
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ANAIS 
RESUMOS – 2019 

 

 

 
ISSN: 2316-7637 

  



 
 

2 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

 

RUBENS CARDOSO DA SILVA 

Reitor da Universidade do Estado do Pará 

 

CLAY ANDERSON NUNES CHAGAS 

Vice-Reitor da Universidade do Estado do Pará 

 

RENATO DA COSTA TEIXEIRA 

Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

CARLOS JOSÉ CAPELA BISPO 

Pró-Reitor de Gestão e Planejamento 

 

ALBA LÚCIA RIBEIRO RAITHY PEREIRA 

Pró-Reitora de Extensão 

 

ANA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Graduação 

 

ELIANE DE CASTRO COUTINHO 

Diretora do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia 

 

ALTEM NASCIMENTO PONTES 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

 

 

 

REALIZAÇÃO 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais  

Centro de Ciências Naturais e Tecnologia  

Universidade do Estado do Pará 

 

 

COORDENAÇÃO DO SIMPÓSIO 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

COMISSÃO ORGANIZADORA DOCENTE 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes (Coordenador) – UEPA 

Profa. Dra. Ana Lúcia Nunes Gutjahr (Vice – Coordenadora) – UEPA 

Profa. Dra. Jéssica Herzog Viana – UEPA 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA DISCENTE 

Alcione Pinheiro de Oliveira 

Ana Beatriz Neves da Silva 

Ana Flávia Santos de Brito 

Danielle Nazaré Salgado Mamede Pantoja 

Emile Lebrego Cardoso 

Enilde Santos de Aguiar 

Gysele Maria Morais Costa 

Isabela Rodrigues Santos 

Jaqueline Fontel de Queiroz 

Lucila Pereira Da Silva 

Manuella Almeida Raiol da Silva 

Marcelo Coelho Simões 

Marcos Felipe Bentes Cansanção Pereira 

Marcus Vitor Almeida Campos 

Marinele Maria Saraiva Rodrigues 

Mayara Gomes da Silva 

Mônica Moraes Ribeiro 

Ronaldo Darlan Gaspar Aquino 

Thamires Beatriz dos Santos Caitano 

Wilson Figueiredo de Lima 

Yuri Freitas da Silva 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA DOCENTE 

Prof. Dr. Alfredo Kingo Oyama Homma – UEPA 

Prof. Dr. Alisson Rangel Albuquerque – UEPA 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes – UEPA 

Profa. Dra. Ana Cláudia Tavares Martins – UEPA 

Prof. Me. Antônio Bisconsin Junior – IFRO  

Prof. Dr. Argemiro Midones Bastos – IFAP  

Prof. Dr. Carlos Elias de Souza Braga – UEPA 

Profa. Dra. Carmelita de Fátima Amaral Ribeiro – UEPA 

Profa. Ma. Claudeth de Souza Pinto – SEDUC-PA 

Profa. Dra. Cláudia Viana Urbinati – UEPA 

Prof. Dr. Edmir dos Santos Jesus – UEPA 

Profa. Dra. Fernanda da Silva Mendes – UEPA 

Profa. Dra. Flávia Cristina Araújo Lucas – UEPA 

Profa. Dra. Hebe Morganne Campos Ribeiro – UEPA 

Prof. Dr. Hélio Raymundo Ferreira Filho – UEPA  

Prof. Dr. Jefferson Dos Santos Marcondes – IFPA  

Profa. Dra. Jéssica Herzog Viana – UEPA 

Prof. Dr. José Augusto Carvalho de Araújo – UEPA  

Prof. Dr. José Moacir Ferreira Ribeiro – UEPA 

Profa. Dra. Leila de Fátima Oliveira de Jesus Robert – UEPA 

Profa. Dra. Luiza Helena da Silva Martins – UFRA 

Prof. Dr. Madson Alan Rocha de Sousa – UEPA 

Prof. Dr. Marcelo José Raiol Souza – UEPA 

Prof. Dr. Marcos Adami – INPE  

Prof. Dr. Marcos Augusto Eger da Cunha – UEPA 

Profa. Dra. Norma Ely Beltrão – UEPA 

 

 

 



 
 

6 
 

Prof. Dr. Pablo Luis Baia Figueiredo – UEPA  

Prof. Dr. Rafael de Paiva Salomão – MPEG  

Prof. Dr. Raimundo Sérgio de Farias Junior – UEPA  

Prof. Me. Renan Coelho de Vasconcellos – IFPA  

Profa. Dra. Veracilda Ribeiro Alves – IEC  

Prof. Dr. Werner Damião Morhy Terrazas – UEPA 

 

COMISSÃO CIENTÍFICA DISCENTE 

Alcione Pinheiro de Oliveira 

Emile Lebrego Cardoso 

Evelyn Lebrego Cardoso 

Enilde Santos de Aguiar 

Fernanda Neves Ferreira 

Gilson Celso Albuquerque Chagas Junior  

Gysele Maria Morais Costa 

Isabela Rodrigues Santos 

Jaíra Thayse Souza Batista  

Jaqueline Fontel de Queiroz 

Jefferson Inayan de Oliveira Souto 

Lucila Pereira Da Silva 

Manuella Almeida Raiol da Silva 

Marcelo Coelho Simões 

Marcos Felipe Bentes Cansanção Pereira 

Marcus Vitor Almeida Campos 

Marinele Maria Saraiva Rodrigues 

Mayara Gomes da Silva 

Mônica Moraes Ribeiro 

Paulo Weslem Portal Gomes 

Thamires Beatriz dos Santos Caitano 

Wilson Figueiredo de Lima 

Yuri Freitas da Silva 

 



 
 

7 
 

 

EDITORAÇÃO 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 

Emile Lebrego Cardoso 

Enilde Santos de Aguiar 

Isabela Rodrigues Santos 

Jaqueline Fontel de Queiroz  

Lucila Pereira Da Silva 

Manuella Almeida Raiol da Silva 

Marcus Vitor Almeida Campos 

Marinele Maria Saraiva Rodrigues 

Thamires Beatriz dos Santos Caitano 

Wilson Figueiredo de Lima 

Yuri Freitas da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

APRESENTAÇÃO 

 

No período de 11 a 13 de dezembro de 2019, o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais – em nível de mestrado acadêmico – da Universidade do Estado do 

Pará (UEPA) promoveu o VIII Simpósio de Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais 

na Amazônia, no Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia da UEPA. Nesta 

oitava edição, o tema abordado foi: Consciência Ambiental: Desafios Na Relação Ser 

Humano-Natureza.  

Em 2019, o Simpósio recebeu 676 inscrições. Os inscritos submeterem 203 

resumos e 281 trabalhos completos. Após o processo de avaliação, realizado pela 

Comissão Científica do Simpósio, foram aceitos 178 resumos e 219 trabalhos completos. 

Todos os trabalhos aceitos foram disponibilizados nos Anais do evento e estarão à 

disposição dos simposistas no site do Simpósio.  

Externo meus agradecimentos pela participação de todos no VIII Simpósio de 

Estudos e Pesquisas em Ciências Ambientais na Amazônia, e expresso aqui meu convite 

para reencontrá-los na nona edição do evento.   

 

Prof. Dr. Altem Nascimento Pontes 
Professor e Pesquisador da Universidade do Estado do Pará 
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RESUMO  

 

A atividade enzimática conduz muitas funções do ecossistema do solo, atuando como importante 

ferramenta na qualidade do ambiente edáfico. A atividade da urease, enzima que catalisa a 

hidrólise da ureia em dióxido de carbono e amônia, é um dos principais indicadores biológicos da 

qualidade do solo e pode ser influenciado pelo sistema de manejo do solo adotado e o tempo de 

implantação do sistema. Neste sentido, o objetivo foi avaliar a atividade da urease em um Latossolo 

Amarelo, considerando o efeito do tempo de implantação do sistema plantio direto (SPD). O 

estudo foi realizado em áreas sob cronossequência de SPD com quatro (SPD), seis (SPD6), dez 

(SPD10) e 12 (SPD12) anos de adoção, além de uma área sob sistema convencional (SC) e outra 

sob vegetação nativa (VN), utilizada como área de referência das condições originais do solo. O 

delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. Foram 

amostrados solos nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Para a avaliação da atividade 

ureolítica utilizou-se o método da quantificação de amônio liberado após incubação de 5g de solo 

em substrato com ureia, por 2h a 37 ºC. A atividade da urease variou de 12,1 a 132,6 μg de N-

NH4
+ g-1 de solo h-1, com destaque na camada mais rasa (0-5 cm), registrando-se valor de 64,2 μg 

de N-NH4
+ g-1 de solo h-1, incremento de 42,2% e 54,7% da atividade encontrada nas camadas de 

5-10 e 10-20 cm, respectivamente. Em solos sob VN foram encontrados a maior atividade 

ureolítica, seguidos de solos sob SPD4, SPD6 e SPD12 com atividades semelhantes entre si e 

superiores ao SC. O tempo de adoção do SPD considerado neste estudo promoveu aumento da 

atividade da urease quando comparado ao SC, no entanto promoveu pouca alteração do 4º ao 12º 

ano de implantação do sistema.  
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RESUMO  

 

Os resíduos gerados em locais de livre comercialização têm grande potencial de reaproveitamento. 

No entanto, ainda há pouca destinação adequada para esses resíduos que, quando dispostos em 

locais inapropriados, contribuem de forma negativa na qualidade de vida da população. Neste 

contexto, objetivou-se avaliar o gerenciamento dos resíduos orgânicos em feiras de Barcarena-PA. 

Para isso, foi realizado um levantamento dos tipos de resíduos e os destinos desses resíduos 

adotados por 20, 14 e 6 comerciantes, durante dez dias nas feiras de Vila dos Cabanos, Barcarena 

e dos produtores, respectivamente. As informações coletadas foram registradas e, a partir dos 

dados, foram geradas porcentagens para os tipos de destinos. Nas feiras estudadas os principais 

resíduos orgânicos gerados são cascas de frutas, destacando-se a do coco, um dos resíduos que 

provocam maior impacto ambiental, em função do tempo médio (oito anos) de sua decomposição 

natural; restos de hortaliças (35% do tipo folhosa), que possuem menor tempo de prateleira; e 

restos de pescados. Conforme o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de 

Barcarena (PMGIRSB) são coletados cerca de 300 t/mês de resíduos por veículos coletores da 

prefeitura que são depositados no lixão. Em visitação, registrou-se que na feira Vila dos cabanos, 

a destinação mais comum (44,5%) é a alimentação animal, seguido de 33,3% de feirantes que não 

reaproveitam os resíduos e os deixam para o serviço de coleta pública, 11,1% optam por 

congelamento de hortifrútis não comercializadas para posterior consumo e a mesma proporção que 

as oferecem para comunidades carentes.  Nas feiras de Barcarena e dos produtores, 42,8% dos 

feirantes destinam os resíduos à alimentação animal, 14,2% para consumo próprio e 42,8% não 

possuem práticas de reaproveitamento. Apesar da existência de algumas práticas de gestão de 

resíduos orgânicos nas feiras de Barcarena, grande parcela dos feirantes ainda não possuem 

medidas de gerenciamento. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar os impactos socioambientais da construção do 

Complexo Energético de Tucuruí.  Far-se-á o contexto histórico e sociológico acerca do tema. 

Observa-se que diversos trabalhadores camponeses foram atingidos e estes resolveram reconstruir 

uma identidade como detentores de direitos sociais, surgindo assim, um grande movimento social 

dos afetados pela construção da barragem de Tucuruí. Durante toda a implementação da Usina 

Hidrelétrica, nota-se a situação que estampa, cristalinamente, a colisão dos direitos humanos – de 

extremo valor para a sociedade hodierna, direito ao desenvolvimento em face da proteção às 

comunidades em torno que foram afetadas em virtude do empreendimento. Adotar-se-á a pesquisa 

qualitativa. Realizar-se-á uma pesquisa  documental e bibliográfica, expondo os impactos à 

sociedade, principalmente em torno da região do lago, causados em virtude da criação da Usina 

Hidrelétrica de Tucuruí. Conclui-se que os impactos socioambientais – em virtude da construção 

do Complexo Energético de Tucuruí – acarretou em inúmeras mudanças de cunho social, 

ambiental, não se esquecendo do fator cultural, que se observa hodiernamente. Ademais, 

comprometeu intensamente a biodiversidade de uma parte do território paraense, com a perda de 

terras, identidade e histórias. A construção deste complexo energético beneficiou mais as 

multinacionais que a população, pois estas sofreram os impactos ambientais. Acredita-se que é de 

extrema relevância o atendimento à opinião pública quando se tratar de futuras construções de 

usinas hidrelétricas no Brasil. 
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RESUMO  

 

O aumento de habitações ao longo de praias, bem como, o grande fluxo de turistas, influencia na 

ampliação do consumo e por sua vez, na maior deposição de resíduos sólidos, gerando um grande 

impacto ambiental. Pois afeta, direta ou indiretamente, a biota; as condições estéticas e sanitárias 

do meio ambiente; a saúde, segurança e o bem-estar da população; as atividades econômicas e a 

qualidade dos recursos ambientais. Considerando-se que a presença dos resíduos sólidos nos 

ambientes costeiros pode provocar danos aos organismos que neles vivem, o presente estudo tem 

como objetivo, caracterizar e quantificar os resíduos sólidos presentes nos transectos pré-

estabelecidos na praia de Ajuruteua no nordeste do estado do Pará. A metodologia utilizada foi 

coleta de resíduos sólidos em seis transectos de 10 m² pré-estabelecidos ao longo da praia, 

realizada no dia 31 de agosto de 2018 e, posteriormente, a análise dos materiais coletados, 

classificando e quantificando-os. Como resultados, foram caracterizados e contabilizados 695 

itens, sendo 6,33% de resíduos orgânicos (100% de cascas de coco) e 93,67% de resíduos 

inorgânicos, entre estes, encontrou-se a maior diversidade de plástico (77,88%), seguido por vidro 

(11,52%), isopor (6,30%), papel (2,61%) e metal (1,69%). Conclui-se que os resíduos sólidos 

coletados, de modo geral, são descartados na praia pelos próprios banhistas e que os resíduos 

plásticos são mais abundantes, representados principalmente por garrafas pet, tampas de garrafas, 

embalagens descartáveis e canudinhos, não diferindo muito de resultados encontrados em outras 

praias paraenses e do mundo. 
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RESUMO  

 

Desde os primórdios, o homem busca conhecer as plantas e suas propriedades medicinais. 

Descobertas que atualmente estão sendo comprovadas aconteceram ao acaso e serviram para curar 

doenças, conservar alimentos e ajudar no controle de insetos. (FREIRE, 2014). O objetivo deste 

trabalho foi de inserir a prática de extração de óleos essenciais no ensino de funções orgânicas. 

Executou-se uma oficina no laboratório de Química, na semana acadêmica de 2018 no Centro de 

Ciências Sociais e Educação, campus IV “UEPA” com 20 discentes de Licenciatura em Química 

e 10 discentes com habilitação em Química. A oficina realizou-se em duas etapas: Buscou-se por 

meio de questionamentos iniciais o entendimento deles sobre os óleos essenciais e sua relação com 

funções orgânicas, após  foi feito a prática de extração utilizando a extração líquido/líquido, o qual 

se escolheu a casca da Laranja comprada em feira para extração de “Limoneno”( essência 

encontrada na casaca do fruto) utilizando como solvente o hexano. Na segunda etapa foi feito a 

prática de produção de perfume aromatizante de ambiente. Ademais, aplicou-se um questionário 

com duas perguntas abertas sobre a importância de se conciliar os óleos essenciais no ensino de 

funções orgânicas, também sobre a aceitação da alternativa metodológica desenvolvida. Notou-se 

que os alunos entenderam a importância de se fazer práticas de extração no ensino de química 

orgânica, ficando evidente na análise do questionário, onde 96,4% da turma expôs a facilidade que 

a experimentação traz para o conteúdo abordado, e 3,6% relatou a importância da relação entre 

óleos essenciais e as funções orgânicas, indicando que essa relação facilitaria a compreensão do 

conteúdo tornando-o mais claro. Ensinar o conteúdo de funções orgânicas por intermédio de 

alternativas metodológicas experimentais é essencial, pois assim, os alunos podem presenciar o 

ensino de química de maneira diferenciada, através da relação entre o cotidiano, prática 

experimental e teoria desenvolvida em sala de aula. 
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RESUMO  

 

O Banco Internacional de Desenvolvimento (BID), em 2007, estimou que a Bacia da Estrada 

Nova em Belém possui 3 mil famílias vivendo em condições precárias de saneamento e meio 

ambiente. Dentro da Bacia da Estrada Nova, está inserido o canal da Travessa 3 de maio, sendo 

esse o objeto deste estudo. O estudo apresenta como objetivo avaliação da micro e macrodrenagem 

no canal da Travessa 3 de maio, assim foram realizadas pesquisas bibliográficas, estudos 

aprofundados sobre micro e macrodrenagem, analises de notícias e documentos regionais sobre 

enchentes, ente outros problemas relacionados a drenagem em conjunto com a visita in loco. Foi 

possível constatar que os alagamentos é um dos problemas rotineiros que afligem a população 

residente no entorno do canal, também foi possível observar a falta de manutenção e limpeza do 

canal. Embora algumas reformas tenham sido realizadas, como o projeto de macrodrenagem da 

bacia e consequentemente do canal, alguns problemas foram constatados, como a inexistência de 

sarjetas em alguns pontos, ou a existência das mesmas, mas danificadas, outro fator é o crescimento 

da vegetação no canal sem nenhum controle. Outro ponto é a disposição inadequada de resíduos 

no entorno do canal, o que favorece a ocorrência de enchentes. Ações como a pavimentação de 

ruas alinhadas à reestruturação do sistema de micro drenagem são medidas estruturais que devem 

ser tomadas, dentro das medidas não estruturais estão a realização de programas de educação 

ambiental com a população residente da área, e todo esse conjunto de ações deve ser 

correlacionado com os outros setores do saneamento, como abastecimento de água, gerenciamento 

de resíduos.  
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RESUMO  

 

Os insetos são considerados um dos grupos que mais contribui para os processos essenciais dentro 

dos ecossistemas, e perturbações nesses ambientes interferem sensivelmente na ecologia desses 

animais. O estudo objetivou realizar um levantamento e análise da entomofauna de um fragmento 

florestal no perímetro urbano do município de Abaetetuba, Pará, Brasil. Para o levantamento dos 

espécimes foram realizadas coletas ativas diurnas e noturnas com a utilização de rede 

entomológica, pinças e guarda-chuva entomológico. Além disso, foram instaladas armadilhas em 

pontos previamente selecionados, como as do tipo pitfall traps; as luminosas de pano; as VSR 

(Van Someren-Rydon) e a armadilha do tipo bandeja. As coletas foram realizadas no período de 

24 de outubro a 15 de dezembro de 2016 e incluíram 17 buscas com esforço amostral de quatro 

horas diárias totalizando 68 horas de trabalho de campo. O material coletado foi processado no 

Laboratório de Entomologia do Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG). Para determinação a 

nível específico utilizou-se chaves de identificação com auxílio de microscópio estereoscópico, 

além de comparações com espécimes da Coleção de Invertebrados do MPEG e com imagens 

disponíveis no ANTWEBv8.5.4. O material testemunho foi depositado na Coleção de 

Invertebrados do MPEG. Para análise faunística foram utilizados o Índice de Diversidade de 

Shannon-Weiner (H’), Frequência Relativa (FR) e Limite de Dominância (LD). Foram capturados 

502 indivíduos pertencentes a 33 espécies, distribuídas em 37 gêneros, 23 famílias e 8 ordens. A 
Ordem Coleoptera apresentou maior número de insetos coletados (59%), seguida de Lepidoptera 

(18%) e Odonata (13%). O Índice de Diversidade obtido foi de 1,115. Chalepus viduus (Weise, 

1905) e Mechanitis polymnia (Linnaeus, 1758) foram as espécies mais frequentes e dominantes 

pertencentes respectivamente às famílias Chrysomelidae e Nymphalidae. Estudos 

entomofaunísticos apresentam-se como uma importante ferramenta no conhecimento da 

diversidade de diferentes biomas como a Amazônia, servindo de subsídio para novos estudos e 

possibilitando a adoção de medidas que minimizem os danos ao ambiente.  
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RESUMO  

 

O bambu pertence à família Poaceae e sub-família Bambusoideae, consoante ao Angiosperm 

Phylogeny Group IV, sendo as plantas mais complexas morfologicamente desta família. A partir 

da aplicação da motomecanização na agricultura, uma nova abordagem de estudos sobre a física 

do solo foi mais exigida, visto que ela pode determinar como será o funcionamento dele na 

agricultura, apesar de não ser um indicador de fertilidade. O objetivo deste trabalho foi quantificar 

os atributos físicos do solo como a densidade e porosidade total do solo de bambuzal definindo 

seu funcionamento na manutenção do ecossistema através de seus poros. Neste estudo foram 

realizadas 6 coletas com 2 duas repetições utilizando o trado de amostra indeformada com anéis 

volumétricos, a densidade do solo foi calculada através da razão da massa seca do solo, com a 

retirada da umidade em uma estufa a 100° C e o volume do anel volumétrico. A porosidade total 

foi calculada por meio da diferença de 1 com a razão da densidade do solo pela densidade da 

partícula, dado em porcentagem. A densidade do solo (g/cm3) do P1 apresentou média das 

repetições 1,3630, P2 foi 1,6186, P3 foi 1,3866, P4 foi 1,6039, P5 foi 1,4687, P6 foi 1,3667, sendo 

importante na relação da massa de solo seca e o volume poroso. A porosidade total (%) do P1 

apresentou média das repetições 48,6, P2 foi 38,9, P3 foi 47,7, P4 foi 39,5, P5 foi 44,6, P6 foi 48,4, 

sendo que a porosidade total tem importância para evidenciar a constituição do espaço poroso 

(volume vazio), ou seja, o espaço que é ocupado pela água e ar. A densidade do solo apresentou 

um valor médio de 1,4679 g/cm3, logo caracteriza-se ser solo areno-argiloso, já a porosidade total 

apresentou valor médio de 44,6%, ou seja, este solo apresenta uma boa infiltração. 
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RESUMO  

 

Os estudos a respeito das características e classificações do solo vem crescendo, embora haja 

pouco conhecimento sobre os solos brasileiros, logo, faz-se necessário estudos de características 

dos solos para que possa formar conhecimento sobre a sua fertilidade e, consequentemente, sua 

utilização na agricultura. Este trabalho teve o objetivo de caracterizar o plintossolo encontrado no 

bairro da Terra Firme através da utilização da Carta de Munsell. A trincheira foi aberta na 

localização 1°27'06.7"S 48°26'07.0"W com 2 metros de profundidade, a Carta de Munsell foi um 

subsídio para verificação dos valores de croma, matiz e valor dos horizontes identificados na 

trincheira, além disso, foi utilizado também o Manual de Descrição e Coleta de Solo no Campo 

para verificar textura, estrutura e consistência. O horizonte A1: 0-20 cm, bruno acinzentado 

(10yR/5/2), com textura arenosa e estrutura granulares pequenas, na consistência seca ligeiramente 

dura, úmida muito friável, molhada não plástica e não pegajosa, a transição entre A1 e A2 é difusa 

ondulada. Horizonte A2: 20 – 1,56 cm, bruno acinzentado escuro (10yR/4/2), com textura arenosa 

e estrutura em blocos médios e pequenos, na consistência seca ligeiramente dura, úmida muito 

friável, molhada não plástica e não pegajosa, a transição entre A2 e 2CB é abrupta e plana, com 

presença de matacão e calhau. Horizonte 2CBbcf: 1,56 – 1,90 cm, amarelo brunado (10yR/6/6), 

textura argilosa cascalhenda, estrutura granular médias e pequenas, na consistência seca muito 

dura, úmida muito friável, molhada plástica e ligeiramente pegajosa, presença de mosqueados de 

10 a 15%, plintita acima de 5% e nódulos ferruginosos endurecidos. O solo encontrado é um 

plintossolo com 2 horizontes sendo que um estava alterado, pois apresentava um horizonte A 

enterrado, ademais este solo é pouco fértil devido a quantidade de concreção alta que impede o 

manejo do solo para o plantio mecanizado de culturas. 
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RESUMO  

 

A lei 11.645/08 torna obrigatória a inserção da temática indígena nas disciplinas, no entanto, inserir 

informações de elementos da cultura indígena no currículo escolar de forma descontextualizada e 

fragmentada, pode contribuir para reforçar estereótipos e desconsiderar o vasto legado cultural dos 

povos nativos brasileiros. O objetivo deste trabalho foi de fornecer subsídios para a abordagem de 

elementos culturais da cultura indígena na disciplina Química Orgânica a partir da preparação do 

Xarope de Urucum. Executou-se no segundo semestre de 2018, uma oficina com 10 discentes do 

segundo semestre de Licenciatura em Química da Universidade do Estado do Pará. A oficina 

realizou-se em três etapas: Buscou-se por meio de questionamentos iniciais o entendimento deles 

sobre a história dos povos indígenas, contou-se sobre o uso do urucum, fazendo alusão as funções 

orgânicas. No segundo momento, foi realizada uma abordagem sobre as funções orgânicas 

presentes no urucum, destacando a bixina e a norbixina por fornecerem as cores características do 

Urucum, e por apresentarem em seus compostos algumas funções orgânicas, após houve a 

preparação do xarope de urucum utilizando mel e o Urucum líquido. No terceiro momento, 

aplicou-se um questionário com 2 perguntas abertas, sobre a importância de se conciliar a prática 

e a teoria para o ensino do conteúdo de funções Orgânicas, também sobre a aceitação da alternativa 

metodológica desenvolvida. 87% dos discentes consideraram a preparação do xarope de urucum 

bastante favorável para se utilizar na aula de Química, devido os materiais serem de fácil acesso e 

13% destacaram as suas propriedades terapêuticas, como: cicatrização, alívio das dores de 

estômago (gastrointestinal) e problemas respiratórios. Desta forma, notou-se que a química 

orgânica está presente no cotidiano, pois o urucum é uma planta conhecida na Região Amazônica, 

por sua aplicabilidade como corante e xarope com propriedades terapêuticas, assim, trazendo o 

conhecimento tradicional ao conhecimento científico. 
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RESUMO  

 

O efeito estufa é um processo natural que mantém a temperatura do planeta em uma faixa onde é 

possível existir vida. Porém, esse efeito é intensificado por meio das queimadas florestais, onde 

toneladas de gases poluentes são emitidos na atmosfera, tal como, o dióxido de carbono (CO2). 

Além disso, a poluição do solo e dos efluentes por resíduos sólidos, cada vez mais, torna-se uma 

ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. No município de Cachoeira do Arari-PA, as 

queimadas estão em grande demanda, principalmente, em áreas de agricultura familiar voltadas 

para o plantio de abacaxi. Por outro lado, o processo de coleta dos resíduos sólidos não é eficiente 

na região rural do munícipio, o que provoca por parte da população o descarte irregular e até 

mesmo a queima desse material. Com base nisso, o presente estudo foi realizado com trinta 

estudantes do 8º ano do Ensino Fundamental, em uma Escola Pública, no Município de Cachoeira 

do Arari-PA. Objetivando verificar: (1) a percepção ambiental dos estudantes; (2) e suas possíveis 

contribuições para uma tomada de consciência, quanto às questões socioambientais em seu 

ambiente de convivência. Desta forma, uma dinâmica com os estudantes foi realizada por meio de 

um questionário composto por doze perguntas de caráter qualitativo e dois mapas conceituais. 

