboração dos seguintes mapas temáticos: localização da área 

de estudo (24%);distribuição de número de casos de doença (24%); densidade de Kernel (24%); 

coroplético (18%); de classificação (8%); e Buffer de bacias hidrográficas (2%). Estas ferramentas 

foram utilizadas, principalmente, na investigação epidemiológica de arboviroses, leptospirose, 

tuberculose, helmintíases. Observou-se uma linha de tendência ratificando que os artigos mais recentes 

são os que mais utilizam as geotecnologias em suas análises, pois a maior parte destes foram 

produzidos a partir de 2014. Neste sentido, a utilização das técnicas de geoprocessamento para a 

espacialização dos agravos em mapas temáticos é fundamental para a caracterização da área e 

otimização da tomada de decisão e implementação e execução de políticas públicas e de saúde que 

sejam adequadas à realidade encontrada.  
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RESUMO 

 

O trabalho é recorte monográfico, acerca das gestões de resíduos sólidos em três hospitais públicos do 

Pará. Comparativo entre as gestões dos resíduos das mesmas. Metodologia quantitativa e qualitativa, 

perguntas abertas mista totalizando (186) questionários. Distribuídos, (3) gestores, (45) profissionais de 

saúde, entre médicos e paramédicos (135) acompanhantes, (3) coordenadores e/ou gerentes das 

empresas prestadoras de serviços dos resíduos sólidos. Incluindo observações, seções de fotografias e 

outros sobre os procedimentos dos descartes desde manipulação, transportes e destino final. O 

resultado comprovou que existem inúmeras deficiências em relação às gestões dos descartes que 

causam impactos ambientais uma vez que se percebe grande necessidade de (re) educação ambiental, 

tanto nos locais de trabalho, quanto nas escolas de formação profissional de saúde. Dai o objetivo para 

o atual trabalho em propor inclusão de educação ambiental nas escolas de formação profissional da 

saúde. Pois durante a pesquisa que deu origem a atual foi comprovada que existe necessidade de (re) 

educação ambiental, se ver uma pequena parcela das amostras, quantitativa e qualitativa: “você sabe o 

que é educação ambiental”? “sim (48)-82. 8% Não (10)- 17.2%” Você sabe o que são resíduos sólidos? 

(39), Sim 68.4%“ Não (18) 31.6%”. Você “já presenciou no hospital algum ato contra a preservação do 

meio ambiente”? Sim (37) 63.8%. Não (21) 36.2% (...) jogar lixo no chão, lixo exposto, misturado, (...) 

seringa e atadura exposta, materiais hospitalar em locais inapropriados (.) torneiras escangalhadas. 

Perdas de agua, limo no banheiro, desperdício de agua, hospital sujo (...), no momento (“...) um balde 

de lixo que esta fedendo muito”. A conclusão se dar que em ambas as instituições pesquisadas existem 

necessidades. (Re) educação ambiental para que no campo profissional Seja desenvolvido com eficácia 

no tange a questão da educação ambiental e outros. 
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RESUMO 

 

São Domingos do Capim está localizado no nordeste do Pará, Brasil, região amazônica. Com área de 

aproximadamente 1.677 Km² e mais de 30 mil habitantes, nele predomina a população urbana. Cerca 

de 50% dos domicílios urbanos apresentam arborização em vias públicas, mas apenas 1% é 

considerada adequada. As áreas verdes têm importantes funções, como regulação da temperatura, 

incremento da biodiversidade, redução de ruídos e abastecimento dos aquíferos subterrâneos, que 

propiciam equilíbrio ambiental e melhoria da qualidade de vida em cidades. Esta pesquisa objetiva 

analisar a arborização urbana do município de São Domingos do Capim, relacionando-a a ação do 

Poder Público Municipal para a promoção de desenvolvimento sustentável local. Utiliza-se como 

marco teórico, estudos sobre os conceitos de áreas verdes urbanas e cidade sustentável. Visa-se 

responder: Em que medida a arborização urbana de São Domingos do Capim (PA) contribui para o 

desenvolvimento sustentável local? A metodologia é baseada em pesquisa bibliográfica e documental, 

com abordagem qualitativa e método indutivo, tendo sido realizada de janeiro a junho de 2018 (revisão 

de literatura, coleta e organização dos dados), incluindo uma entrevista semiestruturada com o 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente sobre gestão ambiental. Verificou-se que o 

munícipio apresenta vegetação urbana incipiente, sobretudo em vias públicas; inexistência de plano 

municipal de arborização; poucos projetos de incentivo ao desenvolvimento sustentável; elevado índice 

de desmatamento ebaixa capacidade operacional da secretaria responsável pela gestão ambiental local. 