Diante dos resultados obtidos, verificou-se que a maioria dos estudantes estão conscientes da 

existência de problemas ambientais na sua região (95,98%). No entanto, grande parte dos 

estudantes não soube associar adequadamente as queimadas florestais e a queima dos resíduos 

sólidos com o efeito estufa. Portanto, constatou-se que o emprego de atividades de cunho 

ambiental associadas ao ensino de ciências são de extrema importância, uma vez que, estimula a 

participação dos estudantes, assim sendo, uma alternativa promissora para o desenvolvimento da 

educação ambiental nas escolas. 
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RESUMO  

A atividade enzimática fornece uma avaliação integrada do estado biológico do solo em função da 

relação direta com a comunidade microbiana. Dentre os grupos de enzimas que desempenham 

função na ciclagem de nutrientes, as fosfatases, produtos do metabolismo dos micro-organismos, 

atuam na mineralização do fósforo (P). Um dos fatores que influenciam na atuação e metabolismo 

dos grupos microbianos é a cobertura vegetal do solo. Neste contexto, o objetivo é verificar a 

influência de diferentes coberturas vegetais em um sistema de Integração Lavoura-Pecuária sobre 

atributos químicos e microbiológicos e a relação destes atributos no solo. O estudo foi realizado 

em Paragominas-PA, em um Latossolo Amarelo sob quatro áreas: mata, pastagem com Panicum 

maximun (capim mombaça), pastagem de Brachiaria brizantha cv. marandu (braquiária) e cultura 

do milho consorciada com Brachiaria ruziziensis. Foram amostrados solos nas profundidades 0-

5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm. Os esporos dos fungos micorrízicos foram extraídos pelo método do 

peneiramento úmido e as contagens realizadas 24 horas após extração, no microscópio 

estereoscópico. A atividade da fosfatase ácida foi determinada por meio da quantificação do p-

nitrofenol liberado após a hidrólise do éster fosfato p-nitrofenil e a mensuração da absorbância do 

extrato realizada em espectrofotômetro. O P total foi extraído por Mehlich I e analisado por 

colorimetria. O número de esporos variou de 57 a 1285 unid./50 mL de solo, com maior 

abundância em solos sob braquiária (759 unid./50 ml solo) e capim-mombaça (720 unid./50 ml 

solo) independentemente da camada avaliada. A atividade da fosfatase foi superior em solos sob 

mata, especialmente na superfície do solo (0-5 cm), seguidos de solos sob braquiária. Nos solos 

sob cultivo de milho foi observado maior teor de P total. A correlação entre os atributos foi positiva 

entre a densidade de esporos e P total e negativa entre a atividade da fosfatase e P total. 
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RESUMO  

 

O objetivo deste trabalho foi calcular a evapotranspiração de referência, por meio, do método de 

Penman-Montheith com dados coletados da estação meteorológica convencional. As análises 

ocorreram na estação meteorológica da Universidade Federal Rural da Amazônia – Campus 

Belém, sendo uma estação padronizada conforme as normas internacionais. As análises ocorreram 

no período de 1 a 26 de julho às 15h. Foi utilizado o pluviômetro, termoanemômetro, tanque classe 

A e termômetro de registro do bulbo seco, bulbo úmido e máximo para as análises. As informações 

de fotoperíodo, radiação solar e insolação foram obtidos através do site INMET. Após coleta e 

sistematização dos dados, foi calculada a evapotranspiração através do método de Penman-

Montheith. Os resultados dos cálculos foram dados por média semanal, a pressão de vapor d’agua 

na primeira semana apresentou 4,408 Kpa, 3,395 Kpa na segunda, 2,918 Kpa na terceira e 3,078 

Kpa na última semana de análise. A umidade relativa foi bastante variada, na 1° semana apresentou 

91,64%, 69,89% na 2° semana, 62,09% na 3° semana e 62,56% na 4° semana, sendo a quantidade 

de água presente no ar em relação à capacidade máxima de vapor que o ar retém (4%). O saldo de 

radiação foi de 16,3424 MJ/m2.dia na 1º semana, 13,7708 MJ/m2.dia na 2º semana, 12,6662 

MJ/m2.dia na 3º semana e 13,2189 MJ/m2.dia na última semana de análise, sendo um balanço entre 

as entradas e saídas de readiação de ondas curtas e ondas longas. Já a evapotranspiração de 

referência apresentou 6,3241 mm/dia na 1° semana, 6,4044 mm/dia na 2° semana, 7,6096 mm/dia 

na 3° semana e 6,5832 mm/dia na 4° semana, sendo um processo simultâneo de transferência de 

água para a atmosfera. Logo, durante todo o período de análises, foi verificado a ausência de 

precipitação com o céu parcialmente coberto e nuvens médias, com uma visibilidade ótima a 50 

metros. 
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RESUMO 

 

A associação dos macroinvertebrados aos bancos de bivalves aumenta a heterogeneidade do 

habitat e fornece biodeposição como alimento para invertebrados detritívoros. O objetivo deste 

estudo foi verificar se a ocorrência e diversidade de bivalves de água doce da Amazônia Oriental 

estão associadas com a diversidade e abundância da fauna de outros invertebrados aquáticos do 

leito de bivalves. A destruição de habitats, poluição e a introdução de espécies exóticas tem feito 

com que várias populações de bivalves diminuíssem ou desaparecessem. Dessa maneira, proteger 

e reverter alterações drásticas às populações de bivalves é a principal estratégia para a sua 

conservação e preservação. As coletas foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2011 

a 2015 nos rios Tocantins, Tapajós, Trombetas, Jarí, Xingu, Gurupi, Irituia, Piriá e Araguaia. No 

banco de bivalves, três coletas de água foram realizadas próximo ao fundo usando uma garrafa 

Van Dorn. A temperatura °C, pH, condutividade (µS/cm), oxigênio dissolvido (mg/l) e 

profundidade (m) foram medidos. Bivalves e macrofauna foram coletados com draga de Ekman, 

ou manualmente, dependendo da profundidade. Uma ordenação (escalonamento não-métrico 

multidimensional, MDS) verificou a relação entre coletas de macrofauna baseada na sua 

composição e abundância. Medições físico-químicas foram associadas com dados da macrofauna 

(BIOENV e ENVFIT). Árvores de classificação e regressão criaram modelos de associação entre 

bivalves e fauna associada. O Tocantins teve maior diversidade Shannon apresentando o maior 

nível (2.31) e maior abundância da família Chironomidae (680 indivíduos), e houve maior 

dominância de Chironomidae e Tubificidae no Xingu. Oxigênio dissolvido, condutividade, 

profundidade e a temperatura foram fracamente (rs=0,13; p<0,05) correlacionadas com a 

macrofauna, o que foi positivamente associado à presença de bivalves. Os nove rios amazônicos 

apresentaram diferenças nos valores de abundância e diversidade de macrofauna e a baixa 

dominância da macrofauna foi positivamente associada à presença e número de espécies de 
bivalves. 
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RESUMO  

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) nº 9.433/97 apresenta como um de seus 

objetivos assegurar a atual e futuras gerações a necessária disponibilidade de água em padrões de 

qualidade adequado aos seus usos, para alcançar este objetivo um dos instrumentos utilizados pela 

PNRH é a outorga. A outorga é uma autorização necessária para a utilização de águas subterrâneas, 

sendo uma forma de assegurar o controle qualitativo e quantitativo do uso feito pelos usuários. 

Para obter o título de outorga é necessário atender as exigências feitas pelo órgão responsável por 

sua emissão, no Estado do Pará a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS). O 

intuito desta pesquisa foi identificar usuários que captam água subterrânea e não possuem 

outorgas. Foi feita a aplicação de um questionário online, buscando obter informações sobre 

habitantes do município que possuem poços subterrâneos que não possuem títulos de outorga ou 

dispensa de outorga e comparar com o número de títulos outorgados para o município de Marituba. 

Foi obtido a partir do site da SEMAS o número de poços que possuem outorgas no município, 

sendo estes um total de 98 poços outorgados. Foram obtidas 20 respostas de moradores de 

Marituba, para a primeira pergunta o número de residências que possuem poços subterrâneos para 

abastecimento correspondeu a 11, enquanto 9 não possuem poços. Para a pergunta sobre saber o 

que é outorga 11 pessoas disseram não saber e 9 afirmaram saber. Para a terceira pergunta para 

saber se o poço possui outorga 8 disseram que não possui outorga e 3 disseram que possui. Desta 

forma foi possível analisar que ainda há usuários que possuem poços e não tem outorga, podendo 

trazer prejuízo para o manancial, como contaminação do lençol freático e causar assim problemas 

de saúde para a população que utiliza a água do mesmo manancial. 
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RESUMO  

 

A Andiroba (Carapa sp.) é uma árvore muito utilizada pela população amazônica e entre seus 

principais usos estão a extração madeireira para fabricação de móveis, na construção civil e na 

obtenção do óleo das sementes. Embora haja bastante estudo sobre o óleo de andiroba, o estudo 

da composição química do resíduo industrial das sementes de andiroba (RIA), conhecido 

tecnicamente como torta, não é registrado na literatura. Baseando-se nisso, este estudo tem por 

objetivo determinar o teor de compostos fenólicos de extratos hidroalcóolicos do RIA. O material 

de estudo foi obtido junto a empresa Amazon Oil, situada em Ananindeua-PA. Para obtenção dos 

extratos hidroalcóolicos, 50 g do RIA foi transferido para um sistema soxhlet e extraídos por 6 

horas, com hexano, para remoção de óleos e gorduras remanescentes do processo industrial. O 

material residual foi seco e moído para obtenção de quatro extratos em etanol/água 50% (v/v); a 

uma razão de 1:100 de soluto/solvente (m/v); sob diferentes 4 tempos (1, 2, 3 e 4 horas) de extração 

em ultrassom a 40 ºC (±0,5); e assim avaliar a influência do tempo na composição fenólica, 

determinada por meio do método Folin-Ciocalteu. Observou-se que os extratos obtidos após 2 e 3 

horas de extração apresentaram os maiores teores de compostos fenólicos (6,579±0,268 e 

6,348±0,265 mg EAG.100 g-1, respectivamente), seguidos pelos extratos adquiridos após 1 e 4 

horas (3,663±0,192 e 1,561±0,5 mg EAG.100 g-1, respectivamente), que exibiram concentrações 

diferentes entre si, segundo o teste de Tukey (p<0,05). Os polifenóis são largamente distribuídos 

nas plantas e possuem atividades biológicas comprovadas, na prevenção e tratamento de muitas 

doenças, como diabetes, estresse oxidativo, infecções microbianas etc. Os resultados sugerem a 

possibilidade de reutilização dos resíduos da indústria da andiroba para a obtenção de compostos 

bioativos, com inúmeras aplicações nas áreas de alimentos, cosméticos e farmacêutica. 
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RESUMO 

 

O filo Nematoda representa mais de 80% da abundância total dos metazoários, sendo composto 

por 450 gêneros e aproximadamente 26650 espécies. Estima-se que mais de um milhão de espécies 

ainda não são conhecidas, pois em diversas áreas o simples levantamento destas ainda não foi 

realizado. Este estudo identificou o gênero Cheironchus a nível específico, descrevendo as 

principais características morfológicas das espécies e sua distribuição na Foz do Rio Doce-ES. A 

amostragem foi realizada em 20 estações distribuídas ao longo da Foz do Rio Doce, em duas 

campanhas (Verão-dezembro/2010 e Inverno-julho/2011). O sedimento foi coletado com um 

Mega Van-veen, sub-amostrado e fixado com formaldeído a 10%. Os Nematoda foram triados e 

montados em lâminas permanentes, sendo os Cheironchus identificados ao nível de espécie. Foram 

identificadas três espécies do gênero, Cheironchus conicaudatus, Cheironchus sp. 1 e Cheironchus 

sp. 2, e estas apresentaram distribuição heterogênea. Cheironchus apresentou baixos valores de 

densidade nos dois períodos coletados, variando de 0 a 32,38 ind./10cm² no verão e de 0 a 28,29 

ind./10cm² no inverno. Considerando ambas as campanhas, houve predominância de juvenis 

seguidos de machos e fêmeas (47%, 30% e 23% respectivamente). As três espécies de Cheironchus 

indicaram morfologias distintas no formato da cauda, sendo duas delas prováveis espécies novas. 

O ANOSIM não detectou diferenças significativas quando comparadas as assembleias de 

Cheironchus em nenhum dos fatores analisados, o que pode estar relacionado ao fato de que todas 

as espécies possuem o mesmo hábito alimentar, pouco diferindo em termos de preferência por 

estações, profundidade ou localização. Apesar de não ter sido possível a completa descrição das 

espécies, conseguiu-se observar diferenças morfológicas marcantes entre elas, como comprimento 

do corpo, comprimento da espícula e morfometria da cauda. Assim, contribuiu-se para ampliar o 

conhecimento sobre a ecologia e a diversidade da fauna na Foz do Rio Doce-ES. 
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RESUMO 

 

O uso de plantas medicinais para o tratamento de enfermidades da população é recorrente na 

Amazônia, devido ao elevado número de espécies empregadas como tal e à facilidade de acesso 

aos espécimes. Este estudo teve por objetivo realizar o levantamento das plantas medicinais e as 

principais formas de uso pela população urbana do município de Capitão Poço, Pará. Realizou-se 

a aplicação de questionários composto por 14 perguntas “abertas” ou “fechadas”, para 95 

moradores, de junho a agosto de 2018. Buscava-se identificar o entrevistado e obter informações 

sobre a forma de obtenção dos espécimes, partes vegetais utilizadas, formas de preparo e usos 

terapêuticos. A maioria dos entrevistados foram do sexo feminino (63,2%), com idade entre 31 e 

50 anos (37,9%) e ensino fundamental completo (43,1%). Dos entrevistados, 88,4% disseram fazer 

uso de plantas medicinais e 69,5% as utilizam especificamente no tratamento de enfermidades. 

Foram mencionadas 88 espécies, pertencentes a 40 famílias, sendo Lamiaceae (17 espécies), 

Asteraceae e Fabaceae (seis espécies cada) as mais representativas. As espécies mais citadas foram 

Plectranthus ornatus Codd (boldo-pequeno; 41%), Melissa officinalis L. (erva-cidreira; 39%), 

Cymbopogon citratus (DC) Stapf (capim-santo; 24%). Dos entrevistados, 60% cultivam as plantas 

no próprio quintal e apenas 4,2% as extraem diretamente da natureza. A folha é a parte mais 

utilizada (60%), devido à facilidade de coleta e disponibilidade durante o ano, seguida da casca 

(8%). A principal forma de preparo é o chá (62%), seguida pelo macerado (13%). Os usos mais 

frequentes visam combater a gripe (15%) e má digestão (9%). Os resultados mostram que a 

população detém conhecimento empírico sobre as aplicações medicinais das plantas, usando-as 

sobretudo no tratamento de afecções menos emergenciais. As informações geradas podem dar 

suporte para produção de futuras pesquisas de cunho etnobotânico, florístico-taxonômico, 

ecológico ou genético, resultando em dados adicionais sobre as plantas medicinais citadas. 
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RESUMO  

 

A Feira de Ciências é uma ferramenta primordial para a educação por possibilitar ao estudante um 

primeiro contato com a criação, o desenvolvimento e a apresentação de um projeto de pesquisa e, 

por conseguinte, desenvolver diversas habilidades não trabalhadas em um ambiente normal de sala 

de aula. Esta oportunidade traz uma aproximação dos estudantes com a pesquisa logo no início de 

sua formação, desenvolvendo competências que possibilitam a estes serem cada vez mais criativos, 
empreendedores, idealizadores e inovadores. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo avaliar 

a importância da feira de ciências no processo de construção ativa do conhecimento, considerando 

imprescindível o seu desenvolvimento nas escolas, como uma metodologia diferenciada que 

auxilia na construção do conhecimento dos alunos. Para isso, organizou-se uma Feira de Ciências 

intitulada ‘’Pequenos Cientista’’, realizada com alunos do ensino fundamental menor da Escola 

Centro Educacional Vitória Régia localizada no município de Abaetetuba-PA, de modo a avaliar, 

através da observação, o comportamento e a interação dos alunos com a atividade proposta. Os 

resultados obtidos evidenciam o êxito da experiência, constatado a partir da observação do 

comportamento dos estudantes, que expressaram alto grau de motivação, interesse e prazer por 

terem participado da atividade, além de grande envolvimento e interação dos alunos com a 

comunidade escolar. Ademais, notou-se que a realização do projeto apontou mudanças benéficas 

nos alunos, como desenvolvimento da criatividade e capacidade inventiva e investigativa dos 

estudantes. Em suma, a utilização de feira de ciências é uma importante ferramenta metodológica 

para o ensino de ciências, pois possibilita que todos os envolvidos aprendam e socializem seus 

saberes, de forma crítica, autônoma e prazerosa além de auxiliar em uma construção diferenciada 

do conhecimento, permitindo o diálogo e a interação entre os envolvidos. 
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RESUMO  

 

O hidromel é obtido pela fermentação alcoólica do mel de abelha e água potável, podendo ser 

adicionada de frutas. A pitaya (Hylocereus costaricensis) é uma fruta com sabor adocicado, rica 

em minerais, fibras e compostos antioxidantes que pode agregar características sensoriais a 

bebidas. O objetivo do trabalho foi elaborar e avaliar a influência da adição de polpa e casca de 

pitaya nos atributos sensoriais de hidromel. Para elaboração do hidromel foram realizadas as etapas 

de higienização dos materiais e utensílios, preparação do mosto até atingir 30 ºBrix e preparo do 

pé de cuba. A fermentação foi acompanhada por 24 dias com medidas do ºBrix, acidez e pH, em 

seguida foram adicionados a polpa e casca de pitaya, posteriormente a fermentação foi mantida 

por 7 dias em aproximadamente 25 °C. O hidromel foi posteriormente filtrado, engarrafado e 

pasteurizado a 60 °C por 30 minutos. A análise sensorial foi realizada com 70 provadores não 

treinados que avaliaram a cor, sabor, viscosidade, aroma, impressão global e intenção de compra 

do hidromel. Os valores obtidos referentes na análise sensorial e índice de aceitabilidade foram 

respectivamente: cor 8,31 – 92,38 %; sabor 6,90 – 76,67 %; viscosidade 7,34 – 81,59 %; aroma 

6,94 – 77,14 % e impressão global de 7,49 – 83,17 %. Dentre os atributos notou-se que a cor obteve 

maior média, relacionada provavelmente à transferência de betalaínas da pitaya durante a infusão 

no mosto, conferindo tonalidade avermelhada ao produto. A intenção de compra obteve média de 

4,01; que indica que os julgadores provavelmente comprariam a bebida. Portanto, observou-se que 

a adição de polpa e casca de pitaya interferiu positivamente nos atributos sensoriais. Além de ser 

opção para o aproveitamento de resíduos de frutas na elaboração de bebidas alcóolicas. 
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RESUMO  

 

Os processos correlacionados com a perda e fragmentação de florestas tem aumentado de 

forma alarmante e estão entre as maiores ameaças à biodiversidade tropical. Um dos principais 

efeitos causados pela fragmentação de áreas naturais é a formação de bordas. Neste trabalho 

objetivou-se avaliar os efeitos de borda sobre a regeneração natural de Euxylophora paraensis 

Huber em um fragmento florestal situado no município de Paragominas-Pará, em área da 

Mineração Paragominas S.A., empreendimento administrado pela empresa Hydro. Foram 

registrados o diâmetro (DAP) e altura total de todos os indivíduos regenerantes em dez matrizes, 

sendo: cinco matrizes em área de borda (<100m) e cinco no interior do fragmento (>100m). A 

regeneração natural foi classificada em mudas (altura <300cm) e arvoretas (altura ≥ 300 cm). 

Foram registrados 594 indivíduos regenerantes. Em área de borda a densidade foi de 349 ind ha-1 

para mudas e 177 ind ha-1 para arvoretas. Nos ambientes do interior do fragmento a densidade foi 

161 ind ha-1 para mudas e 259 ind ha-1 para arvoretas. Não houve diferença estatística da densidade 

em relação ao ambiente ou tamanho dos indivíduos (ANOVA, p>0,05). No entanto, apesar desse 

resultado, observou-se que em áreas de borda há predominância de mudas e nas áreas mais internas 

do fragmento maior densidade de arvoretas. Os resultados demonstram que a população de E. 

paraensis tem sua ecologia reprodutiva influenciada pela fragmentação florestal em que nas áreas 

de borda há um favorecimento no estabelecimento de indivíduos mais jovens (mudas), no entanto 

a espécie precisa de ambientes menos conturbados, como o interior do fragmento, para o seu 

desenvolvimento, sendo este comportamento típico de espécies secundárias tardias. 
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RESUMO  

 

A madeira é um material heterogêneo devido as diferenças dos elementos que constituem seu 

tecido, dessa maneira apresenta variações entre espécies e até mesmo em indivíduos de uma 

espécie. Por isso, o estudo das propriedades tecnológicas facilita o conhecimento para sua 

utilização racional na indústria. Além disso, apresenta boa resistência comparada a diferentes 

materiais como concreto e metais, e ainda possui elevada disponibilidade natural. A ausência do 

estudo específico de suas propriedades físico-mecânicas e sua armazenagem sem a aplicação de 

preservantes, podem acarretar o ataque de organismos xilófagos, acelerando o processo de 

biodegradação. Desta maneira, o trabalho teve como objetivo realizar a caracterização simplificada 

das propriedades físicas da madeira de Qualea sp., para dar subsídio ao seu uso de maneira correta. 

Foram coletadas amostras de madeira da espécie em uma serraria de pequeno porte no município 

de Belém-PA, posteriormente, foram encaminhadas para o Laboratório de Madeira da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA). Para a determinação das propriedades físicas, 

confeccionados seis corpos de provas com dimensões 5 cm x 3 cm x 2 cm, e os procedimentos dos 

ensaios conforme disposto na norma da ABNT NBR 7190/1997: Projetos de Estruturas de 

Madeiras e, em seguida, as mostras foram submergidas em água para sua saturação. Na sequência, 

foram levados para estufa até alcançar a estabilidade dimensional (umidade ≤ 0,5 %) medidos com 

o auxílio de um paquímetro. Os resultados das médias foram de 18,16% e 0,57 g/cm³ para o teor 

de umidade e densidade básica, respectivamente. Portanto, o conhecimento das propriedades 

físicas da madeira permite indicar a finalidade e uso racional dos recursos florestais de maneira 

sustentável, diminuindo a quantidade de resíduos e favorecer na qualidade dos produtos. 
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RESUMO  

 

O hidromel é uma bebida alcoólica cuja adição de frutas pode ampliar as formas de consumo deste 

produto. A tangerina (Citrus reticulata) é rica em vitamina C e sua casca pode ser adicionada a 

bebidas fermentadas com intuito de intensificar as características sensoriais. O objetivo do trabalho 

foi avaliar os atributos sensoriais de hidromel incorporado de polpa e casca de tangerina, como 

alternativa de aproveitar resíduos de frutas em bebidas. Para elaboração do hidromel foram 

realizadas as etapas de higienização dos materiais e utensílios, preparação do mosto até atingir 30 

ºBrix. No pé de cuba foi utilizado 10 % do volume do mosto, este foi pasteurizado a 60 ºC por 30 

minutos, resfriado e acrescido de Saccharomyces cerevisiae. O pé de cuba foi mantido em 

recipiente fechado a 20 °C por 24 horas. O restante do mosto foi pasteurizado a 100 ºC por 2 

minutos, resfriado e adicionado do pé de cuba. A fermentação foi acompanhada por 24 dias com 

medidas do ºBrix, acidez e pH, em seguida foram adicionados a polpa e casca de tangerina, após 

isso a fermentação foi mantida por 7 dias em ± 25 °C. O hidromel foi posteriormente filtrado, 

engarrafado e pasteurizado a 60 °C por 30 minutos. A análise sensorial foi realizada com 70 

provadores que avaliaram a cor, sabor, viscosidade, aroma, impressão global e índice de 

aceitabilidade dos atributos. Os valores obtidos referentes aos atributos sensoriais e índice de 

aceitabilidade foram respectivamente: cor 7,33 - 80,32 %; sabor 6,20 - 68,89 %; viscosidade 7,01 

- 77,94 %; aroma 6,47 - 71,90 % e impressão global 6,71 - 74,60 %. Portanto, a adição de polpa e 

casca de tangerina no hidromel agregou qualidade sensorial a bebida. 
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RESUMO  

 

O mel é utilizado na elaboração de hidroméis, devido sua abundância em açúcares fermentescíveis. 

A incorporação de frutas pode agregar valor sensorial a essa bebida. O taperebá (Spondias mombin 

L.) atrai interesse pelo seu sabor, aroma e sua qualidade nutricional. Este apresenta-se como ótima 

opção para adição em bebidas devido a intensidade de seus atributos sensoriais. O objetivo do 

trabalho foi averiguar a influência da polpa e casca de taperebá nos atributos sensoriais de 

hidromel, como forma de contribuir para a utilização de resíduos em bebidas alcoólicas. Para 

elaboração do hidromel foram realizadas as etapas de higienização dos materiais e utensílios, 

preparação do mosto até atingir 30 ºBrix e preparo do pé de cuba. Durante 24 dias a fermentação 

da bebida foi acompanhada com medidas do ºBrix, acidez e pH. Em seguida, esta foi adicionada 

de polpa e casca de taperebá, a fermentação foi mantida por mais 7 dias em ± 25 ºC. O hidromel 

foi filtrado, engarrafado e pasteurizado a 60 °C por 30 minutos. A análise sensorial foi realizada 

com 70 provadores não treinados que avaliaram a cor, sabor, textura, aroma, impressão global e 

intenção de compra. Os valores obtidos referentes aos atributos sensoriais foram: cor 7,13; sabor 

7,14; viscosidade 7,29; aroma 7,07 e impressão global 7,21. A intenção de compra obteve média 

de 4,03; os julgadores afirmaram que provavelmente comprariam o hidromel. A utilização de polpa 

e casca de taperebá intensificou os atributos sensoriais da bebida. Portanto, a elaboração deste 

produto pode incentivar a utilização de cascas de frutas em produtos alimentícios, além de 

aumentar o consumo de hidroméis, a partir do aproveitamento de frutas amazônicas. 
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RESUMO  

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de colo uterino (CCU) tem uma alta taxa de 

ocorrência no Brasil e o estado do Pará se apresenta como um dos líderes com uma taxa de 

mortalidade estimada de 21,25/100 mil mulheres. Diante desse cenário evidencia-se a necessidade 

do rastreio precoce das lesões precursora do CCU, de forma que leve a diminuição da taxa de 

mortalidade através do tratamento precoce. Este trabalho tem como objetivo descrever a ocorrência 

de lesões celulares escamosas precursoras do CCU, através do projeto de extensão universitária, em 

mulheres de comunidades ribeirinhas próximas a cidade de Belém-PA, em um período de dez 

anos. Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, de caráter descritivo, utilizando o banco de dados 

do Laboratório de Citopatologia da Universidade Federal do Pará, realizado do ano 2010 a 2019, em 

parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). A média de idade das participantes foi de 39,8 anos, 

os resultados citológicos normais foram 87,8% (303), e com resultados alterados 12,2% (42), com 

média de idade de 39,4 anos. Dentro deste grupo, foi identificado os seguintes resultados: 45,2% 

(19) de Células Escamosas Atípicas de Significado indeterminado (ASC-US); 19,1% (8) Lesão 

Intraepitelial Escamosa de Baixo grau (LSIL); 14,3% (6) células escamosas atípicas, não se pode 

descartar uma lesão de alto grau (ASC-H); e 24,4% (9) de Lesão Intraepitelial Escamosa de Alto 

Grau (HSIL). Por meio deste estudo, de dez anos, pode-se evidenciar uma taxa relevante de lesões 

precursoras do câncer de colo uterino em uma média de idade de risco. Demostrando que há 

necessidade de melhores investimentos na prevenção do CCU nesta população, além de contribuir 

com estudos epidemiológicos. 
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RESUMO 

 

Uma parte da população vive em regiões rurais e dependem uns dos outros e 

também do ambiente em que vivem para sua sobrevivência. O problema do lixo no meio rural é 

agravado pela falta de coleta regular do mesmo, fazendo com que a própria população residente 

da área, descarte o lixo em meio a natureza de maneira inadequada. Foi desenvolvido um estudo 

de sensibilização onde buscou-se o despertar do comprometimento dos indivíduos, no intuito de 

trocar conhecimento acerca do descarte de resíduos e a preservação da biodiversidade, a partir da 

apresentação dos problemas ocasionados pelo lixo em local impróprio. Supõe-se que levar 

informações aos indivíduos acerca do lixo modifica o comportamento destes, quanto as suas ações. 

Mediante uma palestra foram apresentados os tipos de resíduos e os problemas que eles podem 

causar se descartado de maneira incorreta no meio ambiente. Depois da apresentação dos tópicos, 

lixo, meio ambiente, saúde e poluição procurou-se fazer comparações entre o conhecimento prévio 

e posteriormente à atividade, para isso foram utilizados questionários. Após a análise dos 

resultados, encontrou-se grandes diferenças nos entendimentos de cada indivíduo para com os 

pontos discutidos. Isso indica que apesar do assunto sobre o lixo, saúde e a poluição do meio 

ambiente, ser bastante discutido na mídia, ainda existe indivíduos com pouca informação sobre 

essa causa. Com a análise dos resultados e observações feitas, se pode inferir que a falta de 

informação sem uma discussão que leve o indivíduo a uma reflexão acarreta aos mesmos um não 

comprometimento com o meio ambiente. 
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RESUMO  

 

Os caroços de açaí branco e preto (Euterpe oleracea Mart.), são um rejeito vegetal de difícil 

eliminação e que encerra moléculas de natureza lipídica e fenólica, passiveis de serem exploradas 

pela indústria de alimentos, cosmética e farmacêutica. Neste sentido, o objetivo deste trabalho é 

investigar os diferentes metabólitos presentes nos caroços de açaí por cromatografia em camada 

delgada (CCD) e ensaios de via úmida. Os caroços de açaí (1 Kg) foram coletados no município 

de Santa Bárbara do Pará (SISGEN A246F9A) e em seguida foram secos, triturados e extraídos 

durante 30 minutos, à 35 °C com 1,5 L n-hexano e durante 30 minutos, à 45 °C com 3,0 L de 

etanol, respectivamente, empregando agitação assistida por ultrassom. Em seguida os extratos 

foram analisados com CCD e ensaios de via úmida, empregando reagentes específicos para a 

detecção de alcaloides (Dragendorff), flavonóides (difenilboriloxietilamina 1% em metanol e 

polietilenoglicol 5%), cumarinas, antraquinonas e antronóis (KOH 1% etanol e radiação UV), 

fenólicos (Vanilina 1% e H2SO4 10%, ambos em etanol), taninos condensados e hidrolisáveis 

(FeCl3) e ácidos graxos (ácido fosfomolibidico). Foram identificadas por CCD a presenças de 

ácidos graxos, substâncias fenólicas e taninos condensados, sendo esta última classe confirmada 

através do ensaio qualitativo com FeCl3, não havendo diferenças entre o açaí preto e branco. Os 

ácidos graxos são responsáveis pelo armazenamento de energia e o isolamento térmico dos 

organismos, são precursores de hormônios e têm sido relatados como potentes antimicrobianos. 

Os compostos fenólicos e os taninos condensados são relatados na literatura como antioxidantes 

naturais poderosos, capazes de combater o estresse oxidativo e as doenças associadas, como: 

diabetes, câncer, Alzheimer e Parkinson. A partir dos resultados obtidos, observa-se que os caroços 

de açaí preto e branco possuem metabólitos secundários passiveis de serem aproveitados para fins 

tecnológicos como fonte de antioxidantes naturais. 
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RESUMO 

 

O ensino de física é fundamental para a investigação, compreensão e a contextualização dos 

fenômenos físicos que ocorrem no cotidiano, contudo, muitas vezes este ensino é pautado somente 

na memorização de fórmulas, leis e conceitos que dificultam a aprendizagem dos alunos. Dessa 

forma, este estudo teve por objetivo avaliar a importância das aulas teórico-práticas no ensino de 

eletrodinâmica como agentes facilitadores da aprendizagem em espaço não formal. Este estudo foi 

desenvolvido na disciplina de física com 40 alunos do terceiro ano do ensino médio de uma escola 

pública do município de Salvaterra, Ilha de Marajó, Pará. No primeiro momento foi aplicado um 

pré-teste com dez questões discursivas do conteúdo de eletrodinâmica para verificar o 

conhecimento prévio dos alunos. No segundo momento, ocorreu uma aula teórica com base nos 

conhecimentos prévios dos alunos e visita de campo na Usina Termoelétrica de Salvaterra para a 

observação e explicação de como ocorrem os fenômenos físicos, por fim, aplicou-se o pós-teste 

(mesmas questões do pré-teste) para avaliar se os alunos tiveram maior assimilação de 

conhecimentos. O desempenho dos alunos foi melhor no pós-teste com 60% dos acertos contra 

30% em relação ao pré-teste. Na primeira questão, os acertos dos alunos no pré-teste foram 30% 

e no pós-teste 74%, os resultados de acertos das demais questões foram: segunda (22% e 57%), 

terceira (30% e 43%), quarta (17% e 43%), quinta  (52% e 70%), sexta (17% e 48%), sétima (30% 

e 57%), oitava (96% e 91%), nona (30% e 43%) e décima questão (57% e 74%). Mesmo que o 

desempenho dos alunos tenha sido melhor no pós-teste, observou-se que os mesmos ainda 

apresentam dificuldades em relacionar os conceitos trabalhados em sala de aula com o seu 

cotidiano. Portanto, o uso de novas metodologias contextualizadas são importantes para a melhor 

qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos. 
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RESUMO  

A Momordica charantia L. (Curcubitaceae) é uma planta conhecida popularmente como São 

Caetanto e muito utilizada na medicina popular com atividade antimicrobiana. Esta planta é 

reportada na literatura com a presença de metabólitos biologicamente ativos, tais como 

glicosídeos, flavonoides, saponinas, alcaloides, óleos essenciais, triterpenos, esteroides e 

proteínas. Este estudo teve por objetivo realizar uma triagem fitoquímica de extratos de M. 

charantia utilizada como planta medicinal na comunidade quilombola de Bairro Alto. A seleção 

de M. charantia para este estudo partiu da aplicação do formulário sobre as plantas medicinais 

mais utilizadas e as suas formas de uso na comunidade quilombola do Bairro Alto, situado no 

município de Salvaterra, Pará. O material botânico foi coletado e levado para as análises no 

laboratório de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará, Campus de Salvaterra. A 

triagem fitoquímica dos metabólitos secundários (saponinas, taninos, fenóis, flavonoides e 

catequinas) das folhas de M. charantia foi realizada no extrato etanólico bruto e em fração de 

acetato de etila. Para a determinação das classes de alcaloides foi utilizado reagentes específicos, 

sendo Bouchardat e Dragendorff. Foram encontrados resultados positivos (+) para taninos, fenóis 

e flavonóides em extrato etanólico e fração de acetato de etila. Por outro lado, as saponinas foram 

detectadas apenas no extrato etanólico e os alcaloides apresentaram resultados negativos (-) tanto 

no extrato etanólico quanto no acetato de etila. Com relação às classes de alcaloides, não foram 

reativas para Bouchardat e Dragendorff. Com isso, destaca-se a importância do conhecimento 

tradicional na medicina popular e desenvolvimento de novos fitoterápicos, para isso, são 

necessários mais estudos para identificação e testes da atividade biológica de M. charantia para a 

possível produção de novos antibióticos. 
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RESUMO  

 

O Brasil possui a maior área contínua de manguezal do planeta, localizada na área da Amazônia 

legal, contudo são poucos os estudos brasileiros direcionados a modelagem computacional da 

resposta do manguezal às mudanças climáticas e aos impactos oriundos de atividades humanas. 

Este estudo propõe uma abordagem metodológica para simular a dinâmica da elevação do nível 

do mar em regiões contendo manguezais das Reentrâncias Maranhenses, usando modelagem 

espacialmente explícita baseada em autômatos celulares, com uso de banco de dados geográficos, 

de forma que permita indicação de ações preventivas. Inicialmente são apresentados o modelo 

conceitual e os procedimentos metodológicos para implementação computacional através de uma 

plataforma de modelagem. A simulação considera 88 eventos para o intervalo de tempo de 2012 a 

2100, na área objeto de estudo APA das Reentrâncias Maranhenses, que está localizada na Costa 

Ocidental do Estado do Maranhão. Por fim, o resultado da simulação demonstrou o quanto o bioma 

manguezal estar suscetível às mudanças climáticas, principalmente as relacionadas a elevação do 

nível do mar, objetivo deste estudo. O grau de inundação observado é capaz de gerar mudanças 

drásticas na paisagem ou até mesmo redefinir o mapa da região, representando uma perda 

significativa para a APA das Reentrâncias Maranhenses. Desse modo, é possível inferir que a 

metodologia dos Autômatos Celulares é capaz de representar respostas padrão para a elevação do 

nível do mar mediante uma situação complexa que é o manguezal, revelando que as características 

geográficas tanto do manguezal quanto das áreas adjacentes, além das taxas de elevação podem 

ser perfeitamente simuladas e representadas de forma a predizer um cenário futuro, tornando 

possível serem feitas intervenções para prevenir e/ou amenizar danos que outrora seriam 

irreversíveis. 
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RESUMO  

 

Peixes em geral podem se alimentar dos mais diversos recursos disponíveis, que podem ser tanto 

de origem animal quanto de origem vegetal. O presente trabalho objetiva analisar diferenças 

sazonais na dieta alimentar entre machos e fêmeas de Bryconops melanurus (Bloch, 1794). As 

amostras foram obtidas trimestralmente entre novembro de 2015 a agosto de 2016 em quatro 

igarapés da região do nordeste paraense, localizados nos respectivos municípios: Alto Caeté, Apeú, 

Fazenda Cachoeira e Igarapé-Açú. As capturas foram realizadas em dois períodos sazonais, onde 

os meses de janeiro a junho compreendem o período de maior pluviosidade (chuvoso), enquanto 

que os meses de julho a dezembro compreendem o período de menor pluviosidade (seco). Os 

exemplares foram capturados utilizando redes de arrastos (2m de comprimento, 1m de altura e 

2mm de abertura da malha entrenós) e os espécimes foram identificados de acordo com chaves 
específicas, medidos e eviscerados. Os estômagos foram analisados sob microscópio 

estereoscópico. Os itens alimentares foram identificados até o menor nível taxonômico possível e 

agrupados em categorias alimentares. Foram realizadas as análises de frequência de ocorrência, 

frequência volumétrica (ml) e calculado o Índice de importância Alimentar, bem como a 

sobreposição alimentar entre os sexos. Foram analisados 161 estômagos, sendo 76 de fêmeas e 85 

de machos. Em machos a dieta de B. Melanurus consistiu basicamente de partes de invertebrados, 

obtendo um percentual volumétrico de 70% no período chuvoso e 60% no período seco, em fêmeas 

os itens mais abundantes foram partes de invertebrados (82%) no período chuvoso e algas 

filamentosas (46,9%) no período seco. Nos dois períodos a sobreposição alimentar entre machos 

e fêmeas foi alta (Ojk= >0.75) indicando o consumo similar dos recursos. Tal fato reflete que os 

indivíduos compartilham os recursos alimentares mais abundantes no ambiente, de forma a 

poderem coexistir, reduzindo a exclusão competitiva entre machos e fêmeas. 

 

Palavras-chave: Ecologia trófica. Sobreposição alimentar. Amazônia. 

Área de Interesse do Simpósio: Ecologia e Biodiversidade.  

  



 
 

51 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

O INCREMENTO NO CICLO DE VIDA DAS LATINHAS PÓS-CONSUMO USANDO O 

REPROCESSAMENTO DE POLIOLEFINAS REVALORIZADAS POR INTERMÉDIO 

DA ROTOMOLDAGEM 

 

Thomaz Osmane dos Santos Rocha1; Gleisson Amaral Mendes2; Edileia Pereira da Silva³, 

Carmen Gilda Tavares Dias4.  

 
1 Mestrando em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Pará (UFPA). 

thosmane@bol.com.br. 
2 Mestrando em Engenharia Industrial. Universidade Federal do Pará (UFPA). 

gmendes@uepa.br.  

3 Mestranda em Engenharia Mecânica. Universidade Federal do Pará (UFPA). 

edileiaengprod@gmail.com. 

⁴Doutora em Ciência e Engenharia dos Materiais. Universidade Federal do Pará (UFPA). 

carmen87dias@gmail.com 

 

RESUMO  

 

Cerca de 97,9% das embalagens de alumínio comercializadas no Brasil em 2015 foram recicladas, 

a extração primária gera grandes impactos ambientais em comparação com a matéria prima 

secundária. O ciclo de vida fechado do alumínio sobrepuja benefícios ambientais e econômicos, e 

o prolongamento deste, através da reutilização como material para molde em reciclagem de 

Poliolefina, através da rotomoldagem, cria um loop adicional. O objetivo geral de trabalho foi de 

aumentar o ciclo de vidas das latinhas de alumínio, através fabricação de moldes no 

reprocessamento de poliolefinas (polipropileno e polietileno de alta densidade) e o específico foi 

análise de caracterização das peças rotomoldadas. O material utilizado foi latinhas pós-consumo e 

Poliolefinas pós-consumo adquirido através de doações, passando por um processo de 

revalorização (separação, lavagem, secagem e moagem), obtendo-se o polímero revalorizado e 

ocorrendo o reprocessamento através da rotomoldagem. Foi realizada a modelagem tridimensional 

dos moldes de alumínio com auxílio do software Sketchup Pro 2017, proporcionando a 

visualização das peças e moldes antes de ser rotomoldado. Foi utilizado moldes de alumínio, vidro 

e aço inox. As poliolefinas foram caracterizadas por difratometria de raio-X (DRX), antes e depois 

do reprocessamento com molde de alumínio e uma comparação entre a cristalinidade das peças 

confeccionadas nos três tipos de moldes. Por fim foi produzido lingotes através dos resíduos dos 

moldes de alumínio. Desta forma, foi possível prolongar a vida útil do alumínio pós-consumo. Os 

resultados de DRX demonstraram que nos moldes de alumínio houve mudança na intensidade dos 

pontos cristalográficos e mudança de ângulos menos no reprocessamento. Sendo assim, conclui-

se que uso de latinhas de alumínio pós-consumo usadas na reciclagem através da rotomoldagem 

pode ser eficaz no prolongamento do ciclo de vida do alumínio. 
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RESUMO  

 

Problemas ambientais são recorrentes em diversos lugares do mundo, para medir alguns desgastes 

ambientais se busca vários métodos, um deles é identificar através do sensoriamento remoto, 

podemos citar que os índices de vegetação podem ser potenciais ferramentas para monitorar o 

desmatamento através fluxo de CO2 em sistemas agroflorestais, contribuindo com a inspeção 

através da identificação da captura do mesmo. Este trabalho tem como objetivo analisar 

multitemporalmente o desmatamento na comunidade de segredo, Capanema/PA por meio da 

análise do sequestro florestal do CO2 obtido a partir do índice espectral CO2Flux. Para tal, foram 

escolhidas quatro cenas de diferentes datas, todas do sensor TM do LANDSAT 5. Foram realizadas 

as etapas de pré-processamento de correção geométrica e atmosférica das cenas e posteriormente 

foram transformadas para reflectância de superfície. Para o processamento das cenas foram 

utilizados índices espectrais de vegetação NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normatizada) 

e o PRI (Índice de Reflectância Fotoquímica). Unindo esses dois índices podemos obter o 

CO2FLUX. O resultado da pesquisa mostrou que as cenas apresentadas mostram que ouve uma 

abrupta perda de cobertura de vegetação ao longo dos anos. O desmatamento na região segue um 

ritmo lento comparado a outras regiões mais próximas ao centro de Capanema. O índice PRI acaba 

por variar com a capacidade fotossintética, e com o uso da radiação eficiente e do tipo de vegetação 

estudada, comparadas ao nível das folhas. Os índices corroboraram a hipótese que o crescente 

desmatamento da mata densa, em prol da agricultura em quintais agroflorestais, por famílias que 

sobrevivem da mesma, vem diminuindo a cobertura vegetal. A análise multitemporal por métodos 

de aplicação de sensoriamento remoto foi de fundamental importância para alcançar o objetivo do 

presente estudo, foi possível avaliar a forma com que se dá o desmatamento, ocupação da área 

estudada, e a supressão da floresta nativa. 
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RESUMO 

 

Com a emergência do projeto de modernização conservadora para a Amazônia brasileira, 

característica do governo militar, observou-se a implementação de grandes empreendimentos 

sobre essa região. A partir disso, temos a construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí localizada 

na região do médio Tocantins representando um importante exemplo, devido aos grandes impactos 

tanto sociais quanto ambientais que provocou com o processo de formação do lago artificial da 

respectiva usina. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar a evolução do processo 

de inundação e formação do lago artificial da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, entre 1973 a 2018. 

Dessa forma, foram utilizadas técnicas de geoprocessamento e imagens dos seguintes satélites para 

análise multitemporal: Landsat-1 MSS de 1973; Landsat-5 TM de 1986; Landsat-7 ETM+ de 2006; 

Landsat-8 OLI de 2018. As análises de geoprocessamento foram realizadas em decorrência dos 

seguintes momentos: inicialmente o banco de dados foi estruturado no Sistema de Processamento 

de Informações Georreferenciadas (SPRING), posteriormente foi realizada a etapa de pré-

processamento, que consistiu no recorte da área de pesquisa e aplicação da falsa cor. Na etapa de 

processamento, foi executada a técnica de segmentação por regiões de crescimento para que em 

seguida fosse dado início a etapa de classificação não supervisionada, baseada no algoritmo 

ISOSEG, para identificação e quantificação da fração dos corpos hídricos, correspondendo ao 

objeto da pesquisa. Os resultados apontam que a área inundada no ano em 1986 teve um acréscimo 

de aproximadamente 71% em comparação a 1973 antes do represamento, e continuou crescendo 

de forma menos intensa durante os intervalos de 1986 a 2006 sendo de 25%, e desde 2018 cresceu 

14% aproximadamente. Dessa forma, os dados configuram um processo de formação da área 

alagada ainda em consolidação. Além de apontar a eficiência na utilização de imagens de satélite 

para o monitoramento de dinâmicas ambientais decorrentes da ação antrópica.    
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RESUMO  

 

O objetivo do estudo foi apresentar uma alternativa em modelo de armadilha de pesca do camarão-

da-amazônia (Macrobrachium amazonicum), chamado popularmente de “matapi”, com o uso de 

bambu e garrafa plástica. Tradicionalmente, as armadilhas são confeccionadas com talas e fitas, o 

que atrasa e custeia o processo de confecção. O novo modelo reduz o valor econômico, o tempo e 

é ambientalmente mais favorável. O experimento foi realizado no período de duas semanas na Ilha 

de Mosqueiro, região metropolitana de Belém, e os materiais utilizados foram: pedaços de bambu 

com circunferência maior ou igual a 30 cm, comprimento de 40 a 50 cm, Além de pistolas de 

grampo, arames, furadeira e garrafa plástica. Foram comparados dois tipos de modelos, no 

primeiro foi utilizado bambu, garrafa e pistola de grampo.  Em cada extremidade do pedaço de 

bambu foi inserido apenas as “bocas” das garrafas, em seguida grampeando e sendo feita uma 

entrada para retirada dos camarões. No segundo, além de bambu, garrafas plásticas, foram 

utilizados arames e furadeira. Nas extremidades foram feitos furos aleatórios, o arame foi utilizado 

para unir partes da amostra, deixando apenas um espaço em uma das extremidades para retirada 

do marisco. No primeiro experimento ocorreram falhas na pesca, o grampo não suportou a força 

da maré soltando ou rompendo o plástico. De 15 exemplares testados do modelo, apenas 9 tiveram 

êxito, com a média de 415 g de camarão. O segundo modelo teve o mesmo número de amostras, 

porém obteve maior êxito com duas falhas, e a maior quantidade média de 938 g do marisco. Na 

comparação dos modelos o segundo foi apresentado como uma forma mais viável no custo 

econômico, em tempo de pesca e nos materiais a serem utilizados. Porém, ainda necessita a 

realização de mais análises em diferentes condições ambientais.  
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RESUMO  

 

Os radicais livres e os antioxidantes são temas que vêm sendo o alvo de pesquisa e motivo de 

interesse social nos últimos anos, visto que os processos de oxidação se apresentam como os 

principais causadores do envelhecimento dos organismos vivos. Sabe-se que diversos alimentos 

apresentam tal propriedade antioxidante, dentre eles estão os chás. Assim, o referido trabalho 

objetivou analisar a presença de fenol no extrato do quebra-pedra, utilizado como chá por diversas 

pessoas, através de um teste básico, utilizando cloreto férrico para tal, para constatar a sua 

capacidade antioxidante. A pesquisa foi realizada durante as atividades do Programa 
Residência Pedagógica/UEPA/CAPES, subprojeto Química, Campus Barcarena. Para a análise 

preparou-se, mediante infusão com água quente, o extrato da referida planta, deixando-o em 

repouso por 10 minutos. Depois se filtrou, e separou-se, em um tubo de ensaio 5 mL, e adicionadas 

neste 5 gotas de cloreto férrico. As análises realizadas no laboratório demonstraram que quando 

as gotas da solução de cloreto férrico foram adicionadas no extrato das folhas de quebra-pedra, 

houve mudança, significante, na coloração do mesmo, ainda, é vinculada a alteração da cor devido 

a reação de complexação de um dos constituintes, provavelmente, do estradiol, que confere 

atividade antioxidante a planta, na presença do FeCl3. Portanto, pode ser mostrada, numa prática 

simples de laboratório, a presença de compostos antioxidantes em chás de plantas do nosso 

cotidiano. De modo geral, é claro a importância que os antioxidantes apresentam para a 

humanidade. Algumas plantas medicinais apresentam a possibilidade de ser uma substância 

antioxidante, dando enfoque ao quebra-pedra, que por ser encontrado facilmente em fissuras, 

rachaduras de muros e calçadas, é muito utilizado. A atividade antioxidante da referida planta pode 

ser constatada mediante o teste com a solução de cloreto férrico a 1%, onde se pode perceber a 

mudança de coloração do extrato do quebra-pedra.  
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RESUMO 

 

As cianobactérias são procariotos gram-negativos clorofilados ocorrendo em diferentes habitats, 

sendo predominantes no plâncton. A cianobactéria Geitlerinema é frequentemente encontrada 

aderida a diferentes substratos da zona litorânea e ocasionalmente no plâncton, sendo produtora 

da hepatotoxina microcistina. O objetivo do estudo foi caracterizar a cianobactéria Geitlerinema e 

determinar sua curva de crescimento em ambiente simulado. A espécie foi coletada de raízes da 

macrófita Pistia stratiotes L. dominante no Lago Bolonha (Belém, Pará). A cianobactéria foi 

isolada, cultivada e acondicionada em câmara de cultivo durante aproximadamente 60 dias, onde 

se estabeleceu a cepa denominada Geitlerinema amphibium LBABL- 1. A curva de crescimento 

foi construída a partir de um experimento com 30 tubos de ensaio contendo 10 mL de meio BG-

11 e 2 mL da cepa, mantidos em câmara de crescimento durante 40 dias nas condições controladas 

(24°C ± 1°, 60 µmol photon m2.s-1 e fotoperíodo de 12 h de luz). A cada três dias foram retiradas 

três amostras para a caracterização morfológica e determinar as concentrações de clorofila- a. A 

curva de crescimento apresentou as fases lag (1° ao 6° dia); log (9° ao 24° dia); estacionária (27° 

ao 36° dia) e declínio (a partir 36° dia). A clorofila-a variou de 169,5 µg.L-1 (1° dia) a 3043,7 µg.L-

1 (33° dia). Durante o experimento a cepa se desenvolveu agregada a parede do ambiente 

(microcosmo), sugerindo ser bentônica e gradativamente se desprendeu formando tapetes 

flutuantes verde-escuros. Foram encontrados filamentos longos (655µm) esverdeados brilhantes, 

levemente curvados, não capitados, móveis, células de 4,6 µm (altura) x 2,2 µm (largura) com dois 

grânulos de cianoficina entre as paredes. O desenvolvimento em microcosmo de Geitlerinema 

permite inferir o comportamento no ambiente natural buscando entender sua distribuição partindo 

das macrófitas à superfície da água através de tapetes lodosos. Estudos posteriores serão 

necessários para identificar se a espécie é tóxica. 
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RESUMO 

 

A cianobactéria Nostoc encontra-se no plâncton e associada a substratos da região litorânea do 

reservatório de abastecimento Bolonha (Belém, Pará). Nostoc é uma cianobactéria filamentosa que 

possui células especializadas que resistem fora das condições ambientais adequadas. O objetivo 

deste estudo é caracterizar a morfologia de Nostoc LBABL- 2 isolada de macrófitas aquáticas 

existentes no lago do Bolonha em diferentes condições ambientais simuladas (microcosmo). 

Nostoc foi retirada das raízes de macrófitas, isolada e cultivada em meio BG-11. A morfologia de 

Nostoc foi descrita em dois experimentos: 1- condições semelhantes às águas do reservatório (20 

± 5°C, umidade de 60 ± 2%, 40 µmol photon m2 s-1 e fotoperíodo de 12 horas); 2- condições 

semelhantes às raízes quando estão expostas ao sol (32 ± 5°C; 85 ± 5% umidade; 60 µmol photon 

m2 s-1, fotoperíodo de 12horas). As análises foram feitas em intervalos de 7 dias, através de lâminas 

em microscopia óptica, durante 28 dias. No experimento 2, a cepa apresentou coloração verde 

oliva e os filamentos formaram massas irregulares dispostas na superfície e no fundo ocupando 

toda a camada do microcosmo, sugerindo a resistência da espécie às condições elevadas de 

temperatura e umidade. Visualizou- se somente células vegetativas com diâmetro médio de 3,6 

µm. Ao passo que no experimento 1, a cepa apresentou coloração verde claro com filamentos 

longos dispostos em paralelo com células de maior diâmetro, com 4,7 µm. Conclui-se que a 

cianobactéria Nostoc tem o crescimento favorecido quando expostas ao sol, o que ocorre quando 

as macrófitas são retiradas durante o processo de limpeza do reservatório Bolonha, logo se sugere 

a retirada completa do vegetal do ambiente, visto a resistência de Nostoc em suas raízes, a qual 

ainda se desconhece seu potencial para a produção de cianotoxinas que podem ser liberadas 

durante o manejo das macrófitas. 
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RESUMO  

 

A Amazônia possui uma grande biodiversidade de espécies de plantas medicinais disponíveis, que 

precisam ser mais estudas e pesquisadas. No Estado do Pará, Norte do Brasil, as populações 

tradicionais possuem grandes conhecimentos sobre as plantas medicinais, seus usos e aplicações. 

No Nordeste paraense, mais precisamente na Bacia do Rio Caeté, em especial no baixo curso do 

rio, há um grande número de espécies vegetais sendo utilizadas como remédios pelos moradores 

das comunidades ribeirinhas. Porém, muitas dessas plantas ainda não foram identificadas e há 

também plantas não registradas em relação aos seus usos medicinais/tradicionais. Diante do 

exposto, este trabalho apresenta um estudo sobre o uso medicinal, de forma tradicional da planta 

“Canarana” Costus arabicus (L.), na comunidade da Ponta do Urumajó. O trabalho foi 

desenvolvido por meio da abordagem qualitativa, utilizando a entrevista e observação, coleta de 

amostras vegetais, identificação botânica e levantamento em bibliografia especializada sobre os 

princípios ativos e ações farmacológicas desta planta. Os resultados apontam que a “Canarana” 

Costus arabicus dispõe de recursos medicinais, dentre esses o tratamento do cálculo renal, 

permitindo a validação dos saberes tradicionais sobre esse recurso natural, tendo em vista que a 

espécie é utilizada na comunidade Ponta do Urumajó em forma de chá por meio da decocção 

utilizando-se do caule, e administrado por via oral. Estudos científicos mostram que as raízes 

apresentam efeitos antiurolíticos e que presumidamente, seriam devido a um polissacarídeo 

presente na planta. Este estudo considera que também há compostos com atividades 

farmacológicas presentes no caule, que ajudam no tratamento de cálculo renal. O uso de plantas 

medicinais pela comunidade da Ponta do Urumajó traz em seu escopo perspectivas altamente 

promissoras para estudos futuros. Dessa forma, faz-se necessário o registro correto dessas 

informações sobre a utilização das plantas medicinais, que estão ali disponíveis na comunidade, 

possuindo possivelmente um grande valor terapêutico.  
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RESUMO 

 

A partir da década de 1990, os problemas sociais envolvendo o lixo se tornaram evidentes, e esta 

situação é decorrente dos impactos do consumo. Dados da Associação Brasileira de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), mostram que na variância dos anos de 2016 a 2017, o 

despejo inadequado do lixo aumentou 3%. Com o aumento nessa produção a quantidade de 

resíduos também se elevou. Hodiernamente, a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

classifica os resíduos em Perigosos e Não-perigosos e a partir disto, características são 

acrescentadas a estes insumos para que possam ter o descarte correto. Assim, o objetivo deste 

trabalho é apresentar uma solução socioambiental, usando a ideia da reutilização de toucas 

descartáveis para preenchimento de almofadas. Os resíduos foram coletados dentro de um 

ambiente laboratorial da Escola Superior da Amazônia, localizada no município de Belém/Pará e 

a primeira etapa teve início com a confecção de um protótipo que está em fase de teste. Portanto, 

mesmo em andamento, o trabalho até aqui realizado, foi de suma importância para o entendimento 

acerca da reutilização, conservação do meio ambiente e diminuição de rejeitos, com uma visão 

identitária de auxiliar na educação ambiental populacional. Visto que ainda são necessários, 

estudos complementares para aprimoramento desta ideia, bem como sua personalização para que 

aplicações futuras possam ser realizadas.  
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RESUMO  

 

O fitoplâncton varia em função dos fatores ambientais, hidrológicos e autogênicos. Em 

reservatórios as mudanças do fitoplâncton conduzem às interpretações ambientais e ao diagnóstico 

da qualidade da água. Este estudo avaliou a composição e os índices ecológicos aplicados ao 

fitoplâncton do reservatório Bolonha (Belém, Pará) em dois períodos sazonais da região 

amazônica. As coletas foram realizadas em novembro/2018 (seco) e maio/2019 (chuvoso) no 

ponto de entrada da estação de tratamento de água- ETA São Braz, sendo o fitoplâncton qualitativo 

coletado através de rede de plâncton de 45 µm em arrasto horizontal e o fitoplâncton quantitativo 

coletado diretamente na superfície da água em frascos de polipropileno, sendo o material fixado 

com formol a 4%. O fitoplâncton foi analisado em microscopia ótica e aplicado os valores de 

riqueza de espécies e dominância (D) e os índices de diversidade de Shannon (H’) e Equabilidade 

de Pielou (E). O mês chuvoso apresentou a maior riqueza de espécies (80 espécies), maior 

densidade (231,0 ind.L-1), maior diversidade (H= 2,6 bits.ind-1), maior equitabilidade (J=0,8) e 

menor dominância (D= 0,1). As classes de maior representatividade de espécies para o mês seco 

foram Bacillariophyceae (33%), Cyanophyceae (21%), Chlorophyceae (17%), enquanto no mês 

chuvoso foram Chlorophyceae (27%), Cyanophyceae (19%) e Bacillariophyceae (15%). Porém, 

as cianobactérias (Cyanophyceae) foram mais densas em ambos os períodos com média de 167,0 

ind.L-1 e 97,0 ind.L-1, nos meses de novembro/2018 e maio/2019, respectivamente. As espécies 

mais densas deste grupo foram Pseudanabaena sp. 1 e Phormidium lividum. As cianobactérias 

encontradas em maior densidade são tipicamente bentônicas e emergem para o plâncton devido à 

interação sedimento- água, evidenciando que o reservatório é raso e sofre movimentos de 

revolvimento devido a um canal de escoamento localizado no leito do reservatório Bolonha. O 

monitoramento do fitoplâncton deve se intensificar nos meses menos chuvosos com ênfase nas 

cianobactérias. 
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RESUMO  

 

O processo educacional contemporâneo demanda novas estratégias, metodologias e práticas 

pedagógicas que despertem o interesse do aluno acerca das questões tratadas em sala de aula, bem 

como o desenvolvimento de uma visão mais crítica da realidade. Segundo Guimarães (2009), no 

ensino de Química a experimentação tem sido considerada um recurso útil para facilitar e 

promover a aprendizagem. Este trabalho apresenta uma pesquisa sobre a concepção de futuros 

docentes acerca da experimentação investigativa no ensino de Química. Utilizamos a pesquisa de 

abordagem qualitativa-descritiva, onde os dados empíricos foram coletados através da aplicação 

de questionários para futuros professores, graduandos das turmas de Licenciatura em Ciências 

Naturais com Habilitação em Química e Licenciatura em Química da Universidade do Estado do 

Pará-Cametá. As respostas obtidas com os questionários demonstraram a importância da utilização 

da experimentação investigativa nas aulas de Química, recurso que de acordo com Araújo e Abib 