Como resultado da pesquisa, devido ao histórico de degradação e escassez de áreas verdes, percebeu-se 

que sãonecessárias a realização deações de educação ambiental e a descentralização da gestão 

ambiental em favor do município. Conclui-se que as áreas verdes são insuficientes e pouco contribuem 

para o desenvolvimento sustentável da cidade, podendo ser melhoradas pela criação de um plano de 

arborização urbana. 

 

Palavras-chave: Arborização urbana. Desenvolvimento sustentável. São Domingos do Capim. 

 

Área de Interesse do Simpósio: Cidades Sustentáveis. 

  

mailto:mariaclaudiabentes@gmail.com


 

 Belém (PA), 28 a 30 de novembro 2018 

ISSN 2316-7637 

 

169  

 

O DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA 

REGIÃO DA CALHA NORTE DO ESTADO DO PARÁ 

 

Fernanda Louíse Silva Gusmão1; Joanísio Cardoso Mesquita2; Maria do Perpétuo Socorro 

Rodrigues de Almeida3.
 

 
1Engenheira Ambiental, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado 

do Pará. joanisiomesquita@gmail.com. 
2Mestre em áreas protegidas, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 

Estado do Pará. socorroalmeida.ideflor.bio@gmail.com. 
3Mestre em áreas protegidas, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do 

Estado do Pará. eng.fernandagusmao@gmail.com. 

 

RESUMO 
 

As Florestas Estaduais de Faro e do Trombetas são UCs de uso sustentável inseridas na região da 

Calha Norte do Estado do Pará, onde são permitidas a permanência de populações tradicionais, 

que muitas vezes praticam atividades proibidas por não terem outra opção de renda. Desta forma, 

o ecoturismo aparece como uma alternativa para suprir essa necessidade respeitando o meio 

ambiente. Nesse contexto o Ideflor-Bio realizou capacitações com as populações tradicionais, 

com o objetivo de fomentar o ecoturismo para incentivar a obtenção de renda em harmonia com 

o uso sustentável dos recursos e aumentar o envolvimento das comunidades na conservação 

dessas áreas. As capacitações iniciaram em 2014 para formar os comunitários em Condutores de 

Visitantes em Atrativos Naturais e de Pesca Esportiva, com conteúdos teóricos e práticos de 

Legislação Ambiental, Técnicas de Condução, Sobrevivência na Selva, entre outros. Foi formada 

uma turma na FLOTA do Trombetas com 20 pessoas e outras duas na FLOTA de Faro, 

totalizando 40 pessoas capacitadas na região. Até início de 2018 a região da FLOTA do 

Trombetas já havia recepcionado mais de 50 grupos de turistas, que são acolhidos em 05 

pousadas. O turismo na FLOTA de Faro ganhou destaque em 2018, somando até o momento 13 

grupos, que são acomodados no Centro Comunitário de Gestão Integrada da FLOTA de Faro. 

Nas duas regiões os turistas podem praticar a pesca esportiva, fazer trilhas, observar o modo de 

vida das comunidades, entre muitos outros. O desenvolvimento do ecoturismo nas regiões 

permanece em constante evolução, ainda sim é notório o envolvimento dos comunitários, que 

deixaram de realizar a caça e a pesca irregular, para se dedicarem ao ecoturismo. Com isso 

conclui-se que o ecoturismo está ofertando uma fonte extra de renda à população tradicional, 

ajudando as comunidades a protegerem as riquezas das Unidades deConservação. 
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RESUMO  

 

As histórias em quadrinhos cada vez mais têm sido utilizadas como ferramentas no processo de ensino-

aprendizagem. Elas, de modo geral, despertam o interesse do aluno o que facilita a abordagem de 

determinados assuntos. Na temática ambiental não é diferente, graças ao grande número de HQs que 

tratam deste tema em suas histórias. Dentre elas destacamos as histórias e os personagens criados por 