(2003) propicia o desenvolvimento de procedimentos e a capacidade de atuar em equipe e de se 

utilizar de recursos e procedimentos para compreender os dados por eles obtidos, sendo estes 

originários da interação dos estudantes com a realidade do mundo que os cerca. Foi possível 

observar que a maioria dos graduandos apresenta a concepção de que a experimentação 

investigativa não deve se restringir a comprovar teorias, mas deve também levar o aluno a levantar 

hipóteses e questionamentos acerca do tema tratado. Dessa forma, embora os futuros professores 

tenham afirmado a importância da experimentação investigativa no ensino de Química é 

necessário que haja um planejamento prévio para que a utilização dessas práticas funcione como 

uma ferramenta na construção do conhecimento científico, e possam propiciar aos alunos o 

desenvolvimento da capacidade de refletir sobre os fenômenos, levantar hipóteses, questionar, 

justificar suas ideias, possibilitando uma maior autonomia e participação na construção de seu 

conhecimento. 
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RESUMO  

 

O saneamento básico é um tema muito discutido na sociedade brasileira, pois a grande maioria do 

país a população não tem acesso a tal direito, o qual é garantido pela Constituição Cidadã de 1988 

e pela Lei nº 11.445/ 07- Política Nacional de Saneamento Básico. Este trabalho teve como 

objetivo realizar uma pesquisa exploratória em sites especializados, leis, decretos de lei, normas, 

artigos publicados etc. sobre o tema abordado, tendo como base a Lei nº 12.305/ 2010- Política 

Nacional de Resíduos Sólidos considerando seus princípios, objetivos e instrumentos. Ao abordar 

a temática de resíduos sólidos, constatou-se, que o termo gestão é bastante citado devido a busca 

pela superação das dificuldades existentes no contexto de resíduos sólidos nas cidades brasileiras, 

seja capital ou não, em uma entidade seja ela, pública ou privada. Então o governo federal julgou 

necessário a reformulação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, levando em consideração os 

entraves enfrentados pelos municípios em implementar esta lei. A superação de tais dificuldades 

vem do envolvimento social, público e privado em uma gestão compartilhada dos resíduos sólidos, 

que pode levar o Brasil para um cenário de sustentabilidade com responsabilidade e respeito a seus 

recursos naturais e a sociedade deste país continental. 
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RESUMO  

 

A infraordem Cetacea é constituída pelos mamíferos aquáticos, que possuem 88 espécies entre 

baleias e golfinhos. Esses organismos distribuem-se em regiões marinhas (costeiras e oceânicas) e 

bacias fluviais, habitando ambientes polares e tropicais. Contudo, na região Norte do Brasil, 

especificamente a Plataforma Continental Amazônica - PCA carece de estudos acerca de cetáceos, 

tanto movimentos migratórios como a densidade populacional e quais espécies encontradas. Neste 

sentido, objetiva-se listar a riqueza de cetáceos avistados na PCA. Os avistamentos ocorreram na 

PCA nos anos de 2017 a 2019 abordo de embarcações pesqueiras. Foram feitos registros 

fotográficos e vídeos dos avistamentos oportunos dos animais e marcados pontos de ocorrência 

em aparelho GPS. Para identificação das espécies utilizou-se características morfológicas externas 

(e.g., coloração, formato do rostro, formato das nadadeiras e cabeça) e tipo de borrifo (para as 

baleias). Adicionou-se dados (entre 2015 e 2017) de avistamentos de mamíferos marinhos 

disponibilizados na plataforma online do Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos 

Marinhos – SIMMAM. Para uma análise preliminar da composição de cetáceos da região, 

calculou-se a abundância por classe, família e espécie. Ao todo foram identificadas 13 espécies de 

cetáceos num total de 282 avistamentos com 13 avistamentos na frota pesqueira em que foram 

identificadas 5 espécies e 269 através dos dados do SIMMAM com outras 8 espécies. Na classe 

Odontoceti  encontraram-se 12 espécies divididas entre as famílias Delphinidae que representou 

55,3% com as espécies Tursiops truncatus e Stenella atenuata as mais avistadas seguidas por 

Peponocephala  electra, Feresa attenuatta, Pseudorca crassidens, Orcinus orca e Globicephala 

macrorhynchus familia Physeteridae com 31,2% representada por Physeter macrocephalus, e na 

classe Mysticeti a família Baleonopteridae, uma espécie a Megaptera novaengliae que representou 

13,5%. Conclui-se que na família Delphinidae as espécies mais avistadas foram T. Truncatus e 

S.atenuata seguidas por P.macrocephalus em Physeteridae e M. novaengliae em Baleonopteridae. 
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RESUMO 

 

A Ararajuba (Guaruba guarouba) é uma ave endêmica da região Norte, ameaçada de extinção 

(Vulnerável/IUCN), e ausente na região metropolitana de Belém/Pará há décadas. O projeto de 

reintrodução destas aves está sendo realizado desde 2017 no Parque Estadual do Utinga. Existe, 

entretanto, uma forte pressão sobre as áreas verdes onde elas estão inseridas. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a percepção dos visitantes do Parque sobre o estado de conservação desta ave 

através de entrevistas semiestruturadas. Os visitantes foram convidados a assistir uma 

apresentação com informações sobre o projeto e o animal e a responder um questionário (N=41) 

com 15 perguntas objetivas (nível de instrução, idade, frequência de visitação ao parque e 

percepção ambiental sobre o estado de conservação da ave). Constatou-se uma diferença 

significativa quanto a percepção da ameaça de extinção da Ararajuba por faixa etária (X²= 9.6, 

GL= 2 e P=0.007) e foi constatado que a maioria dos entrevistados não sabia do seu estado de 

ameaça. Aqueles de até 45 anos apresentaram a maior proporção de desconhecimento sobre o tema 

(67%), enquanto, os na faixa de até 25 anos possuíam alguma informação (55%). Tanto nível de 

instrução quanto frequência de visitação não apresentaram diferenças significativas. Em geral, 

vários fatores como criação de aves em cativeiro por hobby, alguns oriundos do tráfico de animais 

(por conta da beleza e hábitos sociais da espécie), levam a um conhecimento escasso acerca da 

necessidade de conservação dessa espécie, principalmente entre as pessoas de até 45 anos. Tais 

fatores têm teor cultural na região e são passados entre gerações. Logo, constatou-se que há 
necessidade de divulgação ampla sobre o assunto, com foco na sensibilização ambiental das 

pessoas que frequentam o parque, assim como outros espaços de lazer da cidade, a fim de informá-

los e conscientizá-los sobre o valor da conservação desta ave. 
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RESUMO  

 

O Brasil está entre os 10 maiores produtores de resíduos sólidos do mundo. Estima-se que são 

geradas 255 mil toneladas diariamente; destas, 76 mil apresentam potencial para a reciclagem, 

sendo reaproveitados apenas 7,65 mil toneladas. O estado do Pará é o que menos reaproveita os 

resíduos sólidos, reciclando 0,48% do total gerado. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

estabelece a Logística Reversa como um “instrumento de desenvolvimento econômico e social”, 

compartilhando a responsabilidade de todo o resíduo gerado, viabilizando a destinação final 

ambientalmente correta. Neste sentido, este resumo tem por objetivo apresentar o Projeto 

Ecológico das Centrais Elétricas do Pará que atua como um importante agente da Logística 

Reversa no estado do Pará, sendo desenvolvido desde 2015 nos municípios de Belém e 

Ananindeua; iniciando em 2016 em Castanhal e em 2018 nos municípios de Marabá, Altamira e 

Santarém. Os 14 postos do ECOCELPA, sendo fixos e volantes, trocam resíduos recicláveis por 

créditos na conta de energia elétrica dos consumidores; além disso, clientes pessoas jurídicas 

podem creditar o bônus para unidades consumidoras das entidades carentes, conforme lista 

disponibilizada nos postos de coleta. Os ECOPOSTOS recebem os seguintes materiais: plásticos, 

papéis, metais, embalagens TETRA PAK e óleo de cozinha usado. A metodologia foi desenvolvida 

sob uma abordagem quantitativa, através de pesquisa exploratória; para a coleta de dados, realizada 

na sede da CELPA (Belém), aplicou-se questionários abertos. Desde sua implantação, 

considerando todas as unidades do ECOCELPA, o projeto cadastrou 161.084 clientes, arrecadando 

cerca de 8 mil toneladas de recicláveis, consequentemente capturando 23.812,69 toneladas de CO2, 

gerando uma economia de 41.495.423,61 kWh de energia. Portanto, a proposta do ECOCELPA, 

colaborou de forma parcial e significativa para a coleta seletiva e gestão ambiental nos municípios 

atuantes, conscientizando os consumidores quanto à preservação ao meio ambiente, aliando 

economia e sustentabilidade para o estado do Pará. 
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RESUMO 

 

Analisar a composição química dos elementos é uma competência que o acadêmico deve dominar 

para o desenvolvimento adequado das competências do profissional de química. Nesse sentido, os 

cursos de formação inicial de professores de química devem proporcionar momentos para que o 

discente se depare com problemáticas que necessite aplicar as técnicas de análise química. Este 

relato de experiência foi desenvolvido no Curso de Licenciatura em Ciências Naturais com 

Habilitação em Química. A problemática baseou-se na seguinte pergunta: Qual o teor de ferro em 

uma amostra de mineral? A partir disso, a aprendizagem baseada em problemas foi o eixo 

norteador para o desenvolvimento do curso de química. O objetivo principal desse trabalho 

consiste em analisar uma amostra de mineral utilizando técnicas experimentais/laboratoriais. A 

pesquisa foi realizada durante a disciplina Estudo Experimental sobre Análise Química Qualitativa 

e Quantitativa dos Elementos. O método clássico volumetria de oxirredução (dicromatometria) foi 

escolhido para análise das amostras. Os resultados obtidos por titulação, realizada em triplicata, 

mostraram que a amostra de minério analisada continha um teor médio de 63% de ferro. O ponto 

de equivalência foi analisado pela reação 6Fe2+
(aq) + Cr2O7

2-
(aq) + 14H+

(aq) → 6Fe3+
(aq) + 2Cr3+

(aq) 

+ 7H2O(l). O ponto de viragem ocorreu na mudança de cor azul para a cor verde. O programa 

BIOESTAT 5.0 auxiliou na análise quantitativa descritiva dos mesmos, fornecendo os valores de 

média de volume gasto do titulante, desvio padrão e coeficiente de variação, pedidos pelo professor 

em sala. Com os resultados obtidos podemos concluir: (i) a aprendizagem baseada em problemas 

é um método de ensino eficaz para a melhoria do ensino; (ii) o método dicromatometria foi 

adequado para análise de ferro; (iii) as atividades laboratoriais orientadas para a pesquisa científica 

proporcionam maior motivação dos acadêmicos de licenciatura em Ciências Naturais.  
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RESUMO  

As paisagens na Amazônia brasileira estão sendo constituídas por fragmentos florestais de diversas 

formas e tamanhos. Dentre as principais causas da fragmentação está o efeito de borda que se 

refere às mudanças bióticas e abióticas que ocorrem ao longo dos fragmentos florestais. O trabalho 

objetivou avaliar o incremento periódico anual do diâmetro e da altura da regeneração natural de 

Euxylophora paraensis Huber em ambientes de borda e interior do fragmento localizado na 

Mineração Paragominas, Grupo Hydro, Paragominas-Pará. Foram instaladas dez parcelas 

circulares com o raio de 20 metros, sendo cinco na área de borda (<100m) e cinco no interior 

(>100m) do fragmento. A regeneração natural foi identificada e mensurados o DAP (Diâmetro a 

altura do peito) e a altura total, sendo monitoradas trimestralmente por nove meses, de dezembro 

de 2017 à agosto de 2018. Os indivíduos foram classificados em mudas (altura<300cm) e arvoretas 

(altura>300cm). O Incremento Periódico Anual (IPA) do diâmetro e da altura foi calculado 

individualmente para cada planta que permaneceu viva durante todas as medições. Para analisar o 

IPA em área de borda e no interior do fragmento das mudas e das arvoretas, foi aplicado o GLM 

(Modelo Linear Geral) seguido da ANOVA (p=0,05) para o nível de significância. O incremento 

anual do diâmetro e da altura de E. paraensis foi de 0,41 cm.ano-1 e 0,36m.ano-1   para mudas e 

0,39cm.ano-1 e 0,82m.ano-1 para arvoretas. O IPA em diâmetro e altura foi significativo para o tipo 

de ambiente e tamanho dos indivíduos. As mudas incrementam mais em diâmetro na área de borda 

e as arvoretas em altura no interior do fragmento. Esse resultado reflete o comportamento 

ecológico da espécie que necessita de luminosidade para as fases mais iniciais, entretanto, para 

alcançar a fase adulta, é necessário que o ambiente sofra menos perturbações, como no interior do 

fragmento. 
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RESUMO 

 

O óleo de copaíba (Copaifera sp.) é extraído de uma árvore (Copaifera langsdorffii) muito comum 

na América Latina e no oeste da África. Os povos indígenas latinos-americanos já conheciam 

algumas propriedades medicinais da copaíba e usavam o óleo inclusive para curar ferimentos dos 

guerreiros após os embates travados. Esse etnoconhecimento foi sendo repassado ao longo de 

gerações e atualmente o óleo de copaíba tem múltiplos usos. Assim, o objetivo desta pesquisa foi 

identificar os benefícios medicinais do uso do óleo de copaíba. Em temos metodológicos, a 

pesquisa foi bibliográfica e realizada no site da Biblioteca Eletrônica Científica Online (SCIELO), 

e nos periódicos Química Nova e Journal Health NPEPS. Utilizou-se para a busca palavras-chave 

como "Copaíba" e "Óleo medicinal", no período de 2009 e 2019. Foram encontrados 24 artigos, 

sendo selecionados quatro que se enquadravam para o uso do estudo proposto. Os resultados 

mostram que foram evidenciadas quatro categorias de uso medicinal da copaíba, com os seguintes 

usos: anti-inflamatórios (inflamação da garganta, ouvido, urinária, dentária e infecção do útero); 

cicatrizante (infecções da derme e mucosa, dermatites, eczemas, psoríases e ferimentos); 

antimicrobiano (tratamento da gonorreia) e o uso para via respiratória (sinusite, asma, pneumonia, 

expectorante). Conclui-se que o uso do óleo de copaíba traz vários benefícios que vão desde o 

recurso do uso do óleo nos primeiros agravos de saúde até no tratamento mais complexo de 

determinada doença e que os múltiplos usos do óleo de copaíba vieram do etnocohnecimento bem 

como dos estudos científico e etnobotânico dessa planta medicinal.  
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RESUMO  

 

Um dos grandes problemas ambientais que acomete a sociedade atual é a questão do lixo 

eletrônico. A proliferação exacerbada de aparelhos eletroeletrônicos portáteis como telefones 

celulares e computadores aumenta a demanda por pilhas/baterias continuamente, onde muitas 

vezes, são descartadas no lixo comum, sem conhecimento dos danos ocasionados ao meio 

ambiente. Assim, o objetivo deste trabalho foi promover a inserção da alfabetização científica, 

através de um diálogo entre os saberes acadêmicos e populares, com alunos do 3º ano da E.E.E.M. 

Magalhães Barata, acerca do descarte indevido de pilhas/baterias e contextualizar a ciência 

presente no cotidiano. A alfabetização científica foi executada em três etapas: 1ª Aplicação de 

pesquisa prévia dos alunos sobre o tema proposto onde 85,18% descartam tais produtos no lixo 

comum e 77,77% afirmam desconhecer o destino quando a Prefeitura realiza a coleta; 2ª Execução 

de diálogos através de roda de conversa, contextualizando problemáticas ambientais com 

conteúdos de eletroquímica, estimulando assim a investigação científica e 3ª Socialização dos 

resultados em sala e aplicação do questionário final. Notou-se que após a roda de conversa os 

alunos passaram a entender que ciência é notoriamente aplicada no cotidiano, ademais, 

proporcionou a compreensão de conceitos básicos de química que ocorrem no mundo físico de 

forma abrangente e integrada. Apesar da aparência inofensiva e do seu tamanho, as pilhas/baterias 

contém metais pesados que podem causar danos irreparáveis, e isso se refletiu no aprendizado, 

onde após a aplicação 71,42% afirmaram entender que o descarte gera impactos negativos. A 

compreensão sobre esses prejuízos e os princípios de funcionamento das pilhas/baterias é uma 

tarefa árdua e requer um conhecimento profundo e multidisciplinar, já que vários destes sistemas 

eletroquímicos empregam tecnologia avançada. Portanto, vislumbra-se a importância da 

alfabetização científica, como instrumento facilitador na formação de cidadãos conscientes e 

preocupados com o meio ambiente. 
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RESUMO 

 

A educação profissional inclui arcabouço informacional aplicável e utilizável nas práticas sociais, 

construindo cidadãos aptos ao mundo do trabalho e social. Logo, debater temas pertinentes ao 

meio ambiente faz-se necessário no interior das instituições técnicas e tecnológicas. Para incentivar 

os estudantes dos cursos técnicos integrado ao ensino médio do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Pará, campus Parauapebas, propôs-se uma tarde de exposições com a 

temática “Voz da Amazônia”. Como o título sugere, problemas ambientais antrópicos que 

acometem anualmente a nossa região seriam expressos em batalhas de rimas, poemas/poesias e 

fotografias/desenhos. Idealizadas por representantes do grêmio estudantil e pela Coordenação de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do campus, a dinâmica se desenvolveu na tarde de 23 de 

setembro de 2019, e reuniu 41 inscrições/apresentações distribuídas: batalha de rima (4), 

poemas/poesias (18) e fotografias/desenhos (19). Além disso, cerca de outros 200 estudantes não 

inscritos compareceram para interagir com os participantes. Ao serem interrogados sobre suas 

inspirações para manifestar-se sobre a temática, as principais respostas foram: “O que observo nos 

meios de mídia”; “o que vejo nas redes sociais”; “debates em sala de aula suscitando por 

professores”; e o “o meio ambiente que vivo”. A premiação para o evento foi o plantio de uma 

muda de espécie vegetal local na área do campus, o que foi realizado no fim de tarde. Ao serem 

abordados sobre a contribuição da tarde de exposição para os sensibilizar sobre a temática, tanto 

os inscritos quanto os ouvintes, as principais respostas foram: “a possibilidade de se expressar 

ludicamente e, ao mesmo tempo criticar”; “é possível se manifestar de modo democrático”; 

“podemos auxiliar o ambiente a mudar”; e “somos agentes de mudanças”. Dessa forma, esta 

proposta de debater questões socioambientais juntamente com a educação profissional é uma 

alternativa aplicável à realidade dos institutos técnicos e tecnológicos.   
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RESUMO  

 

A espécie Bactris gasipaes Kunth, popularmente conhecida por “pupunha”, é amplamente 

distribuída pelo Brasil, sendo nativa da região tropical por apresentar altas temperaturas e elevado 

índice pluviométrico promovendo, assim, seu bom desenvolvimento vegetativo. É bastante 

importante por prover frutos e palmito, muito utilizados na alimentação e, a partir do comércio 

desses produtos, contribuem com a renda de muitos agricultores familiares e pequenos agricultores 

da região. O fruto é o produto mais comercializado na região Norte do país e, apresenta elevado 

valor nutritivo e energético. O presente trabalho teve como objetivo analisar a comercialização de 

pupunha (fruto) no estado do Pará, entre os anos de 2012 a 2016. A análise dos dados levantados 

foi efetuada por meio da estatística descritiva. As informações foram adquiridas a partir de 

registros cedidos pela diretoria técnica da CEASA-PA. No que tange os resultados, observa-se que 

nos anos de estudo a comercialização de pupunha alcançou 1414,9 toneladas (ton), sendo que a 

média referente aos períodos de 2012-2016 correspondeu a 283 ton, o período de 2012 a 2013 teve 

o maior crescimento de renda chegando a  49,87%, já em relação ao aumento de produção o 

período de 2013 a 2014 obteve um percentual de 30,89 %, no entanto o ano de 2016 foi o que 

alcançou a maior receita nessa série histórica, chegando a R$ 1.309.310,05. Com isso, constatou-

se que a oferta no mercado da CEASA aumenta a cada ano tornando-se muito importante para a 

renda de agricultores familiares e pequenos comerciantes do estado do Pará. 
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RESUMO  

 

Os hidratos de gás (HG) são uma fonte de hidrocarbonetos com potencial para exploração futura, 

sendo o gás natural (principalmente metano), neste caso, armazenado em forma de cela (clatratos). 

Baseado em revisões bibliográficas acerca dos hidratos, este trabalho busca demonstrar a 

possibilidade de extração sem que afete o meio ambiente da região. Presentemente, há poucos 

levantamentos relacionados aos hidratos no Brasil apesar dos recursos promissores na Bacia de 

Pelotas e na Bacia da Foz do Amazonas (FZAM). A FZAM conta com, aproximadamente, 13 

trilhões de m³ de gás quando comparados com as reservas (totais) brasileiras de 696 bilhões de m³. 

Um dos principais focos da pesquisa é a busca por técnicas de melhor extração e transporte dos 

hidratos, devido aos custos elevados de extração e os potenciais impactos ambientais. Perante isso, 

a geofísica a partir de estudos em suas diversas áreas auxiliaria nas pesquisas por conta dos seus 

métodos não invasivos. A sísmica de reflexão é o método mais utilizado para descoberta de HGs 

a qual auxilia no monitoramento de determinada região pelo imageamento sísmico. Desta maneira, 

pela interpretação do perfil sísmico pode-se estudar melhores maneiras de extração que não 

venham a ter um impacto ambiental extremo. Apesar da importância dessa descoberta para a 

Amazônia, ainda há necessidade de mais estudos, em especial quanto à quantificação dos impactos 

ambientais decorrentes da exploração, tendo em vista o potencial poluidor do CH4 que é cerca de 

20 vezes o do CO2, acarretando na potencialização do efeito estufa. Além disso, se não houver 

controle da instabilidade dos hidratos há a possibilidade de vazamento de metano para a atmosfera 

e também o risco de subsidência do solo marinho. Portanto, apesar do interesse energético, a 

produção de HGs sem o devido controle pode vir a agregar ainda mais pressão sobre o meio 

ambiente amazônico.  
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RESUMO  

 

Diante da complexidade da prática educativa, a formação dos professores deve estar pautada não 

apenas em conteúdos de química, mas, também na abordagem e prática de temas transversais ao 

ensino de química, como a utilização de atividades experimentais e o método de contextualização 

dos conteúdos. Este trabalho é um relato de experiência sobre o projeto “A utilização de 

experimentos e contextualização no ensino-aprendizagem de química” de natureza 

interdisciplinar, desenvolvido no ano de 2018, com 10 licenciandos em formação da Universidade 

do Estado do Pará do curso de Licenciatura em Química, na escola CIEBT- Centro Integrado de 

Ensino do Baixo Tocantins, em Cametá-Pa. Teve como objetivo discutir e refletir acerca da 

realização de aulas experimentais e contextualizadas na formação de licenciados em química. 

Sendo assim, elaborou-se uma intervenção com alunos da escola CIEBT baseada em aulas 

experimentais contextualizadas, possibilitando assim uma vivência prática com os licenciandos. 

Utilizou-se após a realização da intervenção o preenchimento de relatório como instrumento de 

coleta das impressões e reflexões dos licenciandos, seguido da socialização dos relatórios entre os 

graduandos participantes da atividade. Observou que 2 licenciandos tiveram algumas dificuldades 

em realizar as atividades experimentais nas questões da organização, da duração de cada 

experimento e associar a prática com a parte teórica, e 8 não relataram dificuldades na execução 

dos experimentos.  Quanto a contextualização, 4 licenciandos sentiram dificuldades em aliar os 

conteúdos abordados com o cotidiano dos alunos, no entanto, 6 utilizaram de temáticas regionais 

para trabalhar conteúdos do ensino de química. Sendo assim, a partir da vivência proposta verifica-

se a necessidade de promover durante a formação do professor atividades que possibilitem a prática 

docente antecipada pautada em metodologias como a experimentação e contextualização, pois a 

reflexão após a prática contribui de forma significativa na formação inicial do professor. 
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RESUMO  

 

A energia elétrica brasileira é produzida majoritariamente a partir de grandes centrais hidrelétricas 

acarretando elevados custos de construção, transmissão e inúmeros impactos ambientais. Por outro 

lado, a geração descentralizada é caracterizada pela produção elétrica em locais próximos aos 

centros consumidores. Dentre estas fontes alternativas descentralizadas, enquadra-se a 

microgeração hidráulica de energia que apresenta baixa degradação ambiental além de baixos 

custos de produção e transmissão. Neste sentido, este trabalho objetiva medir dados elétricos e 

hidráulicos monitorando o fluxo de água em redes tubulares urbanas. Assim, conectou-se um 

computador a um microcontrolador Arduino Uno cujo acesso a informação ocorreu através da 

linguagem de programação C++. Para realizar as medidas, utilizou-se um sensor de vazão e um 

microgerador, ambos ligados em sequência a uma torneira residencial enquanto o sensor de tensão 

foi conectado aos pólos do gerador. A partir dos resultados, obteve-se uma relação linear entre a 

tensão T (em volts) e a vazão volumétrica V (litros por minuto) dada por T = 1,53V – 2,21 

apresentando coeficiente de determinação (R2) de 99,61%. Observou-se um limiar de fluxo de água 

de 1,44 l/min para o qual a tensão produzida é nula (T = 0,00 volts), e ainda, pode-se mensurar a 

vazão máxima de 11,25 l/min correspondente a máxima tensão de funcionamento do dispositivo 

vale (T = 15,00 volts), ou seja, conseguiu-se delimitar o correto funcionamento do dispositivo 

dentro do qual ele começa a operar até um limite de possível danificação. Finalmente, o protótipo 

apresenta rapidez na coleta, facilidade para realização das medidas, produção de tensão elétrica 

suficiente para alimentar pequenos dispositivos como baterias de celular além de produzir energia 

limpa e renovável a partir de fonte descentralizada comumente desperdiçada. 
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RESUMO 

 

Os municípios do Arquipélago do Marajó são acometidos por inúmeros problemas ambientais. 

Uma alternativa para a minimização dos impactos ocasionados por esses problemas é trabalhar a 

educação ambiental nas escolas. Por isso, este trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência dos 

recursos lúdicos na melhoria da percepção ambiental de alunos do ensino fundamental II. A 

pesquisa foi desenvolvida no município de Breves, Arquipélago do Marajó, Pará, por meio da 

aplicação de questionários contendo 20 perguntas sobre os temas resíduos sólidos, arborização, 

água, esgoto e animais silvestres, na Escola Municipal Profª Odízia Correa Farias, com alunos do 

7º ano. O nível de conhecimento ambiental dos alunos foi avaliado previamente por meio do 

questionário e, em seguida, o público foi submetido ao jogo didático “Marajó Eco Game”. Após a 

realização do jogo, os alunos foram avaliados, novamente, pelo mesmo questionário. Os dados 

obtidos foram submetidos à análise estatística descritiva e elaboração de gráficos sendo 

comparados os resultados dos questionários aplicados antes e após a aplicação do jogo. Assim, foi 

possível verificar a melhoria da percepção ambiental dos alunos com relação aos temas propostos, 

uma vez que houve aumento na porcentagem de acertos em todos os temas avaliados sendo, 3% 

para as questões referentes aos resíduos sólidos, 4% para arborização, 5% para água, 12% para 

esgoto e 11% para animais silvestres. O tema com menos acertos tanto antes como após a aplicação 

do jogo foi a arborização, isto se dá por este ser um assunto pouco tratado na educação ambiental, 

e até mesmo pouco discutido de maneira empírica pela sociedade. Desse modo, foi possível definir 

que a utilização de jogos didáticos como mediação pedagógica na educação ambiental de jovens 

brevenses é viável e deve ser mais explorada, pois, atrai a atenção dos alunos e proporciona o 

aprendizado de forma mais prazerosa. 
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RESUMO  

 

A implementação de projetos de arborização em escolas brasileiras tem despertado percepções 

antes pouco exploradas, como a biodiversidade regional, cuidados com a flora e importância dos 

ambientes arborizados. O objetivo desse trabalho foi elencar a educação ambiental promovida 

através de um projeto de arborização escolar em uma comunidade ribeirinha do Marajó. O projeto 

foi executado por alunos e docentes do IFPA Campus Breves, na comunidade Boa Vista, rio 

Acutipereira, município de Portel no Marajó, nos meses de setembro a novembro de 2018. Esse 

surgiu por demanda de alunos e professores da escola da comunidade (ERMEIF Ezídio Maciel), 

que diariamente caminham no solo arenoso quente e sem abrigo de sombra. A educação ambiental 

ocorreu na execução das etapas do projeto. Em roda de conversa, a comunidade escolar apresentou 

sua preferência de espécies e a equipe do projeto orientou sobre a importância das espécies nativas, 

a adaptação necessária às condições de solo, porte das árvores e elencou que espécies espinhosas, 

com frutos grandes e seivas tóxicas são inadequadas para arborização. A espécies selecionadas 

foram Vouacapoua americana, Handroanthus impetiginosus, Ceiba pentandra, Copaifera sp. e 

Cenostigma tocantinum, doadas por viveiros da região. O local do plantio foi definido pela 

comunidade e o croqui foi elaborado com orientação de espaçamento para cada espécie e distância 

das construções. Quarenta pessoas (membros da escola e comunitários) participaram da preparação 

dos berços, plantio orientado de 30 muda e diálogo sobre adubação orgânica com resíduos da 

comunidade. Ainda foi explicado sobre cobertura morta para proteção de raízes e a instalação das 

cercas protetoras e placas de identificação das espécies. Através das etapas do projeto de 

arborização, gestores, professores e alunos ampliaram seu conhecimento sobre o ambiente que 

estão inseridos e puderam praticar educação ambiental por meio de um tema pouco explorado. 
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RESUMO 

 

A utilização de recursos lúdicos possui comprovada relevância no processo de ensino e 

aprendizagem, principalmente ao se tratar de assuntos que envolvem o meio ambiente. Neste 

sentido, objetivou-se a elaboração de um jogo didático, o Marajó Eco Game, para ser utilizado na 

educação ambiental de alunos do ensino fundamental II no município de Breves, Marajó, Pará. O 

design, o conteúdo e o nome do jogo foram desenvolvidos com a participação de alunos do Curso 

Técnico em Meio Ambiente do IFPA Campus Breves, baseados na faixa etária do público-alvo (a 

partir de 8 anos), na infraestrutura das escolas e nos pressupostos da gamificação aplicados a fins 

pedagógicos. Os temas arborização, esgoto, água, resíduos sólidos e animais silvestres foram 

definidos a partir dos principais problemas ambientais encontrados no município. O jogo constitui-

se em um tabuleiro com 40 “casas”, 75 cartas temáticas de perguntas e respostas de múltipla 

escolha, 30 cartas de sorte/revés, um dado, quatro pinos e um manual de instrução. Para jogar, 

participam de 2 a 4 pessoas por rodada. Para verificar a jogabilidade do produto educacional, foram 

realizados testes junto a estudantes de diferentes escolas municipais, o que evidenciou a facilidade 

de apreensão da dinâmica do jogo, a interação necessária entre os participantes para a 

aprendizagem dos temas e a motivação em se manterem envolvidas com o objetivo da atividade. 