Maurício de Souza e, em especial, o Papa-Capim. O objetivo do presente trabalho é demonstrar como o 

personagem indígena Papa-Capim tornou-se um importante promotor da educação ambiental no mundo 

das histórias em quadrinhos. Foram analisadas tirinhas e histórias do pequeno indígena e sua relação 

com a educação ambiental. O personagem foi criado em 1960 e sua primeira aparição foi “O Diário 

Juvenil” no dia 10 de julho de 1960. Trata-se de um indiozinho integrado à natureza e à sua tribo. Nas 

histórias protagonizadas pelo personagem temos uma reafirmação da vinculação entre índios e 

natureza. Além disso, fica bastante evidente, na maioria das histórias, a predominância da temática 

ambiental, tanto nas histórias menores (tirinhas) quanto nas mais longas.  São abordadas questões 

relativas à cultura indígena, natureza, animais selvagens e influência dos homens brancos (caraíbas) na 

degradação ambiental: poluição, desmatamento, caça ilegal, dentre outros. A análise dos resultados nos 

permite concluir que nas HQs do personagem Papa-Capim frequentemente são abordadas questões com 

temáticas ambientais tornando-as importantes ferramentas auxiliares na promoção da educação 

ambiental.  
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RESUMO  

 

Lumiar é um dos distritos de Nova Friburgo – RJ possui um clima tropical de altitude, com 

temperaturas amenas no verão e frias no inverno. Caracteriza-se por possuir natureza exuberante, como 

matas, rios, cachoeiras e trilhas. Existem, no local, diversas pousadas e restaurantes além de alguns 

eventos que ocorrem ao longo do ano. A localidade é também procurada por pessoas que praticam as 

modalidades de ecoturismo (caminhadas) e de esporte e aventura (cavalgada, trekking e outros). Existe 

um grande fluxo de pessoas, sem qualquer tipo de controle. O objetivo do trabalho é determinar o 

potencial de ecoturismo de Lumiar e avaliar os problemas ambientais e de infraestrutura turística do 

local. A metodologia consistiu no levantamento dos pontos turísticos, históricos, e dos problemas 

ambientais foi realizado através de visitas, in loco, e, também, pelo registro fotográfico dos mesmos. 

Também foi feita a análise da literatura científica disponível para a determinação dos referidos pontos. 

A infraestrutura do local (existência de hotéis, pousadas, bancos, restaurantes, etc; foi realizada através 

de pesquisa bibliográfica, sites especializados e visitas in loco. Os resultados obtidos revelaram que 

ainda não ocorreu a descaracterização ambiental do distrito de Lumiar porém, falta um planejamento 

estratégico para o turismo local, como o mapeamento de todas as áreas turísticas, limitação de 

turistas/dia por local e ausência de um calendário anual de eventos. Foi constatado, em dias de muito 

movimento, lixo nas principais cachoeiras da região pontos turísticos. Com relação à infraestrutura o 

local não possui bancos, e nem posto de saúde 24h. Conclui-se que o local precisa, com urgência, de 

um plano de turismo sustentável, de modo a minimizar os impactos, investimento em infraestrutura e 

projetos de educação ambiental voltados ao turismo. Desta forma a atratividade turística será mantida e 

os produtos turísticos ofertados estarão vinculados aos perfis e necessidades do turista. 
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RESUMO 
 

As áreas de mangue apresentam importância significativa, mas vêm sofrendo grande pressão antrópica 

ao longo do tempo. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a concepção de alunos do ensino 

fundamental em uma escola pública no litoral amazônico, estado do Pará. Um questionário contendo 7 

perguntas fechadas com características dos manguezais, foi aplicado aos alunos. Posteriormente, 

inseridos em planilhas eletrônicas e submetidos à análise de frequência relativa. Os dados apontam que 