Desta forma, constatou-se que o Marajó Eco Game tem potencial em ser aplicado em ambientes 

de aprendizagem que abordem temas da educação ambiental, proporcionando a apreensão de 

novos conhecimentos com ludicidade e diversão entre os potenciais participantes. 
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RESUMO  

 

A vacina trivalente é uma preparação biológica que concede imunização por meio da transferência 

de anticorpos específicos para evitar a infecção viral da gripe. Os movimentos sociais contrários à 

vacinação, a precariedade das vertentes do saneamento básico e a falta de acessibilidade aos 

serviços públicos de saúde contribuem para os altos índices de contágios registrados nas cidades 

brasileiras. À vista disso, o objetivo do artigo é avaliar a interferência da precariedade do 

saneamento básico frente à eficiência da vacina trivalente, assim como analisar o processo 

epidemiológico dos serviços públicos de saúde. O procedimento técnico consiste na avaliação de 

dados disponibilizados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) 

e no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cuja quantificação ocorreu através da 

organização das informações no programa Microsoft Office Excel 2013 para calcular os 

coeficientes de letalidade e o atendimento de esgotamento sanitário por região do país para o ano 

de 2018. De acordo com a realização da análise qualitativa e quantitativa, depreende-se que a 

vacina trivalente é disponibilizada gratuitamente para a população periodicamente e os seus efeitos 

de combate são eficazes. No entanto, ressalta-se que os coeficientes de letalidade calculados não 

estão correlacionados intrinsecamente à quantidade populacional ou qualidade do serviço de 

vacinação prestado nas localidades, visto que eles dependem das condições de atendimento de 

esgotamento sanitário das regiões. Dessa forma, a efetivação da vacina trivalente e a 

universalização do saneamento básico são fatores imprescindíveis na redução de doenças 

infectocontagiosas.  
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RESUMO  

 

O abastecimento adequado de água é essencial para o desenvolvimento socioeconômico local, com 

reflexos diretos sobre as condições de saúde e bem-estar da população. Em localidades com 

escassez do recurso, a dificuldade para obter água de fontes seguras é um dos fatores agravantes 

das condições precárias de vida. Na cidade de Belém e Região Metropolitana, a insatisfação quanto 

ao abastecimento regular e qualidade da prestação de serviços como água e saneamento básico é 

constante. O objetivo deste trabalho consiste em identificar as patologias mais predominantes na 

população Icoaraciense, pelo precário saneamento básico que afeta direta e indiretamente os 

moradores do Distrito. A metodologia científica se baseou na pesquisa quali-quantitativa. A coleta 

de dados ocorreu em Icoaraci entre os meses de janeiro a maio de 2019, cuja participação envolveu 

35 moradores do Conjunto Cohab. Aplicou-se um questionário semiestruturado como instrumento 

de avaliação e as respostas foram tabuladas no Microsoft Office Excel 2010. Verificou-se que a 

média de idade e tempo de moradia dos entrevistados são, respectivamente, 50 e 20 anos. Os 

principais resultados apontam que 100% da comunidade tem problema no abastecimento de água 

há mais de 10 anos; 93% não possui poço artesiano em sua residência; 88% já teve ou tem alguma 

verminose vinculada à agua; 76% contraiu Dengue, Chikungunya ou Zica; 71% possui algum tipo 
de dermatose provocada pela má qualidade da água que abastece o conjunto; 91% afirmou que 

existe alagamento constante no conjunto e 62% disse que agentes de saúde visitam o conjunto, 

aproximadamente, a cada 4 meses. Diante do exposto, faz-se necessário que as Secretarias de 

Saneamento, Saúde, Meio Ambiente e a Companhia de Abastecimento de Água compactuem 

medidas emergentes e efetivas para mitigar e solucionar a problemática em questão, pois, dessa 

forma, promove-se o direito ao acesso de água de qualidade à população.  
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RESUMO  

 

Os estudos sobre a diversidade de insetos podem prover uma vasta base de informações sobre o 

grau de integridade dos ambientes no seu estado de base, auxiliando na conservação da fauna e 

flora. Os insetos aquáticos são invertebrados que vivem pelo menos uma parte de sua vida no 

ambiente aquático. O uso dos insetos como bioindicadores principalmente da qualidade da água, 

está se generalizando em todo o mundo, por apresentarem grupos bastante sensíveis a qualquer 

perturbação ambiental. Entre os insetos mais sensíveis as degradações estão os Ephemeroptera, 

Trichoptera e Plecoptera – (EPT). Desta forma o trabalho teve como objetivo inventariar e utilizar 

insetos aquáticos como indicadores da qualidade das águas na Unidade de Conservação Serra dos 

Martírios-Andorinhas – Pa, durante um período de 7 dias do mês de setembro de 2018, em dois 

igarapés. Os indivíduos foram coletados por meio de duas armadilhas sendo um manual (rapiché) 

e outra luminosa (Pleco-Fly). Além disso, foi proposto o índice EPT para estimar a qualidade da 

água. Foram coletados um total de 874 insetos distribuídos em 11 ordens. As principais ordens 

coletadas foram Diptera (536 indivíduos), Trichoptera (145) e Ephemeroptera (58). Em contra-

partida as ordens que menos se destacaram foram Coleoptera (3 indivíduos), Strepsiptera (2) e 

Collembola (1).  De acordo com o índice EPT, que apresentou uma média de 66% para os dois 

igarapés, as águas dos mananciais estudados encontram-se com boa qualidade. Mesmo com 

índices positivos há a necessidade de se ficar em alerta, por conta do trâmite de pessoas (turistas) 

cada vez mais próximas dessas áreas, aumentando o nível de degradação. Com isso, os resultados 

enfatizam a importância dos insetos aquáticos para o meio ambiente, principalmente o grupo EPT, 

como organismos bioindicadores. 

 

Palavras-chave: Insetos. Bioindicadores. Água. 
Área de Interesse do Simpósio: Zoologia 

  



 
 

81 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

FENOLOGIA DA ESPÉCIE Cereus jamacaru L. NAS CONDIÇÕES PLUVIOMÉTRICAS 

DE BELÉM-PA 
 

Meiciane Ferreira Campelo1; Osmar Alves Lameira2; Allan Christian Santos Ramires 3; Ruanny 

Karen Vidal Pantoja Portal Moreira4; Nilza Araújo Pacheco5 

 
1Doutoranda em Biodiversidade e Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação da Bionorte, 

Universidade Federal do Pará. meicianecampelo@gmail.com 
2Doutor, Laboratório de Biotecnologia e Recursos Genéticos, Embrapa Amazônia Oriental. 

lameira@embrapa.br 
3Graduando em Agronomia, Universidade Federal Rural da Amazônia, UFRA. 

allanramires15@gmail.com 
4Doutoranda em Biodiversidade e Biotecnologia pelo Programa de Pós-Graduação da Bionorte, 

Universidade Federal do Pará. ruanny_vidal@hotmail.com 
5Pesquisadora, MSc, Laboratório de Climatologia , Embrapa Amazônia Oriental. 

nilza.pacheco@embrapa.br 

 

RESUMO 

 

A cactacea mandacaru (Cereus jamacaru L.) típica da Caatinga tem grande influencia na 

sustentabilidade e conservação desse bioma. No México é utilizada na medicina tradicional por 

curandeiros e tribos indígenas na forma de analgésicos, antibióticos, diuréticos, tratamento de 

problemas intestinais, tosses e afins. A fenologia de especies é o estudo da ocorrência de eventos 

biológicos que se repetem e das causas de sua ocorrência considerando fatores bióticos e abióticos, 

logo o conhecimento do comportamento fenológico, norteia estudos para a utilização desse vegetal 

como matéria-prima. O objetivo do trabalho foi avaliar as fenofases de floração e frutificaçaõ do 

mandacaru correlacionando-as com a precipitação pluviométrica visando á coleta de material 

vegetal para uso medicinal. O estudo foi desenvolvido na coleção do horto de plantas medicinais 

pertencente a Embrapa Amazônia Oriental. situada no município de Belém-PA. As avaliações 

foram realizadas de Janeiro de 2015 a Dezembro de 2018 no perírodo matutino, em seis indivíduos 

selecionados. Após a tomada de dados foi elaborado gráficos com o auxilio do Microsoft Excel, 

considerando médias acumulada mensal do período estudado para as variaveis precipitação 

pluviometrica, floração e frutificação. Os valores de precipitação foram fornecidos pela estação 

meteorológica da Embrapa Amazônia Oriental. Ocorreu o evento de floração durante 11 meses 

(exceto julho) e frutificação durante 9 meses (exceto julho, agosto e setembro). A maior média (10 

dias) de número de dias de floração ocorreu no mês de outubro onde se registrou baixa precipitação 

pluviométrica (103 mm) e a frutificação (14 dias) no mês de março com elevados índices 

pluviométricos (482 mm), logo a precipitação pluviométrica influência as fenofases da espécie 

Cereus jamacaru L. e a coleta deve ser realizada nos dias em que não ocorra as fenofases. 
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RESUMO  

 

Qualquer material que auxilie no processo de ensino e aprendizagem do conteúdo trabalhado é 

considerado um recurso didático. Na Educação ambiental, o uso de diferentes recursos pode 

amenizar lacunas do ensino tradicional e construir novas perspectivas sobre a relação natureza e 

sociedade. O objetivo desse trabalho foi elencar os diferentes recursos didáticos utilizados em um 

projeto de arborização para a educação ambiental em localidade ribeirinha. No período de 

setembro a novembro de 2018, docentes e alunos do IFPA Campus Breves desenvolveram o 

projeto de extensão “Arborização na escola: conhecendo, plantando e cuidando do que é nosso” 

na escola de ensino fundamental Ezídio Maciel, rio Acutipereira, município de Portel/Pará. 

Durante o projeto foram elaborados e usados quatro recursos didáticos para auxiliar a 

aprendizagem ambiental com foco na arborização escolar. Na implantação das mudas, foi 

distribuído um folder explicativo de linguagem ilustrativa que instruiu crianças, jovens e adultos 

sobre o plantio, adubação orgânica e cuidados das mudas. Em reunião com os comunitários em 

um barracão com energia elétrica, foi utilizado a apresentação digital com computador e projetor 

multimídia, com imagens e mapas para explanar a importância da arborização, projeto implantado 

e manutenção. Durante uma Feira de Ciências promovida por atores locais do município e um 

espaço sem energia elétrica, a equipe do projeto utilizou um pôster com imagens das etapas do 

projeto de arborização, o que facilitou a compreensão do variado público. Ainda na feira, uma 

maquete da expectativa futura da escola arborizada foi exposta, atraindo a atenção dos 

participantes, que visualizaram a real condição de solo e espacialização da arborização implantada. 

Em projetos de educação ambiental, a linguagem adaptada à faixa etária e nível de escolaridade 

facilita a compreensão e permite a democratização do conhecimento. O uso de ambiente 

extraclasse e recursos didáticos diferentes torna o processo educativo atraente e dinâmico.  
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RESUMO  

 

O bário (Ba) é um metal alcalino terroso de ocorrência natural no solo, porém em elevadas 

concentrações, pode comprometer funções do solo, causar toxidez em plantas e invertebrados, 

além de poder afetar a saúde humana. O objetivo foi avaliar a concentração de Ba em solo de uma 

microbacia do polo industrial de Barcarena, PA, que compreende a comunidade de Burajuba. As 

amostras foram coletadas na camada superficial do solo (0-0,2 m), secas ao ar, passadas por 

peneiras de 2mm, trituradas e passadas por peneira de 100 mesh. A determinação dos teores 

pseudo-totais de Ba foi realizada de acordo com o método USEPA 3051A. Para interpretação dos 

resultados, teor de Ba foi comparado com os valores orientadores da resolução do CONAMA 

420/2009 e valores de referência de qualidade (VRQs) propostos para o Estado do Pará. O CV foi 

77,1% apresentando alta dispersão de dados, devido a alterações nos processos de formação dos 

solos e influências das atividades antrópicas desenvolvidas nas áreas. As concentrações variaram 

de 1,0 a 24,8 mg kg-1 e o valor médio foi 5,1 mg kg-1, estando inferior ao VRQ proposto para o 

Estado do Pará, em consequência do elevado grau de intemperismo dos solos e da predominância 

de argilominerais 1:1 na região. Os solos da área analisada têm níveis aceitáveis para as 

concentrações de Ba na camada superficial, não oferecendo risco aos cultivos agrícolas e à saúde 

da população. 
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RESUMO 

 

Encontrada na família das fabaceaes a espécie Bauhinia variegata possui porte arbustivo chegando 

até 8 metros de altura e possui flor de coloração rósea. Conhecida popularmente como pata-de-

vaca é nativa do Brasil, porém, não endêmica. A planta possui substâncias com propriedades 

medicinais como flavonoides, triterpenóides e esteroides que auxiliam no tratamento de 

enfermidades de forma diurética, hipoglicemiante e problemas renais na medicina popular. A 

fenologia estuda o comportamento reprodutivo e crescimento da espécie, que se faz necessário 

para obtenção do conhecimento sobre o melhor período de colheita do material vegetal. O objetivo 

deste trabalho foi avaliar o período de frutificação e floração da pata-de-vaca correlacionando com 

a precipitação pluviométrica visando á coleta das folhas para o uso medicinal. Para as observações 

fenológicas, o acompanhamento foi realizado no horto de plantas medicinais da Embrapa em 

Belem-PA, foram selecionados 4 indivíduos de pata-de-vaca, cuja as avaliações foram realizadas 

diariamente, durante o período de janeiro/2015 a dezembro/2018. Os valores de precipitação foram 

fornecidos pela estação meteorológica da Embrapa Amazônia Oriental. Para a variável floração 

não se registrou a presença desta fenofase nos meses de junho, novembro e dezembro. As maiores 

médias de dias de floração foram observadas nos meses de agosto e setembro com número igual á 

10 dias, coincidindo com baixos valores de precipitação, respectivamente, 121,1 e 80,2 mm. No 

que concerne á frutificação os meses de fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto e novembro 

não foram registrados dados fenológicos referentes a este fenômeno, ressaltasse o mês de outubro 

que apresentou maior média de ocorrência de frutificação (6 dias) que também coincidiu com 

baixos índices de precipitação pluviométrica (103,4). Assim sendo, pode-se observar que a 

precipitação pluviométrica influencia diretamente na fenofase da espécie. A coleta das folhas é 

indicada nos dias em que não ocorre a fenologia da espécie.  
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RESUMO  

 

O Brasil possui uma das maiores áreas de manguezais do mundo, esse ecossistema se destaca pela 

quantidade de populações de seres vivos que abriga, além de ser um meio natural produtivo do 

território brasileiro, por isso, é fundamental manter esse ambiente rico e complexo conservado. 

Entretanto, a escassez de compreensão desse ambiente é um dos principais fatores que impedem a 

sua conservação. Nesse sentido, o presente trabalho teve como objetivo quantificar e analisar as 

publicações que abrangem a relação de percepção sobre o ecossistema manguezal com o intuito 

de compreender como a percepção sobre esse ecossistema contribui para a formação de indivíduos 

mais conscientes ambientalmente. Para avaliar os artigos foi realizado um levantamento 

bibliográfico de publicações em duas revistas ligadas ao curso de pós-graduação em Educação 

Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande (FURG), intituladas Revista Eletrônica do 

Mestrado em Educação Ambiental - REMEA e Ambiente & Educação, dando preferência às 

mesmas devido ao 25º aniversário do programa.  Os resultados apontam que durante o período de 

2006 a 2018, foram publicados três artigos na revista Ambiente & Educação e seis pela revista 

REMEA, envolvendo a abordagem de percepção ao manguezal e incentivos ao cuidado com esse 

ambiente por diferentes metodologias que presam estimular de forma integral a conscientização 

dos indivíduos. Trabalhar a percepção dos indivíduos acerca do ecossistema manguezal se 

caracteriza como um desafio da educação, sendo possível traçar alternativas por meio de 

estratégias educativas, como palestras, trilhas, gincanas, visita a campo, entre outras, que visem 

alterar positivamente a imagem deste ambiente. As atividades práticas que buscam demostrar a 

realidade deste ecossistema contribuem para a melhora da percepção da população, além de 

contribuir para a formação de agentes críticos e conscientes com as questões ambientais, além de 

torná-los capazes de se comprometer com a conservação deste habitat. 
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RESUMO 

 

Radicais livres são espécies químicas formadas, naturalmente, pelo organismo e são muito 

importantes para o mesmo, pois tem a função de transferir elétrons nas reações bioquímicas, entre 

outras, porém, quando produzidos em excesso, começam a causar danos às células, que vão desde 

o envelhecimento precoce ao aparecimento de doenças, como o câncer. Diante disso, é necessário 

o organismo possuir mecanismos de defesas antioxidantes contra estes agentes, uma vez que, irão 

atuar no organismo impedindo ou até mesmo inibindo a ação destes radicais. São inúmeras as 

fontes naturais de antioxidantes, dentre estas encontram-se as plantas medicinais, consumidas em 

formas de chás. Portanto, o presente trabalho buscou verificar a presença de antioxidantes mais, 

especificamente, de compostos fenólicos, na composição da planta Bauhinia Forticata L, 

popularmente conhecida como pata de vaca, através de um teste simples, utilizando cloreto férrico, 

em que na presença deste, o composto fenólico forma um complexo de coloração específica. O 

trabalho realizou-se durante as atividades do Programa Residência Pedagógica/UEPA/CAPES, 

subprojeto Química, Campus Barcarena. Para a análise foi preparado, por meio de infusão com 

água, o extrato da referida planta, do qual, após filtrado, foram separados, em um tubo de ensaio 

5 mL, e adicionadas neste 5 gotas de cloreto férrico. Como resultado, verificou-se que o extrato 

mudou, significativamente, sua coloração de um tom amarelado para um marrom, o que evidencia 

a presença de compostos fenólicos na composição química da planta. Assim, conclui-se que existe 

um teste simples e fácil, para verificar a presença de antioxidante na composição química de uma 

planta, além disso, é muito importante o conhecimento da presença de antioxidantes na espécie, 

visto que a referida planta é bastante consumida, principalmente, em forma de chá, o que aumenta 

em suma as chances do indivíduo que a consome, de estar mais protegido contra danos causados 

pelos radicais livres.   
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 RESUMO  

 

Os conteúdos de botânica apresentam dificuldades de compreensão pelos alunos durante as aulas 

de ciências. Nesse cenário, a ausência de estratégias metodológicas de ensino, contribui com o 

desinteresse dos discentes pelo tema. Apesar disso, a adesão ao uso de novas tecnologias é uma 

realidade crescente, capaz de transformar o cotidiano de vida em sociedade, especialmente do 

público mais jovem. Assim, este estudo objetivou utilizar o aplicativo “Plant Net” como 

ferramenta metodológica auxiliar em uma aula de campo de botânica para uma turma do 8° ano 

do ensino fundamental, na cidade de Salvaterra, Ilha de Marajó, Pará. Para tanto, a aula se 

desenvolveu em duas etapas: a primeira, realizada em sala com uma introdução teórica sobre os 

conteúdos “estruturas de plantas” e “categorias taxonômicas”, já a segunda, em uma prática de 

campo realizada na praça “Magalhães Barata", com a visualização das estruturas morfológicas e 

identificação das plantas com registros fotográficos utilizando o “Plant Net". As espécies foram 

submetidas a revisão de nomenclatura botânica. Se aplicou um questionário com cinco perguntas 

para a avaliação da atividade. Em campo, os alunos identificaram 16 espécies (ex. Cordyline 

fruticosa (L.) A. Chev., Mimosa pudica L., Portulaca oleracea L., Terminalia catapa L.) 

alocadas em 13 famílias, cujas imagens compuseram um álbum didático confeccionado pelos 

participantes. Para 100% dos discentes, a utilização do aplicativo facilitou a aprendizagem dos 

conteúdos, e, essa satisfação se expressou nas suas falas: “agora a gente pode usar o aplicativo 

todos os dias quando eu tiver dúvida sobre o nome científico das plantas e das estruturas”; 

“ficou bem melhor de entender e mais interessante as plantas”. Assim, se conclui que o 

aplicativo pode ser utilizado como uma possível alternativa metodológica facilitadora no ensino 

de botânica, capaz de despertar o interesse do aluno e promover a aprendizagem dos conteúdos 

nessa área do conhecimento.  
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RESUMO  

 

A água é um recurso natural essencial à vida, entretanto, seu uso indevido provoca escassez, o que 

representa uma grande ameaça para as gerações futuras. Dentro deste contexto, o presente estudo 

tem como objetivo desenvolver um jogo didático através software scratch para estimular o ensino 

das Ciências Ambientais, para alunos de 6º ano do ensino fundamental II. A pesquisa terá cunho 

exploratório qualitativo e quantitativo. Serão ministradas aulas expositivas e práticas relacionadas 

com tema água abordado no livro didático, como também mostra de vídeos e leituras de histórias 

em quadrinhos, como materiais complementares, para agregar conhecimento, permitindo assim a 

sensibilização e a participação dos educandos nessa proposta de projeto ação. Na elaboração do 

material didático, usando os recursos de multimídia, será utilizado a programação scracth, que é 

uma linguagem de programação visual que permite criar jogos, animações e histórias interativas. 

Esse recurso tecnológico possibilitará a articulação dos conteúdos teóricos e outros materiais de 

apoio abordados em sala de aula, visando promover uma reflexão sistemática e aplicação planejada 

entre os temas abordados de forma prazerosa, dinâmica e significa no processo de ensino-

aprendizagem. Espera-se que a incorporação do jogo multimídia no ambiente escolar, possibilite 

também estimular a educação ambiental, uma vez que a tecnologia no ensino pode aliar o 

divertimento ao conhecimento, a descontração à aprendizagem, em temas que façam a integração 

dos recursos hídricos com os resíduos sólidos, poluição, entre outros. E por fim, estimule o discente 

a construir um conhecimento critico reflexivo, ao vivenciar o problema ambiental. 
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RESUMO 

 

Atualmente, a poluição atmosférica destaca-se como uma das problemáticas ambientais mais 

complexas, tendo sido responsável pela morte de 3,6 milhões de pessoas no mundo apenas em 

2012. Logo, o monitoramento da qualidade do ar constitui-se como uma das principais ferramentas 

para a manutenção de níveis seguros de poluentes na atmosfera. No Brasil, a Resolução CONAMA 

N° 05 de 15 de junho do ano 1989 institui o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar 

– PRONAR. Desse modo, foi analisada a qualidade do ar, no bairro Pinheiros, localizado na zona 

oeste da cidade de São Paulo, no mês de março de 2018. No qual foram retirados os dados de um 

aplicativo (Air Quality), obtendo resultados dos parâmetros de Material Particulado (PM2,5), 

Ozônio (O3), Nitrogênio (N) e Temperatura (°C). Os dados coletados foram adicionados em 

planilhas no Excel, e transformados em média, desvio padrão e desvio de coeficiente de correlação. 

Posteriormente, foram produzidos três gráficos, o primeiro mostrando a relação entre o N e a T 

(ºC), onde o aumento de N influência, ou seja, não se pode afirmar que o N é responsável pelo 

aumento da T (ºC), uma vez que, o poluente N, de acordo com o resultado adquirido em massa 

correlação, só estar influenciando 19% na T (ºC). O segundo gráfico, apresenta relação entre 

PM2,5 e T (ºC), onde os mesmos também apresentaram correlação de 19% e foi constatado que 

ambos não estão tendo influência sobre o outro, em vista que quando a T (ºC) permanece estável 

o PM2,5 fica oscilando. Assim, o terceiro gráfico apresenta correlação de 32% entre O3 e T (ºC), 

logo, apresenta porcentagem mais elevada, considerando as correlações anteriores, no entanto não 

apresenta influência sobre os demais, pois é observado que não houve queda da temperatura, e o 

parâmetro O3 apresenta oscilação. 
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RESUMO  

 

A quantidade de lixo urbano produzido no mundo sem a devida destinação está cada vez maior 

resultando em impactos negativos ao meio ambiente, prejudicando a saúde dos ecossistemas, 

podendo até ceifar a vida de diversos animais, ao ingerirem ou ficarem presos nestes objetos. Os 

riscos podem se estender, ainda, à saúde do homem, uma vez que materiais plásticos em 

fragmentos menores podem contaminar alimentos e bebidas de consumo humano. Tudo isso deixa 

evidente o tamanho dos desafios a serem enfrentados e vencidos pelos Estados, governos, 

empresas e sociedade civil na luta contra a destinação errônea do lixo diário. O presente trabalho 

tem como objetivo avaliar o papel da logística reversa na construção de políticas públicas focadas 

na gestão de resíduos de construção civil no município de Belém, PA. A construção do artigo se 

baseou na leitura exploratória de artigos relacionados ao assunto e nas inovações propostas pela 

Legislação Ambiental. Assim percebeu-se uma grande quantidade de instrumentos legais e a 

previsão de incentivos por parte do Poder Público para a criação de áreas voltadas a operar 

atividades de triagem, tratamento e beneficiamento de resíduos da construção civil. Porém, há uma 

falta de comprometimento por parte dos envolvidos em cumprir com as respectivas 

responsabilidades legais. Este estudo pode contribuir na elaboração de projetos posteriores e 

implementações relacionados aos resíduos do setor de construção civil. 
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RESUMO 

 

Este estudo teve como objetivo analisar o relato dos turistas sobre o sentimento ao interagirem 

com os botos-cor-de-rosa (Inia geoffrensis) em Mocajuba (Pará) pois será a partir desse sentimento 

que os turistas poderão ou não retornar ao município e/ou transmitir/divulgar esse contato para 

outras pessoas, as quais poderão ser potenciais turistas. Para isso, 91 turistas foram entrevistados 

sendo que a maioria deles tinha faixa- etária entre 18 e 37 anos (63%), era do sexo feminino 

(62,6%), com ensino superior completo (52,7%), vinha da cidade de Belém-Pá (50,5%) e 

pretendiam passar até uma semana na cidade (69,2%). As entrevistas foram realizadas no mês de 

julho de 2019, com a utilização de um questionário semiestruturado que tinha 23 perguntas 

relacionadas ao perfil do entrevistado, seus sentimentos e satisfação em relação a visita e interação 

com os botos. De forma geral, a maioria dos turistas relatou após a interação com os botos que era 

a primeira vez (67%), realizou as atividades de alimentação e toque (62,3%) e teve sensação 

positiva (75,8%). Dentre as sensações positivas, eles relataram felicidade, emoção, paz e outras; e 

a negativa foi medo (23,1%). A maioria (81,3%) dos turistas saíram satisfeitos após a interação 

com os botos e todos eles, sem exceção, afirmaram querer retornar para repetir essa experiência 

com os botos. Embora sejam necessários ajustes consideráveis para o início do desenvolvimento 

do ecoturismo na região, principalmente nas atitudes inadequadas dos turistas que garantam a 

segurança e bem-estar deles e dos botos em relação ao contato direto e a alimentação artificial 

devido a potencial ocorrência de acidentes e modificações no comportamento natural da espécie. 