45,7% dos alunos envolvidos no estudo, informam que “não a diferença entre as definições de mangue 

e manguezal”. No que se refere à importância ambiental e socioeconômica do manguezal, 80% do 

alunado afirma que “Sim, abriga diversos seres vivos e gera alimento e renda para as populações 

ribeirinhas e litorâneas”. Enquanto que 82,9% jugam que o caranguejo é o principal constituinte da 

fauna de manguezal. Na sequência, 62,9% dos escolares afirmam que seus professores “não” bordam 

temas relacionados a ecossistema manguezal. Já no que diz respeito à ocorrência de algum tipo de 

degradação ou poluição das áreas de mangue da região, 60% afirma que “sim”. E, 91,4% dizem que se 

preocupam com questões ambientais. Enquanto a possibilidade de terem visitado um ecossistema 

manguezal, 65,7% assinalam “não” ter visitado referido. O alunado demonstrou ter um bom 

entendimento sobre ecossistema manguezal, porém, houve contradição ou não souberam julgar de 

maneira correta as definições de mangue e manguezal. Mostrando assim, a necessidade de intervenções 

de educação ambiental para melhor elucidar aspectos sobre esse importante ecossistema, bem como, 

sensibilizar os alunos, visando à preservação das áreas de mangue. 
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RESUMO 

 

A sexualidade se constrói e se aprende socialmente, compõe-se numa extensão essencial no 

desenvolvimento da personalidade humana. No meio familiar, os pais ainda se sentem tímidos e 

incomodados ao abordar o assunto da sexualidade e por muitas vezes optam pela omissão das 

informações, mesmo em uma sociedade moderna, falar de sexualidade ainda é repleto de crenças, mitos 

e tabus, tanto em espaço formais de ensino, quanto no ambiente familiar. Desse modo, esse trabalho 

objetivou analisar a abordagem sobre sexo e sexualidade dos pais no contexto familiar do município de 

Salvaterra. As entrevistas foram realizadas por meio de visitas domiciliares no período de agosto a 

setembro de 2017 em quatro bairros do município de Salvaterra, Ilha de Marajó, Pará, onde foram 

selecionadas 50 representantes familiar para participar desta pesquisa. Foi utilizada a pesquisa 

descritiva que se baseia na observação do grupo estudado e a exploratória através da aplicação do 

questionário. Comprovou-se que o diálogo dos pais para com seus filhos no ambiente familiar é muitas 

vezes ausente ou insuficiente, e quando se encontra, é de maneira confusa e superficial. Tal carência de 

ensino está intrinsicamente relacionada com a maneira que os pais foram educados quando crianças e 

adolescentes, o nível de escolaridade e a religião, em que as famílias se denominam cristãs, e que a 

abordagem da sexualidade no contexto familiar contraria os preceitos religiosos. Como consequência, 

os filhos tornam-se vulneráveis a falsas informações, e aos perigos que acometem essa fase da vida, 

como contaminação por infeções sexualmente transmissíveis, a gravidez indesejada, exclusão social, 

levando a crerem que sexualidade seja unicamente o ato sexual. Portanto, é fundamental que os pais 

percebam a importância do diálogo familiar, pois são responsáveis pelo desenvolvimento sexual de 

seus filhos. 
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RESUMO  

 

A região fronteiriça entre o Pará e o Maranhão possui como divisor natural o rio Gurupi. Essa região, 

pertencente ao Centro de Endemismo Belém, um dos mais desmatados, ainda contém alguns 

remanescentes de floresta amazônica, alvos constantes de ações de grileiros e desmatamento ilegal. 

Essa condição atual da região associada aos problemas socioambientais dos municípios fragiliza ainda 

mais sua situação, um entrave ao desenvolvimento sustentável. Um instrumento-chave no planejamento 

municipal é a avaliação das condições socioeconômicas e ambientais através da utilização de 

indicadores de sustentabilidade. Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo avaliar as mudanças 

no nível de sustentabilidade socioambiental, entre 2000 a 2010 nos 29 municípios inseridos na região 

de influência do Rio Gurupi. Para isso, foiutilizado um total de 30 indicadores divididos em dois 

subsistemas: Humano e Ambiental. Esses indicadores foram avaliados pelo método do Barômetro da 

Sustentabilidade, uma ferramenta que permite analisar tanto a condição atual de desenvolvimento como 

também permite fazer comparações temporais. Foram gerados os índices de bem-estar humano e 

ambiental para cada município, em cada um dos anos-base utilizados. Os resultados mostram que a 

maioria dos municípios está em uma situação crítica, sendo a maioria deles classificados como 

“insustentável” ou “potencialmente insustentável”, em ambos os períodos. Houve poucos avanços nos 

municípios ao longo de uma década, apesar de 8 municípios terem saído da situação “insustentável”. 

Em todos os casos, os municípios ainda permanecem em situação considerada crítica, e apenas um 

município alcançou um nível intermediário de desenvolvimento. Em geral, os municípios tiverem 

avanços principalmente em relação ao bem-estar humano, devido especialmente às melhorias nas 

condições sociais e econômicas, que podem ser reflexo de políticas públicas voltadas à redução das 

desigualdades sociais no país. Os resultados revelam os desafios dos municípios para atingir os 

objetivos e metas de desenvolvimento sustentável estabelecidos na Agenda 2030. 
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RESUMO 

 

A arborização de cidades proporciona melhor qualidade na vida urbana, e seus benefícios perpassam de 

equilíbrio térmico a fonte e abrigos de animais. Em Belém do Pará há uma forte relação dos paraenses 

com a mangueira (Mangifera indica L.), considerando que essa espécie está distribuída por grande 

parte da cidade e fazem parte do cotidiano dos moradores. Com base nisso, realizou-se uma avaliação 

qualitativa da utilização da mangueira (Mangifera indica L.) em três importantes vias arborizadas na 

cidade de Belém-PA, bem como histórico de acidentes nos últimos anos. Os dados foram obtidos por 

meio de questionários semiestruturados com perguntas abertas e fechadas. A amostra consistiu de 60 

entrevistados que residem ou transitam, inclusive, por vias arborizadas com mangueiras na cidade de 

Belém. Os dados referentes às quedas com mangueiras foram obtidos na Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente (SEMMA) por meio de visita in loco. Os meses de estudo foram julho, agosto e setembro de 

2018. Como resultados, as mangueiras são muito apreciadas e importantes na vida da população 

urbana, proporcionando benefícios de estética e saúde, além de haver um processo de monitoramento 

quanto ao manejo, o que previne em parte, acidentes envolvendo as mangueiras. Em relação a 

prejuízos, 85% dos entrevistados afirmaram acidentes com frutos e galhos principalmente em veículos, 

apontando carência de serviços públicos em relação a poda de galhos e cuidados com frutos. A 

pesquisa mostrou que há uma forte presença de mangueiras na arborização de Belém, o que é notado 

pelas pessoas que transitam pelas vias da cidade. Mesmo sem formação técnica, os entrevistados foram 

capazes de diagnosticar alterações na paisagem, havendo grande aceitação em relação às mangueiras na 

cidade, e um consenso dos entrevistados de que deveria haver um comprometimento dos órgãos 

públicos de gestão em relação ao manejo quanto a poda deste vegetal. 
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RESUMO  

 

Com o fortalecimento de relações econômicas que visam o lucro, os recursos ecossistêmicos passaram 

a ser explorados de forma irracional. Além disso, a produção animal passou a ser mais intensiva, 

visando apenas a maior produtividade em menor escala de tempo, desfocando-se das premissas do 

bem-estar animal. O uso de produtos químicos e antibióticos para auxiliar nessa produção exploratória 

também teve um aumento substancial, assim como problemas sociais e de saúde na população 

consumidora. Por esses e outros inúmeros motivos, criou-se os sistemas orgânicos de produção animal. 

Com o estudo, objetivou-se explanar o determinado sistema, que tem como princípio uma produção 

que compreenda os fenômenos em sua totalidade, sem o uso de agrotóxicos, medicamentos 

industrializados, hormônios sintéticos, adubos químicos e similares, sempre visando a preservação 

ambiental e o desenvolvimento animal natural, com a mínima interferência artificial, bem como buscar 

saber se há algum tipo de conhecimento da população civil acerca do tema. Aplicou-se um formulário à 

cinquenta pessoas, com perguntas relacionadas a sistemas orgânicos de produção animal e seu impacto 

econômico e sustentável relacionado ao consumo. Destas, 66% já consumiu algum tipo de produto 

orgânico, entres estes bananas e verduras. Além disso, 52% sabem o que é um sistema orgânico e em 

relação ao valor, 86% acha que o preço do produto orgânico influencia no hábito de consumo. Cerca de 