Concluímos que tais mudanças não devem alterar a vontade de retorno dos turistas, pois ela se 

relaciona além das variáveis pesquisadas, talvez pelo fato dos botos os encantarem por serem 

considerados carismáticos e dóceis. 
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RESUMO 

 

Nesse trabalho estudamos as interações moleculares do N-nitroso Anabasina e N-nitroso 

Anatabina com o CYP2A13 por meio de ancoragem molecular, além disso, executamos 

simulações de dinâmica molecular durante 100 ns. As consequências do consumo de tabaco são 

as várias doenças pulmonares como bronquite crônica e câncer de pulmão. Um dos prováveis 

causadores do câncer de pulmão são os derivados de nitrosaminas presentes na fumaça do tabaco, 

por exemplo N-nitroso Anabasina (NAB) e N-nitroso Anatabina (NAT) (FARSALINOS et al., 

2015). Descrevemos os resultados de ancoragem molecular dos ligantes NAB e NAT interagindo 

com o citocromo P450 2A13. Os estudos de ancoragem molecular foram realizados utilizando o 

software Molegro Virtual Docker 5.5. A estrutura cristalográfica do CYP2A13 pode ser localizada 

no Protein Data Bank (PDB) com o ID: 4EJG (DEVORE; SCOTT, 2012). As simulações de 

dinâmica molecular foram executadas usando o software Amber 16 (CASE et al., 2005). Com os 

resultados de ancoragem molecular é possível verificar interações entre o NAB e NAT com 

resíduos da proteína e com o grupo prostético HEME (Figura 1). O composto NAB e NAT 

obtiveram, respectivamente, os seguintes valores de MolDock Score: -86,74 e -82.86. A média dos 

valores obtidos para o RMSD dos carbonos alfa do backbone das proteínas foram os seguintes: 

CYP-NAB: 1.03 Å e CYP-NAT: 1.14 Å. Esses valores demonstram que a estrutura da proteína 

durante a simulação de dinâmica molecular não desviou significativamente da sua conformação 

inicial. Conclui-se que ancoragem molecular demonstraram que as principais interações formadas 

entre o NAB e NAT com a enzima e com o grupo HEM são interações hidrofóbicas. Durante todos 

o tempo de simulação os ligantes permaneceram interagindo com citocromo, sofrendo algumas 

alterações conformacionais.  
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RESUMO  

 

A Política Nacional de resíduos sólidos instituída pela lei 12.305/2010 determinou o fim dos lixões 

até 2014, desde então, devido a diversas dificuldades por parte dos municípios em atender a 

legislação, foram concedidas inúmeras prorrogações, todavia, o atraso em realizar este 

encerramento ainda persiste. Um exemplo prático está no município de Castanhal (PA), um lixão 

que já ultrapassa 20 anos de existência, apresenta aproximadamente 52,83 Km² de extensão e está 

localizado próximo a agrovila de Boa vista, além disso, alguns córregos da região estão situados 

próximo a esta área. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é identificar as externalidades 

ambientais provocadas pelas atividades pertinentes ao lixão. Utilizou-se como metodologia as 

visitas in locu visando observar as atividades desenvolvidas, entrevistar os catadores e identificar 

os impactos ambientais sofridos pela área e ao entorno. Diante a isto, detectou-se inúmeras 

externalidades, dentre elas, a compactação do solo provocada pelo peso de máquinas, mau cheiro 

causado pelo chorume, doenças relacionadas à fumaça gerada devido a incineração de vários 

resíduos, problemas de saúde relacionados ao consumo de água contaminada, endemias 

ocasionadas por vetores como o aedes aegypti, poluição visual para os moradores dos arredores, 

além do despejo desordenado de resíduos e perda da biodiversidade. Sendo assim, concluiu-se que 

estas áreas causam impactos ambientais de grande relevância, então, é necessário pensar em novas 

opções de disposição final, sendo a mais viável, os aterros sanitários. Quanto aos lixões em 

atividade, uma das medidas seria internalizar as externalidades, identificando os responsáveis pelo 

despejo inadequado de resíduos e posteriormente aplicar taxas aos mesmos. O objetivo é transferir 

aos causadores dos danos os custos ambientais reais de suas ações. Além disso, a população deve 

ajudar na geração de menor quantidade de resíduos, fazendo uso de práticas como a reutilização, 

reciclagem e compostagem dos resíduos orgânicos.  
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RESUMO 

 

A projeção do Brasil como uma das lideranças agrícolas no mundo foi seguida da intensificação 

do uso de defensivos agrícolas, os agrotóxicos, levando o país à liderança mundial no emprego 

desses compostos. Diante dessa situação preocupante, várias metodologias buscam avaliar o efeito 

dessas substâncias no organismo humano, uma delas é a química computacional que foi empregada 

nesse trabalho com o objetivo de descrever o espectro de infravermelho de um agrotóxico. Neste 

trabalho, abordamos o fungicida Procimidona (C13H11Cl2NO2), um defensivo que atualmente se 
encontra sob reavaliação no órgão oficial que trata desse assunto, a Anvisa (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária). Análises dessa natureza são úteis para identificar entre outras propriedades, 

a tendência que a substância possui em reagir com outros compostos, bioacumulação e 

carcinogenicidade química. Para este estudo, foi utilizado o software Avogadro para desenho 

molecular, seguido de otimização geométrica e cálculo de frequências na plataforma Orca 4.0.0. 

Esses resultados foram exibidos no ambiente do software Chemcraft 1.6. Os resultados 

demonstraram picos de transmitância relativa na região de comprimentos de onda 1.400 cm -1 e 

700 cm-1, possivelmente associados às ligações triplas do composto. Outros picos foram 

observados, mas sem tanta expressividade. Estes resultados contribuem para uma descrição mais 

detalhada do agrotóxico e compõem seu banco de informações eletrônicas. 
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RESUMO 

 

O objetivo desse estudo é descrever a importância da produção da pimenta-do-reino (Piper 

nigrum L.) para agricultura familiar na comunidade do Dezesseis em Igarapé-Açu. Baseado 

no histórico da região, sua estreita relação com o cultivo de pimenta-do-reino e as atuais 

conversões de atividades agrícolas no nordeste paraense, se torna relevante caracterizar este 

processo no âmbito dos pequenos produtores. Para isso, foram aplicados questionários com 

perguntas fechadas e de múltipla escolha aos 12 produtores ativos de pimenta-do-reino da 

comunidade levantando-se questões como a escolaridade, práticas agrícolas e políticas 

públicas. Em relação ao perfil socioeconômico dos produtores inferiu-se que a maioria era 

do sexo masculino apresentando de 22 a 73 anos, dentre os quais 50% possuíam o apenas o 

ensino fundamental incompleto, relacionado à necessidade de trabalhar desde a infância ou 

juventude nas atividades agrícolas. Verificou-se o descontentamento dos produtores com as 

políticas públicas sejam linhas de crédito ou assistência técnica (ATER), sendo relatados por 

alguns produtores acesso ao PRONAF. Foram constatadas a presença de estruturas 

improvisadas como viveiros sem coberturas, além da carência de insumos, fatores que se 

agravam no período de novembro a abril devido à fortes chuvas. Por conta disso, a pimenta-

do-reino que se apresentava por décadas como produto principal dessa comunidade encontra-

se em declínio, o que acompanha os dados da região cujo decréscimo na produtividade de 

2016 a 2019 é de mais de 40%, sendo substituída principalmente por pastagens e pela 

produção de dendê. Estes agricultores, por sua vez, como alternativa econômica 

diversificaram a produção com culturas como o maracujá, mandioca e milho. Deste modo, 

concluiu-se que a pimenta-do-reino apesar de ainda fazer parte das práticas produtivas nesta 

comunidade, devido à falta de apoio público e alto custo de produção, não ocupa mais posição 

de destaque na composição da renda destas famílias, as quais têm investidos em outras 

culturas. 
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RESUMO 

 

A ausência de uma infraestrutura favorável para a realização de atividades práticas de ciências nas 

escolas é gradativamente frequente e intenso, acarretando diversos empecilhos no processo de 

construção educacional dos estudantes. Portanto, faz-se de grande relevância a criação e 

implementação de métodos alternativos que possam suprir ou minimizar tais necessites. Tendo em 

vista esses fatos, este trabalho tem como principal objetivo mostrar a eficácia do indicador natural 

de ácido-base, feito a partir da extração de antocianinas presente na Cordyline terminalis, além de 

evidenciá-lo como um método alternativo e provedor de subsídios ao processo educacional. A 

metodologia aplicada neste trabalho deu-se primeiramente, através de pesquisas bibliográficas 

sobre o potencial das antocianinas presentes na Dracena Vermelha. Em segunda instância, foi 

realizado o processo de extração do pigmento do vegetal, e após a extração, o indicador foi testado 

em seis pHs diferentes, onde pode ser feio o espectro de cor e o diagnóstico das substâncias em 

ácidas ou básica, ademais, em segundo momento, após comprovação da eficiência do indicador, o 

mesmo foi aplicado em sala de aula, juntamente com questionário prévio e final. Quanto aos 

resultados desta pesquisa, a eficiência do indicador natural na identificação da acidez ou da 

basicidade das substâncias, evidenciou-se que o mesmo se mostrou eficaz, tendo em vista que as 

substâncias utilizadas no teste adquiriram coloração e baseando-se na escala de pH, pode-se 

classificá-las em ácidas ou básicas. Outrossim, referente ao seu uso como uma metodologia 

educacional, o indicador natural fez-se positivo, uma vez que pode auxiliar no processo de 

construção do conhecimento dos alunos e na interatividade em sala. Em síntese, conclui-se que o 

indicador natural é uma alternativa eficaz aplicada ao ensino, levando em consideração seu grande 

auxílio no processo educacional, seu fácil acesso e baixo custo, além de seu competente 

diagnóstico ácido-base. 
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RESUMO 

 

Com a crescente procura de produtos orgânicos, há a necessidade de testar caminhos alternativos 

que potencializem a velocidade de desenvolvimento da produção a fim de atender a demanda de 

consumo. Objetivou-se verificar o potencial de enraizamento da Althernantera brasiliana, 

conhecida popularmente como Terramicina em diferentes tipos de substratos e avaliar o uso de 

enraizador orgânico a base de lentilhas como auxílio bioestimulante, sendo estabelecido os 

seguintes tratamentos: fibra de coco e areia sem enraizador (T1); casca de castanha e areia sem 

enraizador (T2); caroço de açaí e areia sem enraizador (T3); fibra de coco e areia com enraizador 

(T4); casca de castanha e areia com enraizador (T5); caroço de açaí e areia com enraizador (T6). 

A proporção para o preparo da solução foi de 500g de lentilha para 1 litro de água e o delineamento 

experimental utilizado foi em blocos casualizados no esquema fatorial 4x6, para o qual tomaram-

se estacas apicais e medianas, totalizando 120 estacas. No presente trabalho efetuou-se a contagem 

de folhas, medição e pesagem de raízes 28 dias após o plantio. Independentemente dos parâmetros 

analisados, os que apresentaram melhor resultado foram os tratamentos feitos com casca de 

castanha e caroço de açaí, os quais quando em presença da solução nutritiva foram potencializados. 

Logo, se mostraram uma alternativa eficaz para acelerar o desenvolvimento da espécie em estudo. 

O desenvolvimento desordenado obtido no comprimento das raízes também é reflexo da utilização 

de estacas apicais, haja vista, que elas têm o desenvolvimento radicular menor se comparado as 

estacas medianas e basais.  
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RESUMO  

 

Os sistemas agroflorestais (SAFs) apresentam-se como uma opção promissora para a agricultura 

familiar na Amazônia, uma vez que, são mais diversificados e potencialmente mais produtivos e 

sustentáveis que os sistemas convencionais. São dados como um “sistema de manejo sustentável 

da terra que busca aumentar a produção de forma geral combinando culturas agrícolas com árvores 

e plantas da floresta e/ou animais simultâneos ou sequencialmente, e aplica práticas de gestão que 

são compatíveis com os padrões culturais da população local”. O objetivo deste trabalho foi estudar 

o papel socioeconômico dos Sistemas Agroflorestais (SAF’s) para comunidade quilombola do 

Abacatal (Ananindeua/PA) e assentamento Expedito Ribeiro (Santa Bárbara/PA).  Foram 

aplicados questionários com perguntas fechadas e de múltipla escolha aos produtores ativos, sendo 

2 questionários na comunidade de Abacatal e 6 questionários no assentamento. Os dados obtidos 

possibilitaram a caracterização socioeconômica dos produtores, como a renda, membros das 

famílias envolvidos com a agricultura e o apoio da assistência técnica. Nas duas comunidades, a 

maioria dos familiares contribuem para a manutenção das atividades agrícolas, sendo lideradas 

basicamente por homens. A idade média dos produtores foi de 35 anos, não sendo registrada a 

participação dos jovens. A renda variou de R$900 a R$1800, cujo maior valor corresponde às áreas 

com SAFs mais diversificados, com uma média de 2 a 3 safras por ano, a exploração madeireira 

não é realizada em nenhumas das áreas estudadas. Em relação ao manejo da terra, a incorporação 

da matéria orgânica é a principal responsável pela fertilidade do solo. Os produtores relataram 

insatisfação em relação à EMATER e as políticas públicas. Deste modo, conclui-se que o baixo 

número de produtores ativos nessas áreas relaciona-se a falta de ATER e linhas de crédito, 

resultando inclusive para os que permanecem com os SAFs uma renda inferior as expectativas.  
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RESUMO  

 

Estudos de impactos nas propriedades físico-químicas do solo decorrentes da conversão 

de áreas naturais para usos agropecuários são importantes para a compreensão e 

desenvolvimento de sistemas agrícolas sustentáveis. Objetivou-se com este trabalho 

avaliar a qualidade do solo do assentamento Abril Vermelho, por meio de atributos físico 

- químicos, em áreas de mata nativa (MAT), pastagem (PST) e Sistema Agroflorestal 

(SAF), no município de Santa Bárbara do Pará. O solo da área é classificado como 

Latossolo Amarelo de textura média. As amostragens de solo foram realizadas em 

Dezembro de 2017 e em Julho de 2018, nas profundidades de 0-5, 5-10 e 10-20 cm. Os 

atributos químicos avaliados foram: pH, Ca2+, Mg2+, K+, fósforo disponível (P), Na+, 

alumínio trocável (Al3+), acidez potencial (H+Al) e matéria orgânica (MO), e, por meio 

destes quantificados os valores de soma de bases (SB) e capacidade de troca catiônicas 

(CTC), efetiva e a pH 7. Avaliaram-se também os atributos físicos: densidade do solo 

(Ds) e resistência à penetração (RP). Os dados foram submetidos a análises de Cluster e 

análises multivariadas de componente principal (PCA). A PCA demonstrou que os 

atributos químicos variaram de acordo com o uso do solo, e este apresentou maior 

influência sobre a variação dos dados em relação a pluviosidade em todas as 

profundidades avaliadas. Os atributos densidade e resistência à penetração não 

demonstraram diferenças significativas entre as áreas avaliadas. Sendo assim, a partir das 

análises realizadas conclui-se que os atributos físicos avaliados não caracterizaram bons 

indicadores de qualidade do solo para as áreas avaliadas. Além disso, a conversão de mata 

nativa para pastagem acarretou em alteração das propriedades do solo e diminuição da 

qualidade do solo sob pastagem. Já a conversão de mata nativa para SAF juntamente com 

o manejo aplicado proporcionaram melhorias nas propriedades e na qualidade do solo 

nesta área. 
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RESUMO 

 

Estuários são caracterizados como zonas de transição localizadas entre o ecossistema 

limnético e marinho. São ambientes altamente produtivos principalmente pela presença 

de produtores primários, sendo em sua grande maioria a comunidade fitoplanctônica. O 

estudo visa determinar a variação físico-química da água e biomassa dos produtores 

primários. Foram obtidos em cinco pontos distintos no estuário rio Pacamorema (Curuçá 

– PA) e no rio Mocajuba (São João da Ponta – PA) no período menos chuvoso das regiões. 

A biomassa foi calculada segundo o método de Utermohl. Foram medidos in situ, com 

auxílio de uma sonda HANNA HI9828, a temperatura, salinidade, condutividade elétrica, 

pH, sólidos totais dissolvido e oxigênio dissolvido em PPM. O parâmetro com maior 

diferença entre os dois municípios foi o de Oxigênio Dissolvido em PPM, onde em 

Curuçá a máxima foi de 10,43 PPM, e em São João da Ponta a máxima foi de 0,85 PPM. 

Nos outros parâmetros não houve diferenças significativas, a máxima de Salinidade nos 

dois locais foram de 14,704 PSI em Curuçá e 14,662 PSI em São João da ponta e de pH 

foram de 7,91 e 7,28, respectivamente. As médias de temperatura foram de 29ºC. O 

parâmetro de Sólidos Totais Dissolvidos teve máxima de 509 nos dois rios de estudo e a 

Condutividade Elétrica variou pouco, sendo máxima de 1019 no Rio Pacamorema e 1018 

no Rio Mocajuba. A densidade do fitoplâncton teve máxima de 39.704 org/L em 

Pacamorema e 56.148 org/L em Mocajuba. Apesar do parâmetro de Oxigênio Dissolvido 

em São João da Ponta ter sido menor que o de Curuçá, observamos uma maior densidade 

do microfitoplâncton nesse local, podendo estar relacionados com a disponibilidade de 

oxigênio na água. Usando testes estatíscos foi observado diferenças significativas entre 

as áreas nos parâmetros de Densidade do Fitoplâncton e Oxigênio Dissolvido (p<0,05). 
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RESUMO 

 

Euterpe oleracea Mart. da família Arecaceae, conhecida popularmente de açaí, é uma 

espécie nativa da Amazônia, possui uma das maiores cadeias frutíferas, sendo procurada 

a nível mundial. Nos anos de 2015 e 2016, os números apontam que o estado do Pará vem 

ganhando destaque, sendo o maior e o principal produtor de açaí no Brasil. Logo, setores 

empresariais, políticos e acadêmicos têm notado que para uma melhor competitividade, 

é necessário agente social e econômico, no qual o beneficiamento e disponibilização do 

produto sejam feitos de maneira adequada para os consumidores finais. Dessa forma, este 

trabalho objetivou analisar a cadeia produtiva de Açaí (Euterpe oleraceae Mart.) do 

estado do Pará, no período de 2015 e 2016.   Para isso, os dados foram coletados na 

plataforma on-line da Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento de Belém 

(SEDAP). Também, foi realizada uma pesquisa bibliográfica consultando as bases de 

dados Web of Science, Scientific Electronic Library Online (SciELO). Em seguida, foi 

elaborada um fluxograma que traduziu o caminho percorrido pelo açaí, desde a produção 

até o destino (consumidor). Após o levantamento, percebe-se que no período de 2015 e 

2016 houve um aumento de 22,68% na área colhida e que em 2015, foi de 135.691 

hectares e em 2016 foi de 166.464 hectares, indicando o melhoramento na forma de 

produzir para se ter obtido esse aumento nesse período refletindo em uma quantidade 

produzida de 1080.612 toneladas em 2016 indicando um aumento de 7,97% em relação 

ao ano anterior. Conclui-se que a cadeia produtiva do açaí tem se expandido e agregando 

mais valor no mercado, gerando emprego e renda, para as mais diversas camadas da 

sociedade. Considera-se ainda, que essa pesquisa tem um intuito de agregar informações 

relevantes na produção do açaí e para economia do estado do Pará. 
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RESUMO 

 

A escassez hídrica faz com que seja necessário adotar medidas de gestão sustentável e até 

novas alternativas para suprir as demandas de utilização da água, dentre estas alternativas, 

podemos citar o reuso e o aproveitamento. Tendo em vista a necessidade de novas 

abordagens para suprir tais demandas, o presente trabalho possuiu como objetivo a 

quantificação de águas provenientes dos sistemas de ar condicionado do IFPA-Campus 

Belém, tendo em vista a grande quantidade de salas de aula, departamentos, laboratórios, 

entre outros prédios que possuem tais sistemas e funcionam em média 8h diárias. A 

pesquisa possuiu metodologia aplicada e quantitativa e se desenvolveu visando monitorar 

determinados pontos de geração de água proveniente dos condicionadores a fim de 

calcular um volume médio de água produzida a partir de tais condicionadores. A pesquisa 

visou também atribuir uma possível utilização para a água gerada. Foram observados 3 

(três) pontos de monitoramento de condicionadores de ar levando em consideração o 

tempo de funcionamento e o fluxo de pessoas. O monitoramento ocorreu durante o mês 

de Fevereiro de 2019 e como resultado a média de geração foi de 2,5L/h para cada ar 

condicionado, resultando em uma média diária de 20L e um volume mensal de 440L. 

Uma das possíveis utilizações da água proveniente dos sistemas de ar condicionado é para 

os serviços de limpeza, entretanto, para atribuir um uso racional e sustentável é necessário 

que sejam realizadas análises da qualidade físico-química e biológica da água e com isso 

atribuir a utilização correta e segura. O IFPA possui alguns jardins e floreiras que também 

poderiam ser atendidos com a água gerada. O aproveitamento de água pode suprir 

demandas que não necessitem de água de qualidade potável diminuindo, portanto, a 

utilização de água potável e contribuindo para a sustentabilidade ambiental e econômica 

da instituição. 

 

Palavras-chave: Amazônia. recursos hídricos. abastecimento. 

Área de Interesse do Simpósio: Recursos Hídricos. 

  

mailto:jaqueline.silva@ifpa.edu.br


 
 

103 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

PROGRAMA TERRITÓRIOS PELA PAZ: AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO 

AMBIENTAL NO BAIRRO DA CABANAGEM, PA 

 

Thalita Mayan Esquerdo Andrade¹ 

 

¹Especialista em Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade. thalita_mayan@hotmail.com 

 

RESUMO 

 

O Programa Territórios pela Paz (TerPaz), criado em junho de 2019, é uma estratégia de 

governo que une ações de segurança pública com ações sociais integradas, na construção 

de uma sociedade com mais paz e justiça social. Visa contemplar sete bairros da Grande 

Belém, cujas áreas com maiores taxas de violência: Cabanagem (Belém), Guamá, Benguí, 

Jurunas, Terra Firme, Icuí (Ananindeua) e Nova União (Marituba). Estudos apontam o 

aumento dos problemas sociais e ambientais nas cidades como: criminalidade, 

desemprego, poluição, degradação do meio ambiente, entre outros. Destaca-se que as 

políticas públicas ambientais assumem papel primordial de proteger o meio ambiente, 

integrando sua proteção aos demais objetivos da vida em sociedade, como forma de 

proporcionar qualidade de vida. Diante desta realidade, buscou-se desenvolver um projeto 

de extensão social e continuado, com metodologia ativa, localizado no bairro da 

Cabanagem, PA, para conscientização da coleta seletiva, dos resíduos sólidos, 

reciclagem, melhoria do meio ambiente e geração de renda, e assim auxiliar na solução 

dos problemas ambientais do território. A metodologia ativa baseou-se em ações 

pedagógicas com oficinas de formação de agentes ambientais, oficinas de compostagem 

doméstica, oficinas de coleta seletiva, palestras educativas voltadas para redução do 

consumo de água e energia, recolhimento e destino adequado de resíduos, e jogos de 

Educação Ambiental. As ações do programa foram desenvolvidas pelos Técnicos da 

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, como público preferencial as 

vítimas da criminalidade, mulheres em situação de risco e os jovens de 15 a 29 anos. Os 

resultados revelaram que o uso da metodologia ativa estimulou o aprendizado, a 

interlocução de saberes, principalmente, o protagonismo comunitário com a iniciativa de 

realizar reuniões e organizar mutirão de coleta seletiva no bairro. Conclui-se que as 

experiências compartilhadas e reflexões coletivas contribuíram para consolidar a 

Educação Ambiental e induziram mudanças de atitudes. 
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RESUMO 

 

O peróxido de hidrogênio (H2O2) conhecido popularmente com água oxigenada é um 

liquido que geralmente é encontrado em forma de solução aquosa, é muito utilizado pela 

indústria farmacêutica para a esterilização de ferimentos, devido ele ter a capacidade de 

matar bactérias e vírus anaeróbicos, isso ocorre devido este liquido se decompor na 

presença da enzima catalase presente no corpo humano. O objetivo principal consiste em 

determinar o teor de peróxido de hidrogênio em amostras de água oxigenada comercial. A 

pesquisa foi realizada com 25 alunos do curso de graduação em Ciências Naturais da 

UEPA, Campus Barcarena, durante a disciplina Estudo Experimental sobre Análise 

Química Qualitativa e Quantitativa dos Elementos. O método clássico, 

permanganometria, foi escolhido para análise das amostras de água oxigenada comercial. 

Optou-se em fazer uso do permanganato de potássio (KMnO4), um forte agente oxidante, 

como reagente volumétrico, sendo um dos mais importantes métodos volumétricos de 

óxido-redução. Utilizou-se para a amostra, três alíquotas de água oxigenada de 10 

volumes, a análise das amostras se deu pelo método de titulação, onde foi preparada como 

titulante uma solução padrão de KMnO4 0,02M em seguida esta solução foi titulada sobre 

as amostras contendo 10 ml de ácido sulfúrico e 10 ml de água. A titulação com KMnO4 

foi realizada até que a cor rosa coincidisse com a cor do ponto final da titulação conforme 

a seguinte reação química 2KMnO4 + 3H2SO4 + 5H2O2 → K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O + 

5O2. Os valores de H2O2 encontrados para as amostras foram analisadas pelo programa 

BIOSTAT, com um valor máximo de 3,9% em 10 volumes. O valor obtido após a análise 

da amostra de peróxido de hidrogênio estava acima do valor teórico (3%, 10 volumes) 

podendo-se concluir que houve um pequeno aumento na concentração de H2O2 visando 

aumentar o prazo de validade desse produto. 
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RESUMO  

 

A agricultura familiar tem contribuído de forma significativa com as atividades 

econômicas no meio rural. Por outro lado, essa cadeia produtiva gera resíduos que são 

descartados de forma incorreta ao meio ambiente. O objetivo desse trabalho foi buscar 

alternativas para gerenciar os resíduos de forma sustentável na cadeia produtiva da farinha 

de mandioca. A execução dessa pesquisa foi baseada em dados qualitativos por meio da 

identificação e observação, com utilização de pesquisa de campo na comunidade Vila 

Camutá, localizada no município de Bragança-PA, como técnica de coleta de dados, 

houve entrevistas para aplicação de um questionário semiestruturado, aplicado em 20 

residências que possuem casas de farinha, além de fotografias para melhor explicitar o 

seu processo de fabricação e a destinação final dos resíduos sólidos (RS). Observou-se 

que através do processamento da farinha são gerados RS e efluentes líquidos que 

provocam alterações ao meio ambiente. Os RS em maior quantidade são as cascas da 

mandioca, provocando degradação do solo e corpos hídricos, que poderiam ser 

reutilizadas para suplemento na alimentação dos animais, adubo orgânico dentre outros. 

A manipueira, líquido proveniente do amolecimento da mandioca nos rios, é uma 

substância tóxica com alto teor de ácido cianídrico e representa riscos aos animais se 

ingerido, polui os recursos hídricos e o solo. A agroindústria tem a utilizado como fonte 

de renda econômica, tais como a produção de adubo orgânico, sabão, tijolos, caldo do 

tucupi, e dentre outros. Diante do exposto, há necessidade de inserir alternativas 

sustentáveis na agricultura familiar para que os mesmos possam manusear esses resíduos 

de forma adequada, contribuindo na sua renda econômica e mitigando impactos 

ambientais. Faz-se necessário a continuidade das pesquisas científicas para identificar a 

situação da produção de farinha nos demais municípios da região, buscando melhoria e 

qualidade para o uso sustentável da cadeia produtiva.  
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RESUMO  

 

Formigas são insetos sociais megadiversos com diversidade de comportamentos, dieta e 

formas de vida. O gênero Cephalotes é caracterizado por possuir espécies polinívoras e 

arborícolas. A presença de Cephalotes clypeatus Fabricius em árvores de matas de 

transição, cerrado e campinaranas no oeste do Pará é frequente, possuindo intensa 

interação com plantas e outros insetos. O hábito arborícola e a necessidade de estudos 

sobre a biologia de C. Clipeatus motivou este estudo. Dessa forma, este trabalho teve 

como objetivo analisar o comportamento de uma colônia em ambiente natural. O 

monitoramento foi realizado em dois ciclos de 24 horas de observações no Campus 

Tapajós da Ufopa. Durante esse período foram observados um conjunto de variáveis 

comportamentais de defesa e ataque de C. clipeatus em relação ao recurso e outras 

espécies de insetos. Foi constatado que C. clipeatus tem o ninho na árvore, mas 

forrageavam em uma epífita (Anturium sp., Araceae), na qual buscavam todo o seu 

alimento. As formigas realizaram defesa ostensiva na região de acesso ao recurso 

alimentar desde a base até o ápice da epífita. Os picos de atividade na epífita ocorreram 

nos horários de 07h:00 e 18h:00 horas com a presença média de 71 indivíduos em 

patrulhamento contínuo. A menor frequência ocorreu às 17h:00 com apenas 11 

indivíduos, provavelmente, devido a incidência de chuva durante o período vespertino. 

Foi observado também a guarda ostensiva da entrada do ninho, com uma média de 38 

formigas que permaneceram durante todo o ciclo de observação e, chegando ao máximo 

de 70 operárias às 10h:00 e um número mínimo às 17h:00. Na epífita obteve-se uma 

média de 53 indivíduos durante todas as observações. C. clipeatus teve um 

comportamento dominante e agressivo contra todas as demais espécies de animais que 

tentaram acessar as áreas ocupadas pela colônia, contrariando o comportamento submisso 

e não agressiva. 
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RESUMO  

 

As percepções dos seres humanos expressam representações mentais sobre objetos 

externos com base em dados sensoriais em nível temporal, espacial, cultural, ambiental, 

histórico e sócio-econômico. A convivência diária de agricultores familiares tende a 

ampliar a percepção sobre bens e serviços ecossistêmicos prestados, bem como os 

impactos causados à natureza. É necessário valorar os serviços prestados pelo homem 

(serviços ambientais) no processo produtivo de uma região. O objetivo neste trabalho foi 

aplicar diferentes metodologias para avaliar a percepção de produtores familiares sobre 

indicadores de serviços ambientais prestados em cultivos de base agroecológica e 

convencionais nos municípios de Santarém e Belterra, na Amazônia. Metodologias como 

rodadas de conversas, aplicação de questionários, entrevistas e dinâmica em grupos foram 

aplicadas tendo como foco os tipos de serviços ambientais (provisão, regulação, suporte 

e cultural) e potencial de valoração visando pagamentos pelos serviços prestados em 

comunidades de produção familiar. Foram aplicados questionários com 30 produtores, 

distribuídos em 15 agricultores de base agroecológica e 15 agricultores convencionais. 

Também, foram aplicadas dinâmicas em grupos para obtenção de percepções sobre os 

indicadores. A partir da análise usando estatística descritiva verificou-se que 69% das 

produtoras são de base agroecológica e 71% utilizam a agricultura convencional. A 

agricultores de base agroecológica presta serviço ambientais como trabalho colaborativo, 

não aplicação de agrotóxicos, presença de polinizadores, manutenção da cobertura do 

solo e diversidade na produção de alimentos como potenciais indicadores passivos de 

valoração. Há perda de serviço de regulação térmica na percepção de produtores 

convencionais em decorrência do desconforto térmico no campo, principalmente no 

período de preparo do solo e manejo das culturas. Gênero foi indicador forte na 

agricultura familiar de base agroecológica com maioria de mulheres. Indicadores de 

serviços ambientais são passivos de valoração e apresentam potencial de remuneração 

por programas de PSA para consolidar a produção de base agroecológica na Amazônia. 
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RESUMO 

 

As populações locais na Amazônia costumam utilizar as fases da lua no planejamento de 

diferentes atividades cotidianas. É possível identificar em bases de dados meteorológicos 

na região efeitos associados à essa sabedoria popular?  O objetivo neste trabalho foi 

analisar registros pluviais em Taperinha associados as fases da lua. Utilizou-se uma série 

homogênea de dados diários de precipitação pluvial em Taperinha e comparou-se aos 

dados correspondentes as fases da lua no mesmo período. O ciclo lunar contabilizado no 

trabalho inicia na Lua Nova, seguido da Lua Crescente, Lua Cheia e Lua Minguante, 

considerando-se o período entre o dia do início da fase da lua até o inicio da próxima fase. 

As fases da lua eram sempre registradas nas fichas armazenadas na Fazenda Taperinha, 

mas os registros homogêneos correspondem ao período de 1961 a 1981. Os dados foram 

tratados no software R, mais especificamente no pacote ‘lunar’. Destaca-se que o período 

mais chuvoso inicia em dezembro e termina em maio e o menos chuvoso vai de julho a 

novembro. Foram contabilizados 6.816 dias de fase lunares na série histórica analisada 

com 243 ciclos completos, ressaltando que em cada ciclo há 4 fases lunar. Foi possível 

associar ocorrência de chuva com as fases lunares, sendo predominante no período de 

Lua Minguante (31,1%), seguido da Lua Nova (28,6%), Lua Cheia (18,0%) e Lua 

Crescente (4,7%). Em bases de dados pluviais foi possível identificar efeitos relacionados 

à eventos de chuva em cada fase lunar. A sabedoria popular afirma que chove mais na 

Lua Minguante e, conclui-se que há maior possibilidade de acerto quando a estratégia de 

decisão no planejamento das atividades cotidianas for associada ao calendário lunar das 

populações sem acesso aos prognósticos de tempo e clima na região.  
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RESUMO  

 

O Brasil é o segundo produtor mundial de pimenta-do-reino e a região Norte é a maior 

contribuinte para a produção desta pimenta. Contudo, nos últimos 10 anos a produção 

nacional tem apresentado declínio devido, principalmente, ao problema fitossanitário da 

pipericultura como as doenças fúngicas Podridão-das-raízes e Murcha-amarela 

ocasionadas pelo fungo Fusarium solani e Fusarium oxysporum, respectivamente. Neste 

contexto, o presente estudo objetivou analisar o potencial de controle biológico dos dois 

fitopatógenos da pimenta-do-reino com isolados de Trichoderma. Para isso, os 

antagonistas foram isolados de solos através de meio seletivo e insectbaiting; os 

patógenos foram obtidos de folhas e raízes de pimenteira-do-reino com sintomas das 

doenças; e a identificação dos fungos foi feita de acordo com caracteres morfológicos e 

pelo sequenciamento da região ITS. O potencial antagonista dos isolados de Trichoderma 

contra F. solani e F. oxysporum foram avaliados através de pareamento de cultura direta 

em meio sólido (BDA) e por inibição da esporulação em meio líquido (BD). A 

metodologia mais eficiente para o isolamento dos antagonistas foi a de meio seletivo, 

onde foram isolados e identificados quatorze fungos antagonistas de fitopatógenos, sendo 

caracterizados onze como T. asperellum, um T. koningiopsis, um T. longibrachiatum e 

um T. brevicompactum, além de dois fungos fitopatogênicos identificados como F. solani 

e F oxysporum. No teste de pareamento de culturas, constatou-se que todos inibem o 

crescimento de Fusarium solani entre 77,54% (T. asperellum UFPA12) e 84, 39% (T. 

longibrachiatum UFPA07) e de Fusarium oxysporum, entre 71,56% (T. asperellum 

UFPA12) e 81,69% (T. koningiopsis UFPA06); na análise da capacidade inibitória da 

esporulação em meio liquido foi possível determinar que a interação enzimática de cada 

antagonista inibiu o desenvolvimento dos isolados de Fusarium causadores de doença na 

pimenta-do-reino. 
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RESUMO  

 

O uso de atividades experimentais consiste numa prática docente que mostra a relação 

entre teoria e resultados experimentais, já que fornece aos alunos modelos de observação, 

raciocínio e interpretação. Através dessa união se estabelece laços que permitirão novos 

conhecimentos. Por meio dessa abordagem o aprendizado do conteúdo se torna mais 

prazeroso e consequentemente o estudante se sente mais estimulado e dessa forma 

desenvolve suas habilidades para refletir de forma crítica frente aos problemas que lhe 

são propostos em sala de aula, e ainda compreender que a teoria, apresenta uma utilidade 
no seu dia a dia. A partir desse quadro, tem-se como objetivo problematizar a relevância 

das atividades práticas no ensino fundamental e assim discutir a sua importância na 

aprendizagem dos conteúdos. A metodologia consistiu em um levantamento bibliográfico 

acerca da temática e a realização de uma prática com vinte e dois alunos do 8° ano de 

uma escola da rede pública de Cametá-PA, a aula foi dividida em três momentos: 

apresentação do conteúdo, o ciclo da água e sua importância, a experimentação através 

da demonstração de como ocorre os processos envolvidos nesse ciclo seguido da 

aplicação de um questionário como instrumento de coleta de dados. Mediante o 

questionário foi possível perceber que a experimentação torna o aprendizado mais 

deslumbrante, uma vez que os discentes participaram ativamente das atividades 

experimentais, e respondendo positivamente aos questionamentos, levantando dúvidas 

sobre o que estava ocorrendo, por que determinado fenômeno acontecia e outros, por 

meio dos seus conhecimentos, deduziam o que estava para ocorrer. Assim, essas aulas 

fazem diferença no estímulo do raciocínio dos alunos, haja vista que se tornam 

construtores dos seus conhecimentos ou ainda desconstroem ideias que antes tinham 

sobre determinado conteúdo e desta forma favorece pensamentos e atitudes que lhe 

possibilitarão a compreender que ciência e sociedade estão associadas. 
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RESUMO 

 

Na Amazônia a atividade pesqueira se destaca pela diversidade e quantidade de espécies 

exploradas. A pesca artesanal do camarão-da-amazônia (Macrobrachium amazonicum), 

com a utilização de armadilhas popularmente conhecidas como matapis, vem 

intensificando-se consideravelmente nos últimos anos causando redução nos estoques 

naturais. Neste contexto, é essencial o manejo sustentável deste recurso pesqueiro na 

região, com adoção de estratégias de pescarias e utilização de apetrechos de pesca 

adequados. Diante do exposto, o presente estudo teve por objetivo determinar a 

seletividade de matapis, com diferentes espaçamentos, na captura do camarão-da-

Amazônia no município de Curralinho/PA, no arquipélago do Marajó. Foram utilizados 

três modelos de matapis com diferentes espaçamentos entre talas (0,5 cm, 1,0 cm e 1,5 

cm) e avaliados em blocos casualizados. Os matapis com espaçamento de 0,5 cm 

apresentaram maior número de camarões capturados, porém com muitos espécimes de 

pequeno porte de baixo valor de mercado, quando comparado aos demais modelos e, desta 

forma, podem ser considerados predatórios. Por outro lado, os modelos com 1,0 cm de 

espaçamento apresentaram menor captura de camarões, mas com predominância de 

espécimes de médio e grande porte. Já os modelos com espaçamento de 1,5 cm não 

obtiveram espécimes capturados, sendo, portanto, considerada inviável sua utilização. 

Nos matapis com 1,0 cm, o rendimento em biomassa é similar ao encontrado nos modelos 

de 0,5 cm, sendo compensada pelo maior porte dos camarões capturados que, 

consequentemente, permitem a obtenção de maiores rendimentos econômicos por 

captura, sendo também mais viáveis do ponto de vista ecológico, uma vez que permitem 

o escape dos espécimes jovens, garantindo assim o crescimento e reprodução dos mesmos 

nos estoques naturais. 
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RESUMO 

 

A realização de atividades práticas associadas a sua teoria são instrumentos importantes 

para o ensino aprendizagem de crianças e jovens. Sabe-se da importância da realização 

de atividades práticas no ensino de ciências como maneira de aproximar o conhecimento 

abstrato da realidade do aluno, diferente das aulas de forma muito tradicional, onde por 

muitas vezes se tem a mera transmissão de informações, não proporcionando aos 

discentes uma aprendizagem significativa. O presente trabalho objetivou contribuir com 

aulas de ciências, utilizando atividades práticas, contribuindo com o ensino aprendizagem 

dos alunos do ensino fundamental da rede municipal. Portanto, realizamos uma 

abordagem explanatória por meio de palestra sobre formas de agressão ao ambiente como 

desmatamento e poluição do ecossistema marinho para 32 alunos do 6º ano da escola 

municipal Olavo Novaes Bahai, do município de Salvaterra. Após o desenvolvimento da 

teoria, os alunos puderam expressar suas percepções sobre as temáticas trabalhadas, por 

meio da confecção de painéis com materiais naturais (folhagens, flores ressecadas, 

pequenos ganhos de arvores, sementes, entre outros) e materiais recicláveis e alternativos 

(copos e sacolas plásticas) mostrando as duas vertentes (negativo e positivo) dos impactos 

ocasionadas de forma antrópica sobre o ambiente. Percebeu-se que os alunos se 

mostraram entusiasmados e participativos tanto na confecção quanto exposição dos 

painéis, essa postura reforça a importância que as atividades práticas têm na formação 

dos alunos, de forma que passam a relacionar teoria-prática, aguçando seu cognitivo ao 

despertar para aprendizagem da disciplina de ciências. Logo, as atividades práticas são 

essenciais para os alunos, de forma que desperta uma enorme vontade de aprender além 

do que se é repassado em sala de aula, pois permite que os alunos fixar melhor o conteúdo 

abordado em sala de aula de forma teórica, pois agora conseguem ver onde esse conteúdo 

pode ser aplicado no seu cotidiano. 
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RESUMO  

 

A Educação Ambiental é uma ferramenta importante no processo de aprendizado, pois 

estimula a consciência ambiental dos alunos. O presente trabalho teve como proposta a 

implantação de um viveiro, no ambiente escolar como alternativa educacional na 

preservação do meio ambiente e no melhoramento da qualidade alimentar dos alunos.  A 

atividade foi desenvolvida na Biblioteca Pública Municipal Prof. Jaime Correa de Assis, 

localizada no Município de Salvaterra, com um total de 17 alunos do 3º ano da escola 

EMEIF Quilombola Sebastião de Assis Gonçalves, buscando enfatizar a importância do 

cultivo orgânico, estimulando o hábito por alimentos mais saudáveis e o trabalho em 

equipe, desenvolvendo o cuidado, o respeito e o sentimento pelo local e ambiente em que 

se vive. Nesse projeto foi utilizada uma metodologia tradicional na construção de um 

viveiro. De início foi feito uma breve conversa com os alunos sobre a conservação do 

meio ambiente e a importância do cultivo de alimentos orgânicos para as crianças. Na 

segunda etapa, iniciou-se o processo de inclusão dos alunos à proposta, onde foi realizada 

à divisão dos materiais para o plantio, como: copos plásticos, garrafas PET, substrato, 

bem como as escolhas das sementes de cheiro verde (Petroselinum crispum), couve-flor 

(Brassica oleracea var. botrytis), por serem cultivadas o ano todo, além de suas 

germinações apresentarem períodos curtos entre 6 – 15 dias. Seguindo as orientações do 

projeto, percebe-se o comprometimento dos alunos em todas as fases do projeto, 

mostrando que as hortas são instrumentos importantes no processo de ensino-

aprendizagem e na sensibilização dos alunos quanto ao ambiente que ele está inserido, 

assim como as práticas de alimentação saudável. Concluímos que práticas de EA são 

importantes na construção de mudanças de hábitos e atitudes, formando cidadãos mais 

comprometidos com questões socioambientais. 
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RESUMO  

 

Tendo em vista a problemática do descarte inadequado do lixo, principalmente na região 

urbana, que gera consequências danosas ao meio ambiente e a saúde da população, foi 

realizada uma ação de conscientização sobre a reciclagem e reutilização do vidro, sob 

orientação da professora Mônica Furtado da Costa, no dia 10 de junho de 2019 na escola 

Centro de Estudos Integrados Gênesis no bairro da Pedreira em Belém (PA) com uma 

turma de 19 alunos do nono ano do ensino fundamental. O objetivo da ação foi informar 

e sensibilizar os alunos em relação à reciclagem e reutilização de materiais, em especial 

o vidro. Gerando conscientização e mudança de hábitos no que se refere aos resíduos 

sólidos. As metodologias utilizadas foram exposição dialogada de banner sobre a temática 

e oficina de reutilização de garrafas de vidro. Durante a explanação foi apresentado 

características do vidro, seu processo industrial de produção, composição, quais vidros 

são recicláveis e quais podem ser reutilizados e transformados em outros materiais. Foi 

abordado sobre as práticas de reciclagem e reutilização, sobre a importância da coleta 

seletiva, como devemos separar o lixo e posteriormente levá-los as cooperativas de 

catadores de resíduos sólidos. Enfatizou-se sobre os chamados 5 Rs da sustentabilidade 

(repensar, recusar, reduzir, reusar e reciclar). A oficina de reutilização de garrafas de vidro 

buscou estimular a criatividade dos alunos em relação a materiais que podem ser 

reutilizados de forma simples e criativa. Para isso foram utilizadas garrafas de vidro, 

flores artificiais e balões coloridos. As garrafas foram decoradas com balões para 

transformá-las em arranjos de mesa. De brinde foi dado aos alunos um lápis personalizado 

com o símbolo da reciclagem. Durante toda ação os alunos foram levados a refletir sobre 

a importância de serem cidadãos ambientalmente conscientes e que busquem influenciar 

familiares e amigos a tomarem decisões mais sustentáveis.  
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RESUMO 

 

As altas temperaturas, chuvas abundantes em determinadas épocas do ano e alta umidade 

relativa do ar são variáveis climáticas que devem ser consideradas nas análises de 

interações homem-ambiente. O objetivo neste estudo foi avaliar variáveis climáticas 

associadas à casos de  Leishmaniose Tegumentar Americana em Santarém, no estado do 

Pará. Foram utilizados dados meteorológicos mensais disponíveis na base do Instituto 

Nacional de Meteorologia (INMET) e, dados referentes às notificações por Leishmaniose 

Tegumentar Americana do Sistema Único de Saúde (DATASUS), correspondentes ao 

período de 2007 a 2017. Para avaliar variáveis explicativas de casos de notificações 

associados à variáveis climáticas utilizou-se  o método de regressão linear de Stepwise. 

Verificou-se que a umidade relativa do ar e as temperaturas máximas e mínimas do ar 

explicaram os casos de notificações da doença, pois dos 1.691 notificações nesses 11 anos 

analisados o modelo apresentou alta acurácia evidenciando a capacidade preditiva em 

resposta a essas variáveis climáticas. A metodologia para comparar os dados observados 

com os simulados foi com base no índice de concordância “d”, descrito por Willmott et 

al. (1985) que quanto mais próximo da unidade “d” aponta maior concordância. 

Considerou-se com alto desempenho para d > 0,85; muito bom 0,75<d<0,84; bom 

0,65<d<0,74; mediano 0,50<d<0,64 e d < 0,50 não recomendável. Verificou-se que o 

modelo teve alto desempenho explicando 78% das notificações e 12% na condição de 

muito bom desempenho. Conclui-se que a temperatura e a umidade relativa do ar são 

variáveis climáticas explicativas com 90% dos casos de notificações mensais em sistema 

de saúde no oeste do Pará. O modelo de regressão linear apresenta alto desempenho sendo 

uma ferramenta para subsidiar estratégias de decisão como alertas em hospitais de 

possíveis casos de notificações decorrentes de Leishmaniose Tegumentar Americana com 

base em variáveis climáticas.  
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RESUMO  

 

Este estudo objetivou identificar a distribuição geográfica dos casos autóctones de 

Esquistossomose e focos de criadouros de Biomphalaria sp. nos oito distritos do 

município de Belém-PA, no período de 2013-2015. Trata-se de um estudo retrospectivo 

que utilizou informações dos arquivos da Secretaria Municipal de Saúde de Belém e 

fichas de coleta de campo do Laboratório de Parasitoses Intestinais, Esquistossomose e 

Malacologia do Instituto Evandro Chagas/SVS/MS. Técnicas de georreferenciamento e 

geoestatística foram aplicadas para construção dos mapas. Foi realizada análise estatística 

descritiva e inferencial das informações obtidas e calculado o indicador de risco. 

Notificaram 464 casos de EM, no período estudado, predominando no sexo masculino 

(80,8%), entre 10-29 anos (65,1%); estes pacientes tiveram mais contato com coleções 

hídricas do tipo valas (72,6%) e rios (58,8%); dispondo como saneamento básico de água 

encanada (86,2%) e banheiro interno (83,8%); os planorbídeos vetores Biomphalaria sp. 

estavam presentes em todos os oitos distritos de Belém-PA, distribuídos em 16 bairros 

(Guamá, Terra Firme, Telégrafo, Sacramenta, Marco, Benguí, Cabanagem, Condor, 

Jurunas, Maracangalha, Marambaia, Paracuri, Ponta Grossa, São Braz, Una, Val-de-

Cães); os oito distritos apresentaram risco de transmissão. A EM é uma endemia presente 

e com possibilidade de expansão em Belém-PA. Com a elaboração da carta planorbídica, 

pode-se manter maior vigilância do agravo, visando reduzir risco de expansão com 

avanço para áreas ainda indenes, como os distritos de Outeiro e Mosqueiro. 
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RESUMO  

 

As comunidades tradicionais da Amazônia mantêm formas singulares de convívio com a 

natureza, onde criam relações de dependência com o meio ambiente, que por sua vez, 

expressam seus modos de vida e reprodução social. No entanto, pela dimensão da região, 

a maioria das comunidades não são conhecidas. O objetivo do trabalho foi levantar 

informações de formação social e relação homem-natureza reproduzidos no dia a dia da 

comunidade ribeirinha Boa Esperança, Curralinho, Pará. Para tanto, foram aplicadas 

entrevistas livres semiestruturadas a 15 participantes, chefes de família da comunidade, 

abordando aspectos socioeconômicos e criação da vila, que descrevam suas relações com 

o meio ambiente local. A análise de dados seguiu as etapas de pré-análise, análise 

exploratória e interpretação, da técnica qualitativa ‘Análise de conteúdo’. A comunidade 

Boa Esperança está situada às margens do Rio Pagão, onde residem atualmente 53 

famílias. Segundo os consultados, a história da relação de dependência por recursos 

naturais locais, está vinculado, inicialmente, à prática da pesca, coleta extrativa de frutos 

e sementes nativas, além de ervas medicinais. Entretanto, a exploração da borracha 

(Hevea brasiliensis L.), durante o ciclo da borracha, já foi a principal fonte de renda local. 

Atualmente 100% dos consultados, afirmou ser o açaí (Euterpe oleracea Mart.), coletado 

nas margens do rio, a maior fonte de renda das famílias. Fora de safra do fruto, a extração 

do palmito, o cultivo de mandioca, pesca, percepção de Bolsa Família, aposentadorias 

rurais e Seguro Defeso são as fontes de renda. Frutos do mar e açaí compõe a base 

nutricional dos ribeirinhos e, os recursos medicinais como o óleo da copaíba (Copaifera 

sp.) ainda são muito utilizados. Pelo exposto, os consultados reiteram, que baseado neste 

modo de distribuição e reprodução social às margens do rio, totalmente dependente dos 

recursos naturais, se fundamentou a formação e desenvolvimento da comunidade. 
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RESUMO  

 

A experimentação investigativa no ensino de química possibilita que o aluno seja sujeito 

ativo na construção do conhecimento, o professor atua como mediador do processo de 

aprendizagem do aluno, auxiliando-o na construção de hipóteses, na discussão de ideias 

e por meio da realização do experimento o aluno compreende os fenômenos envolvidos 

no processo. Aqui se traz resultados de uma atividade experimental realizada numa turma 

de terceiro ano em uma escola pública de ensino médio do município de Barcarena, 

durante o projeto Quinta da Ciência na Escola (PIBIC), contando com 37 alunos que 

realizaram atividade investigativa no estudo de condutibilidade elétrica de soluções. A 

turma foi dividida em 4 grupos, cada um recebeu materiais necessários para realização da 

atividade experimental. O ponto inicial se deu a partir da seguinte pergunta: Toda solução 

aquosa, assim como a água é capaz de conduzir corrente elétrica? No momento de 

socialização do conhecimento os grupos apresentaram seu experimento e por meio de 

cartaz expôs o conteúdo envolvido no problema exposto. Para análise dos dados utilizou-

se abordagem qualitativa dos pontos expostos pelos alunos. Como resultado obteve-se 

dos alunos habilidade referente a responsabilidade individual e grupal, negociação de 

ideias e diretrizes para a solução dos problemas. Os alunos também comentaram sobre a 

importância de terem sido os responsáveis por executar, levantar hipótese e pesquisar para 

solucionar o problema, Grupo A“ a dinâmica foi proveitosa pois tivemos que pesquisar 

sobre o assunto e isso ajudou na compreensão do conteúdo”, Grupo B “ o experimento 

investigativo é mais interessante pois somos nós que realizamos e pesquisamos sobre o 

fenômeno que está ocorrendo [...]”. Logo o uso da experimentação investigativa 

contribuiu para a aprendizagem, pois motiva os alunos a se aprofundarem no conteúdo, 

além de promover diálogo entre colegas e professores. 
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RESUMO  

 

A região nordeste do Pará apresenta um grande potencial geológico para produção de 

brita, fragmentos de rochas duras muito utilizados no ramo da construção civil, 

principalmente para fabricação de concreto, edificações, pavimentação de estradas, 

construção de ferrovias, túneis e barragens. Entretanto, uma única empresa de brita, a 

Mineração Santa Mônica no município de Tracuateua, abastece o mercado regional com 

este produto. Sendo assim, torna-se necessário realizar estudos para implantação de outras 

unidades produtoras de brita no nordeste paraense, o qual apresenta diversas jazidas de 

rochas granito-gnáissicas que o faz despontar como um polo produtor deste agregado para 

construção civil. O objetivo deste estudo foi analisar a viabilidade econômica e ambiental 

do projeto de implantação de um empreendimento de brita no Município de Capitão Poço. 

A metodologia consistiu em pesquisa bibliográfica, análise de relatórios técnicos 

submetidos à órgãos ambientais e trabalhos de campo. Foram realizados levantamentos 

socioeconômicos, ambientais e geológicos da área do projeto, onde obteve-se a 

caracterização da geologia, relevo, solo, hidrografia e vegetação, levantamento da 

infraestrutura disponível na área, como fornecimento de energia elétrica, 

telecomunicações e condições das estradas de acesso, além de um estudo de mercado de 

brita na região, em função da demanda, preço de venda, concorrência e distância do 

empreendimento aos centros urbanos, sobretudo da Região Metropolitana de Belém. Os 

resultados mostram que a implantação do projeto no município é viável, tendo em vista a 

existência de diversas jazidas de rochas duras como matéria-prima, condições logísticas 

de escoamento da produção por meio rodoviário e fluvial, proximidade geográfica do 

mercado consumidor, oferta energética e de mão de obra, pouca concorrência, e 

principalmente, um mercado consumidor em expansão devido a quantidade de obras de 

infraestrutura na região.  

 

Palavras-chave: Aproveitamento. Recursos Minerais. Construção Civil. 

Área de Interesse do Simpósio: Geologia Ambiental. 
  



 
 

120 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

TAXONOMIA INTEGRATIVA E BIOLOGIA DE POLYSTOMATIDAE 

(PLATYHELMINTHES, MONOGENOIDEA): PARASITOS DE Physalaemus 

ephippifer (STEINDACHNER, 1864) (ANURA, LEPTODACTYLIDAE) 

 

Ailson Nunes Sales1*; Louis Du Preez2; Olivier Verneau3 e Marcus Vinícius Domingues4 

 

1 Mestrando em Biologia Ambiental. Instituto de Estudos Costeiros, Universidade 

Federal do Pará (UFPA), Alameda Leandro Ribeiro, s/n, 68.600-000, Bragança, Brasil 
* E-mail: s.ailson13@yahoo.com.br 

2 PhD. Dept. Zoology, School for Environmental Sciences and Development, North-

West University (NWU), Potchefstroom, South Africa 
3 PhD. Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens 

(CEFREM) - University of Perpignan Via Domitia (UPVD), Perpignan, France 
4 PhD. Instituto de Estudos Costeiros, Universidade Federal do Pará (UFPA) 

 

RESUMO  

 

O Brasil é considerado um país megadiverso e abrange uma grande diversidade de 

anfíbios (1.021 spp.). Entretanto, mesmo considerando esta elevada diversidade, pouco 

se conhece sobre a diversidade de platelmintos monogenóideos parasitos de anfíbios para 

o território brasileiro. No Brasil, são conhecidas apenas três espécies de monogenóideos 

pertencente à família Polystomatidae, Polystoma cuvieri Vaucher, 1990, Polystoma knoffi 

Du Preez e Domingues, 2019 e Polystoma travassosi Du Preez e Domingues, 2019, o 

primeiro reportado para anuros da região sul e os dois últimos para região sudeste. Nota-

se, portanto, a necessidade de mais estudos de parasitos de anuros na região amazônica. 

O presente trabalho visou estudar a diversidade de monogenóideos de Physalaemus 

ephippifer (Steindachner, 1864) coletados no Nordeste Paraense, a partir de uma 

abordagem integrativa, utilizando dados morfológicos (i.e., histologia, quetotaxia e 

Microscopia Eletrônica de Varredura) e moleculares (i.e., Citocromo c 

oxidase subunidade 1) para avaliar o status taxonômico dos espécimes estudados. 

Também, foram realizados experimentos de infecção parasitária. Foram analisados 200 

espécimes de P. ephippifer, onde somente dois estavam infectados. Os resultados obtidos 

suportam a proposta de uma nova espécie pertencente ao gênero Polystoma. Esta nova 

espécie compartilha várias características com outras espécies desse gênero, porém a 

combinação dos caracteres é única. Além disso, o presente trabalho elucida o ciclo de 

vida deste parasito, a partir de uma análise do desenvolvimento ontogenético de estruturas 

de fixação (i.e., haptorias) e estruturas de reprodução. 
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RESUMO  

 

O herbário IAN, localizado na Embrapa Amazônia Oriental, possui um acervo atualmente 

com mais de 199 mil exsicatas registradas, sendo um dos maiores herbários da Amazônia. 

A família Malpighiaceae Juss. formada por plantas com flor que integra cerca de 73 

gêneros e mais de 1315 espécies, todas nativas dos trópicos e subtrópicos. O gênero 

Bunchosia pertence à família Malpighiaceae Juss., o qual, possui hábito arbóreo, não é 

endêmica no Brasil, possui distribuição geográfica na região norte do Brasil. O fruto é 

rico em nutrientes responsáveis por várias funções fisiológicas e compostos com 

propriedades protetoras no combate contra o envelhecimento e bom funcionamento do 

corpo. Além de proporcionar maior longevidade, vigor e lucidez mental. Tendo em vista 

essa importância, este trabalho teve o objetivo de realizar um levantamento do gênero 

Bunchosia no acervo do Herbário IAN. O trabalho foi realizado utilizando o banco de 

dados do herbário IAN, o sistema BRAHMS (botanical Research And Herbarium 

Management System) extraindo os dados de Bunchosia, após isso as espécies deste 

gênero foram organizadas em uma planilha Excel (2010) além de verificados e corrigidos 

quando necessário, de acordo com as informações presentes nas exsicatas. As grafias 

corretas dos nomes científicos das espécies foram corrigidas utilizando-se sites 

específicos como: Lista da Flora do Brasil e W3Trópicos. Foi possível observar uma 

quantidade de 12 espécies diferentes do gênero Bunchosia. As espécies mais 

representativas em número de indivíduos foram Bunchosia glandulifera (Jacq.) Kunth 

(12), seguida por Bunchosia apiculata Huber (sete) Bunchosia mollis Benth. com (cinco), 

Bunchosia argentea (Jacq.) DC com (duas), as demais oito espécies diferentes possuem 

apenas um exemplar no Herbário IAN. Desse modo é notável a extrema importância dos 

Herbários no armazenamento, registro e preservação da biodiversidade, subsidiando 

várias áreas da Ciência. 
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RESUMO  

 

As espécies frutíferas não tradicionais vêm sofrendo não apenas a perda de 

competitividade e rentabilidade advindas de problemas relacionados a restrições de 

cultivo em determinadas regiões, mas também pelas novas demandas e exigências do 

mercado. A secagem de alimentos é uma alternativa para a industrialização dos frutos, 

é um processo de conservação que permite a obtenção de produtos de baixo valor de 

umidade de água, possibilitando prolongar a vida útil do produto, com baixo custo. Este 

trabalho teve por objetivo avaliar o processo de secagem de frutos regionais: pupunha 

(Bactris gasipaes Kunth), tucumã (Astrocaryum aculeatum), manga (Mangífero indica) 

e biribá (Rollinia mucosa Jacq) a fim de obter farinhas a base de frutas, estabelecendo 

suas características microbiológicas através das análises de coliformes fecais e 

Salmonella spp, de acordo com a Resolução – RDC nº 12, de 02 de janeiro de 2001 da 

ANVISA, que estabelece os padrões de 102 NMP/g para coliformes e ausência de 

Salmonella spp/25g, e elaboração de curvas de secagens, cada fruto foi desidratado em 

estufa a 50°C até peso constante por três pesagens consecutivas e os intervalos das 

pesagens eram de 20 minutos. Com a elaboração das curvas de secagens foi possível 

estipular o tempo necessário da desidratação de cada fruto e permitindo assim uma 

massa bem seca, sem perder a qualidade. Os rendimentos das farinhas de tucumã, 

manga, pupunha e biribá foram 54,46%, 20,98%, 47,64% e 14,58% respectivamente. 