94% dos entrevistados acham o produto orgânico mais saudável, confirmando assim a tendência de 

expansão da produção e comercialização de produtos de origem orgânica no brasil, visto que a 

população está optando e fazendo escolhas por produtos mais saudáveis, que relacionem 

sustentabilidade com qualidade de vida. Logo, vê-se o quanto é necessário a disseminação de 

informações sobre a produção orgânica animal, tendo em vista a saúde do consumidor, o bem-estar do 

animal e a sustentabilidade e preservação ambiental. 
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RESUMO  

 

A criação de áreas protegidas na Amazônia Legal é uma das estratégias utilizadas para preservar os 

ecossistemas amazônicos e diminuir o desmatamento, contudo, essas áreas vêm sofrendo com a pressão 

de atividades antrópicas. O estado do Maranhão abrange a Reserva Biológica (Rebio) do Gurupi, que 

está situada na região do Arco doDesmatamento e foi criada para a conservação socioambiental, pois, 

somada às três terras indígenas (Alto Turiaçú, Awá e Carú) constitui a última área de floresta 

amazônica contínua do Maranhão. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi analisar o uso e ocupação do 

solo na Rebio do Gurupino estado do Maranhão, por meio de imagens do satélite Landsat nos anos de 

1988, 1996, 2008 e 2017. O estudo baseou-se na utilização de imagens do satélite Landsat 5 e 8 para a 

realização da classificação supervisionada por meio do método Mahalanobis Distance, com o uso dos 

softwares ENVI 5.2 e ArcGis 101. O estudo mostrou que a classe de floresta ombrófila densa em 1988 

apresentava mais de 8.283 km2 de área, esta reduziu significativamente em 1996, para 7.282,26km2, um 

aumento de aproximadamente 6% na taxa de desmatamento, ou seja, o objetivo das áreas protegidas 

vem se perdendo no decorrer dos anos. Considerando todos os fatores acima abordados, podemos 

entender que o conjunto de áreas protegidas não está sendo eficaz na proteção do meio ambiente. 
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RESUMO  

 

A elevada diversidade de espécies vegetais é uma característica natural dos ecossistemas tropicais, 

como é constatada no bioma amazônico, o qual apresenta complexas interações entre as mais variadas 

formas de vida que são primordiais para a manutenção e equilíbrio dos mesmos. Diante disso, o 

conhecimento da fenologia é de fundamental importância tendo em vista que estuda os ritmos das fases 

biológicas de floração, frutificação e mudança foliar e a relação destes com os fenômenos naturais 

como temperatura, precipitação, etc. Dentro deste enfoque, encontra-se Andira inermis (W. Wright) 

Kunth ex DC, uma espécie vegetal de hábito arbóreo, apresenta copa densa e quando florida, atraem 

diversos polinizadores. É bastante utilizada em arborização urbana, carpintarias, construções de 

embarcações rústicas e reflorestamento. Assim, objetivou-se conhecer os padrões das fenofases 

reprodutivas e vegetativas desta espécie durante o ciclo anual. O acompanhamento fenológico foi 

realizado em uma população plantada para arborização do Campus da Universidade Federal Rural da 

Amazônia, onde foram selecionadas dez matrizes, as quais foram observadas quinzenalmente no 

período de dois anos (2015/2016) considerando uma escala intervalar semi-quantitativa de cinco 

categorias (0 a 4) com intervalo de 25% entre cada categoria, permitindo estimar a porcentagem de 

intensidade da fenofase em cada indivíduo, levando-se em consideração os seguintes parâmetros: a) 

Botão Floral; b) Floração; c) Frutificação; d) Queda Foliar; e) Brotamento. Em termos fenológicos, 

verificou-se que a Andira inermis floresce no período de julho a setembro, variando entre os anos e 

dispersam seus frutos entre novembro a janeiro. Conclui-se que Andira inermis é uma espécie que 

apresenta padrão fenológico reprodutivo anual, o que facilita o planejamento de coleta de frutos desta 

espécie que, de acordo com as observações, mostrou que o mês de dezembro é o ideal, pois a maior 

dispersão do propágulo aconteceu nesse mês nos dois anos estudados. 
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RESUMO  

 

Hymenaea parvifolia Huber, popularmente conhecida como Jutaí-Mirim, pertencente à família 

caesalpinaceae, é uma árvore nativa da Amazônia é muito utilizada na construção, arborização, como 

frutífera, paisagismo e para reflorestamento. Os testes de viabilidade, como o do tetrazólio, são usados 

para determinar a viabilidade de um lote de sementes de forma rápida e eficaz. O teste consiste na 

reação da solução de tetrazólio com os íons de H+ liberados nos processos de respiração, nas 

mitocôndrias, formando um composto vermelho chamado trifenilformazan, indicando haver respiração 

no tecido. Em sementes de espécies florestais a prática ainda é pouco difundida. O objetivo desse 

trabalho é adequar a metodologia do teste do tetrazólio para determinar a viabilidade das sementes de 

Hymenaea p. O experimento foi realizado no Laboratório de Tecnologia de Sementes, localizado na 

UFRA. As sementes de Jutai-Mirim foram embebidas em água destilada durante 96h para que fosse 

retirado o tegumento e seu corte fosse facilitado. Em seguida, as sementes foram cortadas 

longitudinalmente e expostas à solução de tetrazólio em concentrações de 0,1%, 0,5% e 1% durante 

tempos de 1h, 2h e 3h, onde cada tratamento é uma combinação de tempo de exposição e concentração 

da solução. Estas foram alocadas em BOD’s, na ausência de e a 37ºC. Cada tratamento é uma 

combinação de tempo de exposição e concentração da solução. Todas as concentrações coloriram 

adequadamente o embrião diferindo apenas no tempo gasto para que haja esta coloração. A 

concentração de 0,1%, a partir de 2 horas, foi suficiente para houvesse coloração adequada do embrião. 

As concentrações de 0,5% a 1% também coloriram adequadamente o eixo embrionário a partir do 

período de 1h. Conclui-se que para a realização do teste do tetrazólio todas as concentrações foram 

eficazes em colorir o embrião diferindo apenas no tempo necessário para isto. 
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RESUMO 

 

A incapacidade de reconhecer a relevância das plantas para o planetae no cotidiano torna-se 

umabarreira ao ensino de botânica, principalmente no contexto escolar. A neurobiologia reforça que o 

cérebro se limita a processar informações sobre esses seres, visto que plantas são estáticas e possuem 

certos padrões de cores. Os fatos citados acima contribuem para a defasagem no conhecimento da 

botânica nas diferentes modalidades de ensino. Com isso, percebe-se a importância da criação de novos 

métodos, como forma de complementar a aprendizagem na botânica. Realizar turnês com alunos em 

espaços arborizados e jardins torna-se importante, dentro desse contexto, para a estimulação do 

aprendizado. Dentro da problemática apresentada, este trabalho objetivou demonstrar a importância da 

utilização de amostras botânicas para fins didáticos. Define-se casa de vegetação como uma estrutura 

coberta que abrigadiferentesplantas, protegendo-as contra os agentes meteorológicos externos. No 

IFPA – Campus Abaetetuba, encontra-se funcionando uma casa de vegetação, desde 2017, a qualpossui 

até o presente momento 61plantas, distribuídas entre grupos de briófitas, pteridófitos, gimnospermas e 

angiospermas. Para realização dessa pesquisa cinquenta e seis alunos do 6º ano do ensino fundamental 

da Escola Municipal Bom Pastor realizaram uma visita na casa de vegetação da referida instituição. Os 

estudantes tiveram uma aula expositiva dos grupos botânicos, associado ao contato direto com as 

plantas. Após isso, foi aplicado um questionário para avaliar a importância e a eficácia dessa atividade. 

A partir da análise dos questionários percebeu-se um grande empenho e assimilação do conteúdo, pois 

a maioria afirmou que a apresentação ajudou na compreensão dos grupos botânicos. Vale ressaltar que 

os alunos acharam importante esse contato com a natureza. O grupo botânico que mais chamou atenção 

foi angiosperma, a presença das flores chamou atenção dos discentes. Portanto, percebe-se que a 

atividade foi importante na aquisição de conhecimentos botânicos.  
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RESUMO  

 

O açaí (Euterpe  oleracea Mart.) é  um fruto que se  faz  presente  na  vida de  muitas pessoas na região 

Norte, onde  movimenta  a  economia  local. Após o processamento dos frutos na indústria alimentícia, 

os caroços são descartados quase sempre de maneira inadequada nas calçadas. O aproveitamento dos 

caroços de açaí, classificados como resíduos da indústria alimentícia tem sido objeto de vários estudos, 

que objetivam utilizar o caroço do fruto, ou apenas as fibras extraídas do mesmo, no desenvolvimento 

de produtos como: painéis para móveis e divisórias, biopolímeros, briquetes para carvão, compósitos 

poliméricos, entre outros. Como vantagens para utilização desse material na indústria, o fato de serem 

resíduos e, portanto terem um baixo custo, a diminuição desse resíduo no meio urbano, além do fato de 

ser uma matéria-prima 100% biodegradável. Neste trabalho as fibras de açaí são estudadas para 

verificar a possibilidade de seu emprego em produtos da indústria têxtil, uma das indústrias mais 

poluentes do mundo, e também uma indústria com enorme demanda de matérias-primas. Para isso 

foram conduzidos estudos para avaliar as características físicas e químicas da fibra: morfologia da 

superfície e principais componentes químicos, através da técnica de microscópica eletrônica de 

varredura (MEV/EDS), no laboratório CAMAT-UFPA. O comprimento médio da fibra foi avaliado por 

observação direta com a ajuda de um paquímetro, no Laboratório de Materias e Design da UEPA, em 

uma amostra de 150 unidades de fibras. Como resultados foram verificados nas imagens da morfologia 

de superfície da fibra o seccionamento da fibra no sentido do comprimento. A existência de 

protuberâncias na superfície das fibras foram identificadas como substâncias contendo sílica. O 

comprimento médio das fibras de açaí foi de 1,23cm. Os resultados apresentados são preliminares e 

ainda vários estudos precisam ser feitos para podermos desenvolver algum material. 
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RESUMO 

 

O mercúrio (Hg) é um metal que pode permanecer por um longo período na atmosfera, pelo processo 

de precipitação o Hg volta a superfície terrestre e pode ser metilado por microrganismo, gerando o 

metil-mercúrio. Esse metil mercúrio gera danos ao meio ambiente e a saúde humana. Assim esse 

trabalho teve por objetivo identificar os efeitos prejudiciais à saúde causados pela exposição ao 

mercúrio (Hg) na Amazônia. O interesse pelo tema surgiu na disciplina de Estudos Integrativos da 

Amazônia, devido a necessidade de conhecer mais sobre os riscos à saúde causados pela exposição ao 

mercúrio (Hg). E trata-se de um estudo de Revisão Integrativa de Literatura, realizada no Google 

Acadêmico, usando como critérios de inclusão: artigos entre 2013 a 2018, publicados na língua 

portuguesa e que estavam disponíveis para consulta. A busca foi feita utilizando os descritores: 

mercúrio na Amazônia e contaminação por mercúrio. Após o uso dos critérios citados e leitura 

cuidadosa da biografia, permaneceram no estudo 6 artigos. A análise de dados foi realizada utilizando 

um formulário síntese que foi previamente elaborado, o qual pode ser capaz de assegurar que a 

totalidade das informações relevantes sejam extraídas, garantindo a precisão na checagem das 

informações. Com os resultados obtidosidentificou-secomo efeitos da exposição ao mercúrio (Hg) na 

saúde humana: lesões ao sistema nervoso central, efeitos adversos nas funções cognitivas, sensoriais e 

até óbito do feto, tais exposições são causados pelo consumo de pescados contaminados por mercúrio, 

devido seu efeito acumulativo no organismo humano. Portantoobservou-se que a contaminação por Hg 

atualmente ainda é uma questão muito negligenciada, desse modo cabem medidas para que haja uma 

redução dessas contaminações, como:fiscalização para cumprimento da legislação ambiental para os 

poluidores, ações de educação ambiental para a população e orientação para ingestão de pescados de 

baixo nível trófico.  
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