Nas análises microbiológicas, os resultados foram satisfatórios, pois não foi encontrado 

presença de coliformes e teve ausência de Salmonella spp e todas as farinhas, indicando 

que o método de desidratação foi realizado de forma adequado. Concluindo assim que a 

secagem de frutos da região Norte é um método extremamente promissor para 

conservação de frutas, pois podem ser consumidas ao longo do ano e em diferentes 

regiões do Brasil. 
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RESUMO  

 

Grande da parte da Amazônia sofre com a perda de habitat e fragmentação devido a 

expansão das fronteiras agrícolas. Atualmente, a agricultura familiar ainda prepara áreas 

de plantios através da derruba e queima da vegetação gerando grandes perdas nutricionais 

ao solo. No entanto, em sistemas naturais, sabe-se que o fogo pode afetar positivamente 

ou negativamente muitos organismos, a depender da sua frequência e intensidade. Porém, 

pouco se conhece como o fogo pode afetar a biodiversidade em sistemas antrópicos. Aqui, 

nós avaliamos como os sistemas de preparo da área de produção familiar afeta a 

comunidade de formigas, um grupo amplamente conhecido como importante indicador 

para avaliar impactos ambientais. Realizamos as coletas em áreas que usaram o fogo e 

áreas sem fogo no nordeste do Pará, usando pitfall trap. Usamos uma PERMANOVA, 

para analisar o efeito das variáveis estruturais das matrizes sobre a composição de 

espécies de formigas. Adicionalmente, fizemos uma classificação multinominal de 

espécies (CLAM), para ver se havia associação entre espécies de formigas e as matrizes. 

Amostramos 85 espécies de formigas distribuidas em 26 gêneros, sendo 24 exclusivas de 

áreas queimadas, 20 exclusivas de áreas não-queimadas e 41 comuns as duas matrizes. A 

composição de espécies variou entre as matrizes agrícolas seguindo os gradientes de 

riqueza de espécies de plantas, serapilheira, distância do fragmento e nutrientes do solo. 

Das 85 espécies, o CLAM classificou 18% como generalistas aos dois sistemas e 75% 

foram indicadas como raras para as duas matrizes. Mas, as espécies Pseudomyrmex 

termitarius e Brachymyrmex sp21 foram classificadas como especialistas de áreas 

queimadas, e Camponotus rengeri, Dorymyrmex bruneus e Pheidole sp36 especialistas 

de áreas não-queimadas. Embora a riqueza de espécies tenha sido similar, os diferentes 

sistemas agrícolas afetam a composição de espécies por diversos fatores estruturais, 

mostrando que o manejo influencia diretamente os grupos de espécies de formigas. 
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RESUMO  

 

O controle atual da saúva-praga depende de aplicação de iscas tóxicas com inseticidas, 

portanto saber como as saúvas acham as iscas e chegam a aceitá-las no lugar de alimento 

tem aplicação no campo da entomologia agrícola, além de comportamento animal e 

ecologia tropical. Este projeto visa investigar o comportamento exploratório de saúvas 

(Atta spp.) ao descobrir novas fontes de alimentação para suas colônias. Assim, 

observações foram realizadas para determinar como uma nova fonte de alimentação é 

encontrada, neste caso iscas atrativas à base de 1 grama de casca de laranja ralada e 1 

grama de pedaços de pão, ambos posicionados a 10 centímetros de distância das trilhas e 

a 1 metro da entrada do ninho, essa metodologia foi empregada em três trilhas ativas (C, 

D e F) de um sauveiro no Museu Paraense Emilio Goeldi em Belém, em ambiente 

sombreado, entre 09:30 e 11:00 horas, e com temperatura do ambiente variando entre 

27.5 ° C e 28.4 ° C e da trilha entre 26.4 ° C e 26.9 ° C. Para quantificar a quantidade de 

formigas que carregavam pedaços da isca até a trilha, observações de 10 minutos foram 

cronometradas ao longo do tempo, até uma das fontes de alimento cessar. Dessa forma, 

foi observado 3 trilhas (C, D e F) em 4 intervalos de 10 minutos, no qual a trilha C 

observou-se 116 formigas carregando isca de pão e 15 formigas carregando casca de 

laranja, na trilha D obteve-se um total de 172 formigas carregando iscas de pão e 31 

formigas carregando casca de laranja. Em quanto à trilha F, não houve aceitação de 

nenhuma das iscas. Portanto, houve maior aceitação da isca de pão em relação à isca de 

laranja, devido a fatores como a presença de citronela na casca de laranja, substância 

repelente percebida pelas saúvas. 
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RESUMO  

 

São Pedro da Serra é um dos distritos de Nova Friburgo – RJ e caracteriza-se por possuir 

natureza exuberante, com matas, rios e cachoeiras. O distrito possui vocação turística e 

com isso a gastronomia, artesanato e eventos locais têm sido cada vez mais valorizados. 

Existem, no local, diversas pousadas e restaurantes além de alguns eventos que ocorrem 

ao longo do ano.  O objetivo do trabalho é determinar o potencial de ecoturismo de São 

Pedro da Serra 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, apesar da 

organização e preocupação dos moradores e comerciantes, falta um planejamento 

estratégico para o turismo local, como o mapeamento de todas as áreas turísticas, 

limitação de turistas/dia por local e elaboração de um calendário anual de eventos. Com 

relação à infraestrutura o local não possui bancos, e nem posto de saúde 24h. Conclui-se 

que o distrito de São Pedro da Serra precisa, com urgência, de um plano de turismo 

sustentável, de modo a minimizar os impactos e melhorar a logística de atendimento ao 

turista, 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  

 

A cidade de Belém passa por mudanças profundas em seu espaço físico-territorial o que 

acarreta inúmeros problemas socioeconômicos e ambientais devido a ocupação 

desordenada do uso do solo, ao longo do rio Guamá (IDESP, 1990). O rio Guamá é 

importante para a população local pois serve como área de lazer, local de pesca, transporte 

e também para abastecer parte da população da Região Metropolitana de Belém. O 

objetivo deste trabalho foi estudar as variações nos dados de turbidez, sólidos em 

suspensão e oxigênio dissolvido nas águas do rio Guamá, em função da sazonalidade da 

região. As amostras de águas superficiais foram coletadas ao longo do rio Guamá, na 

cidade de Belém (PA), compreendendo no período menos chuvoso (21/09/2018) e 

chuvoso (10/03/2019). As amostras foram transportadas e analisadas no Laboratório de 

Química Ambiental, na Universidade Federal Rural da Amazônia. Os valores de turbidez 

e sólidos em suspensão foram medidos com Colorimetro da marca Hach DR/890. O 

método utilizado para a determinação do teor do oxigênio dissolvido foi o de Winkler, 

descrito em Strickland e Parsons (1972). Os valores de turbidez oscilaram no período 

menos chuvoso de 80 UNT a 115 UNT, enquanto para o chuvoso de 77 UNT a 88 UNT. 

Os sólidos em suspensão no período menos chuvoso de 39 mg.L-1 a 95 mg.L-1, e no 

período chuvoso de 56 mg.L-1 a 86 mg.L-1. O teor de oxigênio dissolvido variou no 

período menos chuvoso de 7,06 a 7,40 mg.L-1 e no período chuvoso de 9,08 a 9,37 mg.L-

1. A influência da sazonalidade sobre os parâmetros estudados foi visível, com destaque 

ao período mais chuvoso que teve os menores valores turbidez e sólidos em suspensão e 

os maiores de oxigênio dissolvido, indicando o favorecimento da qualidade da água nesse 

período. 
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RESUMO  

 

Esta pesquisa trata de um relato de experiência desenvolvida na escola E.E.E.F.M 

Eduardo Angelim localizada em Barcarena-PA. As atividades ocorrem no mês de Agosto, 

durante a disciplina Estágio Supervisionado IV “Regência no Ensino Médio” do curso 

Ciências Naturais-Biologia da UEPA. Tem-se como objeto de estudo uma oficina sobre 

“microscopia óptica: preparação de laminas e lamínulas”, onde pretende-se buscar 

respostas para os seguintes questionamentos; como a prática contribuiu no 

desenvolvimento dos estagiários e para o processo de ensino/aprendizado dos alunos?, 

sendo assim, este trabalho faz-se importante a medida que a temática valorizar o 

aprendizado dos alunos, possibilitado difundir novas experiências educativas que 

instigue-os potencializar a elaboração de diversos saberes, além de mostra-se 

indispensável para dinamizar os procedimentos metodológicos dos futuros docentes, onde 

mostraram-se necessários em seus futuros espaços de atuação. Assim, este trabalho, 

objetiva identificar quais as contribuições formadoras de conhecimento advindas a partir 

de uma oficina sobre microscopia óptica, tanto para os alunos como estagiários. Para isso, 

esta pesquisa foi desenvolvida com alunos do 1º, 2º e 3º ano do ensino médio da escola 

Eduardo Angelim localizada no município de Barcarena-PA, onde utiliza-se uma 

metodologia qualitativa na obtenção de dados, que deu-se por meio de observações dos 

conhecimentos adquiridos pelos alunos, bem como, de pesquisa bibliográfica e 

questionários sobre a prática realizada. Neste sentido, o trabalho efetivado proporcionou 

aos alunos obter subsídios teóricos que acrescentam na sua evolução cognitiva, bem 

como, permitiu promover uma maior interação entre o conteúdo e a prática desenvolvida, 

possibilitando aprender de forma dinâmica através de métodos investigativos de estudo, 

do mesmo modo, permitiu aos discentes desenvolver práticas pedagógicas diferenciadas 

onde tem o aluno como foco principal do conhecimento. Assim, conclui-se que a 

experiência contribuiu no crescimento docente, bem como, no processo de 

ensino/aprendizado dos alunos, além de refletir sobre a formação continuada do futuro 

professor.   
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RESUMO 

 

O açaí ocupa a maior participação no valor de produção nacional de produtos 

alimentícios, correspondente à 46,3%. O Pará vem ocupando a primeira posição nacional 

na produção de açaí, gerando grande receita para o Estado, além da relevância para as 

comunidades tradicionais que trabalham na atividade extrativista. Entretanto, com o 

beneficiamento do açaí, ocorre a geração de resíduo, o qual é o caroço, que corresponde 

à aproximadamente 83% do fruto, e, é em sua maioria, descartado e inutilizado. Diante 

desta problemática, este trabalho visa estimar a quantidade de caroço de açaí gerado no 

Pará e analisar as possibilidades do aproveitamento do mesmo na geração de energia de 

biomassa advinda da sua queima. O resíduo apresenta poder calorífico na faixa de 4.500 

- 4.505 kcal/kg. Analisando dados da Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura 

(PEVS), divulgada pelo IBGE, em 2016, a produção anual de açaí no Pará foi de 131,836 

mil ton/ano, com receita de R$ 401,87 milhões; em 2017, a produção e receita anual 

paraense foram de 141,913 mil ton/ano e R$443,53 milhões, respectivamente; já em 2018, 

o Estado do Pará apresentou produção de 147,730 mil ton/ano e valor da mesma em 

R$454,35 milhões. A partir dos dados, foram estimadas as quantidades anuais de resíduo 

de açaí, resultando em 109,424 mil ton, 117,788 mil ton e 122,616 mil ton, 

respectivamente, para os anos de 2016, 2017 e 2018. Diante dessa grande quantidade de 

resíduo gerada há a necessidade de dar soluções adequadas para a destinação final. O 

reaproveitamento dos resíduos na geração de energia de biomassa seria interessante 

devido ao seu poder calorífico elevado, agregaria valor e promoveria: uma solução para 

a escassez de energia elétrica em zonas de difícil acesso; uma alternativa frente à 

necessidade de utilização de combustíveis fosseis; a diminuição da pressão sobre os 

aterros sanitários. 
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RESUMO  

 

Os alagamentos ocorrem através do acumulo momentâneo de águas em determinados 

locais por deficiência no sistema de drenagem. Na capital paraense, esses alagamentos 

são frequentes no período mais chuvoso, contudo também existem pontos do município 

que são suscetíveis a inundação, isto deve-se a topografia do local, já que, grande parte 

do seu território encontra-se em áreas rebaixadas apresentando, portanto, baixa altitude 

em relação ao nível do mar. Para determinar as áreas de risco do município foi feito o 

download das bases de dados da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM 

em um arquivo do tipo shapefile, onde este foi utilizado para realizar a análise. Para a 

efetivação da análise foi utilizado o software ArcGis versão 10.5, onde foi inserido o 

arquivo shapefile e elaborado o mapa de risco de Belém. Dessa forma, além da 

identificação das áreas suscetíveis à inundação foram possíveis identificar outras duas 

áreas: deslizamentos e áreas de erosão marinha. As áreas de inundação estão localizadas 

no bairro do Guamá e nos distritos de Outeiro, Icoaraci e Mosqueiro, assim como os 

deslizamentos acontecem somente no distrito de Mosqueiro e as áreas de erosão marinha 

estão localizadas no mesmo. Vale ressaltar que, em dias chuvosos existem vários pontos 

de alagamentos, contudo, é importante relatar que alagamento é diferente de inundação, 

pois o alagamento vem ser o acúmulo momentâneo de água em um determinado local, já 

a inundação vem ser o transbordamento das águas de um curso d’água, atingindo a 

planície de inundação ou área de várzea. 
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RESUMO  

 

As espécies das famílias Bignoniaceae e Fabaceae associadas sob o nome vulgar “Ipê’’ e 

derivações podem apresentar estruturas morfológicas semelhantes, levando a 

determinação de diferentes espécies para um mesmo nome vulgar em inventários 

florestais de plano de manejo. Este procedimento interfere negativamente no controle e 

fiscalização dos planos de manejo por apresentar informações errôneas, prejudicando 

assim o mercado florestal. O trabalho objetivou analisar estruturas morfológicas e nomes 

científicos associadas ao nome vulgar Ipê e suas variações, para determinar se existe 

relação taxonômica entres estas espécies de forma a minimizar prejuízos no setor 

florestal. As informações sobre os nomes vulgares e científicos utilizados no comércio 

madeireiro, foram adquiridas por meio de relatórios na base do Sistema de 

Comercialização e Transporte de Produtos Florestais (SISFLORA). A lista de nomes 

científicos, foi corrigida quanto a grafia e validade dos nomes, na base do Flora Brasil e 

para complementação foram analisadas amostras botânicas no acervo do herbário IAN da 

Embrapa Amazônia Oriental. Todas as informações obtidas foram inseridas em planilha 

eletrônica. No que tange os resultados aferidos, verificou-se 31 registros no banco do 

SISFLORA relacionado ao nome popular Ipê e suas variações, sendo 19 Ipês, 4 Ipê-dente-

de-cão, 4 Ipê-Amarelo, 1 Ipê-ovo-de-macaco, 1 Iperana, 9 Ipê-Roxo e 1 Ipeúva. Na 

análise realizada no Flora Brasil, foram identificados 3 gêneros (Macrolobium, 

Handroanthus e Peltogyne) e 14 nomes científicos passaram por atualizações de revisão 

taxonômica, mas não foram modificados no SISFLORA. Dentre as Bignoniaceae 86% 

são dos gêneros Handroanthus, sendo 48% associadas ao nome vernacular “Ipê’’. Com 

isso, contatou-se que a utilização de vários nomes cientifico para um nome vulgar pode 

ocasionar problemas no setor madeireiro, devido a cada espécie apresentar características 

mecânicas e físicas singulares. 
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RESUMO  

 

Toda medição analítica envolve quase invariavelmente o processo de coleta de uma 

amostra. A amostragem é uma fonte de incerteza importante, pois geralmente é 

impossível analisar todo o volume da matriz a ser caracterizada. Se o objetivo da medição 

é estimar o valor da concentração do analito em uma amostra, então a incerteza associada 

ao processo de amostragem deve inevitavelmente contribuir para a incerteza associada ao 

resultado relatado. Como os processos analíticos e de amostragem contribuem para a 

incerteza no resultado, a incerteza só pode ser estimada se houver um entendimento do 

processo completo. Além disso, a otimização do esforço relativo à amostragem e análise 

só é possível quando a amostragem e os processos analíticos são ambos compreendidos. 

O objetivo deste trabalho foi quantificar a incerteza de medição das variáveis de campo: 

pH, temperatura e condutividade em amostras de água superficial. Foram coletadas 

amostras duplicadas e analisadas em duplicata com intervalos de 15 minutos durante 150 

minutos. A incerteza total foi estimada pelo método da análise de amplitude e duplicados, 

conforme o Guia NORDTEST. Para a variável pH, o resultado médio foi de 6,67 e a 

incerteza analítica e da amostragem foi de 0,06, destacando que a maior contribuição foi 

associada a análise. Para a temperatura, o valor médio foi de 27,3° C e incerteza total de 

0,2° C, sendo que a maior contribuição foi relacionada à amostragem, enquanto que a 

incerteza da condutividade foi de 1,5 μS/cm para um valor médio de 93,5 μS/cm. A 

incerteza da análise foi a contribuição na incerteza da condutividade. O método permitiu 

distinguir a incerteza da amostragem da incerteza da análise, pois é mais robusto e mais 

utilizado devido ao resultado da estimativa ser razoável, processo de cálculo não 

complexos e não exigir softwares dedicados. 

 

Palavras-chave: Amostragem. Incerteza de Medição. Variáveis Ambientais. 

Área de Interesse do Simpósio: Química Ambiental. 

  



 
 

132 
 

Belém (PA), 11 a 13 de dezembro de 2019 

ISSN 2316-7637 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA BENVINDA DE SOUZA MESSIAS 

COM ALUNOS DO 3°ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICÍPIO DE 

BELÉM-PA. 
 

Murylo Augusto Ribeiro Macedo1; Ruth Jemima de Oliveira Lessa2; Nádia Venâncio de 

Oliveira3; Jhonathan Matheus Mendes4; Andréa Fagundes Ferreira5 

 

1 Discente do curso de Engenharia Ambiental. UEPA. macedomurylo@hotmail.com  
2 Discente do curso de Engenharia Ambiental. UEPA. ruthlessa@hotmail.com 

3Discente do curso de Engenharia Ambiental. UEPA. nadiavenancio@hotmail.com 
4Discente do curso de Engenharia Ambiental. UEPA. j.matheus982016@gmail.com 

5Docente do curso de Engenharia Ambiental. UEPA. engefag@yahoo.com.br 

 

RESUMO  

 

A prática da educação ambiental ganhou grande relevância a partir de alguns temas 

relacionados, como: o tratamento de resíduos sólidos, conservação dos recursos naturais, 

utilização consciente de água e energias renováveis. No entanto, acaba sendo um contexto 

bastante esquecido, principalmente em instituições de ensino. Desta forma, o presente 

trabalho teve como objetivo sensibilizar alunos do 3º ano do ensino fundamental da escola 

Benvinda de Souza Messias, no município de Belém – PA acerca da importância da água, 

as doenças que ela pode causar se não for bem tratada e seus possíveis tratamentos. A 

metodologia utilizada se deu a partir de em uma roda de conversa com os alunos. Foram 

feitas algumas perguntas sobre a importância da água e com figuras ilustrativas foi 

mostrado as doenças que a mesma pode causar caso não haja um tratamento adequado, 

sempre de uma forma dinâmica e lúdica. Ao final, foi ensinado a eles como confeccionar 

um filtro de garrafa PET (Polietileno Tereftalato), na qual o mesmo proporcionou o 

contato direto dos alunos com o tratamento da água de forma simplificada. Os resultados 

obtidos foram bastante significativos, onde os alunos encontravam-se bastante motivados 

com a ida da universidade na escola, uma aluna nos relatou “que interessante tio, vou 

fazer isto lá em casa com minha mãe”, comprovando que esta simples informação pode 

se propagar na casa das crianças e na comunidade em que residem. Conclui-se então que 

os estímulos do ensino com as atividades interdisciplinares são alternativas para o 

reconhecimento da importância da educação ambiental, no sentido de buscar soluções 

para os impactos ambientais com a sociedade, mudança hábitos em relação a água e seus 

possíveis tratamentos e assim poder construir uma sociedade sustentável. 
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RESUMO 

 

É de fundamental importância que o aluno tenha conhecimento que o uso inadequado do 

solo pode causar danos ao ambiente. Para isso, através de atividades realizadas com 

alunos do Ensino Médio, buscou-se trabalhar a importância do solo e a degradação 

causada por atividades agropecuárias. Utilizando-se o esterco na preparação do solo como 

adubo orgânico, procurou-se trabalhar de que forma o seu uso sem o curtimento  não 

favoreceria o desenvolvimento da planta. Dessa forma, tornar a aprendizagem 

significativa, já que os alunos são da zona rural. Assim, busca-se desenvolver atitudes 

para as práticas de conservação do meio ambiente, conhecer o solo e identificar fatores 

que causam problemas ao solo. O trabalho caracteriza-se em uma abordagem qualitativa 

e quantitativa. Utilizou-se como estratégia de aprendizagem um Estudo Dirigido (ED) 

aplicado em uma turma de 3º ano, composta de 27alunos, em uma Escola pública, no 

município de Xinguara-PA. No primeiro momento foi aplicado um questionário para 

identificação dos conhecimentos prévios e realizada o cultivo de hortaliças. No segundo 

momento aplicou-se o ED, abordando conceitos ecológicos e alguns processos de 

degradação ambiental. Foi utilizada a análise de contéudo e análise estatística. O resultado 

mostra  a importância para os alunos de aulas com atividade práticas, onde 46% 

responderam que gostaram totalmente da atividade. As concepções evidenciadas pelos 

alunos mostram que conseguiram relacionar os conceitos aprendidos: “ foi por isso que 

os peixes  da represa morreram, meu pai levou os estercos do curral para um local que 

fica acima da represa”; “Eu não sabia que as fezes de vaca  é rico em nitrogênio”. Nesse 

contexto, observou-se que a ED contribuiu de forma considerável para a compreensão do 

conteúdo. Contudo, uma atividade prática para atingir os seus objetivos, deve ser bem 

planejada e realizada com perícia pelo discente levando sempre em consideração os 

conhecimentos prévios dos alunos. 
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RESUMO 

 

O trabalho teve por objetivo o levantamento etnobotânico sobre o conhecimento e o uso 

popular de plantas medicinais em duas comunidades rurais (Araçateua e Laranjal), 

localizadas no município de Bragança, nordeste do Estado do Pará. Os dados foram 

obtidos através de entrevistas e aplicação de questionário semiestruturado com perguntas 

abertas, a respeito da idade do entrevistado e o conhecimento acerca de plantas 

medicinais: a forma de obtenção, critério de escolha, a utilização destas com outros tipos 

de tratamento, dados como nome popular das plantas utilizadas, indicação terapêutica, 

partes usadas, formas de preparo, uso, aplicação e obtenção. Foram entrevistados 18 

pessoas detentoras do conhecimento sobre plantas medicinais indicadas pela comunidade, 

cuja a faixa etária variou entre 38 e 85 anos. Em relação a qual tipo de medicamento 

utiliza-se para tratar possíveis doenças verificou-se que 83,33% utilizam plantas 

medicinais apresentando 15 citações, revelando que, estas plantas são a principal 

alternativa para os cuidados com a saúde nas comunidades. Sobre a forma de aquisição 

das plantas, 44,44% dos entrevistados cultivam em casa, comumente em quintais. Nesta 

investigação, tomou-se conhecimento sobre o acervo de 22 plantas medicinais utilizadas 

nas comunidades. As folhas são as partes mais utilizadas nos preparos medicinais. As 

doenças ou patologias mais frequentes nas comunidades foram gripe com 18 citações, 

diarreia com 11 citações e dor de barriga ou de estômago com seis citações. Portanto, nas 

comunidades de Araçateua e Laranjal, o uso de plantas medicinais é comum para o 

tratamento de agravos à saúde, desta forma, este trabalho permitiu identificar aspectos 

relevantes sobre o conhecimento popular e a utilização de plantas medicinais, mostrando 

que as comunidades manifestam liberdade, quanto aos cuidados da saúde e práticas 

terapêuticas utilizadas a partir dos seus saberes socioculturais e ambientais, transmitidos 

através de suas oralidades, desenvolvendo assim uma forte herança cultural. 
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RESUMO 

 

Existe uma atenção para o tema segurança alimentar. O pescado é um alimento altamente 

nutritivo, altamente perecível e exige cuidados especiais desde a captura até a chegada à 

casa do consumidor. Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar as condições 

higiênico-sanitárias e o manuseio do pescado dos locais de venda de peixe “in natura” no 

complexo de abastecimento “Davi Quaresmas” no município de Curralinho-PA, a fim de 

identificar possíveis riscos à saúde pública. A pesquisa foi realizada no mês de setembro 

de 2019 e foi utilizado o método observacional direto, com a aplicação de um check list, 

baseado na RDC nº. 216, no qual, avaliou-se as boas práticas de transporte, manipulação, 

armazenamento e conservação do pescado, assim como, itens de edificação, 

equipamentos/instrumentos, utensílios e higienização, vestuário, hábitos higiênicos, 

equipamentos de proteção individual. Os resultados evidenciaram que o complexo de 

abastecimento não segue as normas em nenhum dos pontos acima avaliados. Os 

principais agravantes para estes fatores é a ausência da fiscalização por profissional da 

área. Verificou-se a necessidade de reestruturação da infraestrutura do complexo de 

abastecimento “Davi Quaresmas”, bem como capacitação e conscientização dos 

manipuladores. Diante do exposto, pode-se afirmar que o pescado comercializado no 

complexo de abastecimento “Davi Quaresmas” apresenta condições higiênico-sanitárias 

insatisfatórias. 
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RESUMO  

 

Os campos eletromagnéticos são capazes de afetar diversos elementos do meio ambiente, 

nas plantas esses efeitos podem afetar os diferentes estádios de desenvolvimento do 

vegetal, retardar o crescimento, e causar efeitos estimulatórios na germinação e 

crescimento. Logo, o objetivo deste trabalho foi testar a influência da radiação wi-fi na 

germinação de sementes e crescimento de plântulas de alface comercial (Lactuca sativa 

L.). Foram utilizadas 450 sementes de alface, adquiridas na Agrocenter ianetama. O 

roteador wi-fi de frequência 2,4 GHz ficou ligado durante o período do experimento. As 

sementes foram postas para germinar em areia. Foi dividido em três tratamentos, o 

primeiro ficou isolado sem os efeitos da radiação, o segundo totalmente exposto a 

radiação e o terceiro com radiação reduzida. Após a germinação, que teve inicio em um 

período de 24 horas passaram mais 11 dias para a coleta dos dados, onde foram realizadas 

medições dos comprimentos das raízes e da parte aérea, do peso de matéria úmida e o 

peso de matéria seca. Os dados foram analisados com a utilização do programa SAS 

(statistical analysis system) foram realizados os testes de normalidade Ryan-Joiner, onde 

foi utilizado os cálculos de correlação de Pearson entre os dados e as contagens de seus 

dados, ANOVA, teste de Tukey e o teste de Kruskal Wallis, com o nível de significância 

a 5%. Ao analisar os resultados, o índice de velocidade de germinação (IVG) sofreu 

variação significativa. O tratamento exposto diretamente a radiação apresentou um 

período de germinação tardio em relação aos demais tratamentos. Em relação, ao 

comprimento do caule e da raiz, o tratamento livre do efeito do campo eletromagnético, 

foi o que apresentou melhores resultados. Neste experimento, foi verificado que a 

radiação eletromagnética emitida por aparelhos wi-fi afetou os processos de germinação 

e desenvolvimento das plântulas da alface comercial.   
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RESUMO  

 

Os recursos naturais, embora essenciais para a preservação e conservação, não são imunes 

as constantes ameaças dos crimes ambientais. A lei nº 9.605/98, de 12 de fevereiro de 

1998, denominada de Lei de Crimes Ambientais, trata de penalidades para quem degradar 

ou usar indevidamente os recursos ambientais, como a fauna e flora. Ela surge enquanto 

normatização e regulamentação dos recursos naturais e de maior fiscalização sobre o meio 

ambiente. Assim, conhecimento das infrações cometidas contra o meio ambiente e a 

motivação dos autuados contribui para o planejamento e as decisões do Batalhão da 

Polícia Militar (BPA) para sua preservação. O objetivo deste trabalho foi analisar o 

sistema de responsabilização de crimes ambientais praticados no BPA para facilitar o 

entendimento de proteção e conservação dos recursos naturais. Para a análise, utilizou-se 

pesquisa descritiva aliada com informações obtidas na literatura e entrevista com o agente 

Cabo Silva Júnior no BPA. Os resultados mostraram que os principais crimes ambientais 

são pesca predatória, desmatamento, caça ilegal, maltrato de animais silvestres, criação 

de animais sem a devida licença, pesca em período de defeso, principalmente no sul do 

estado do Pará. Tais informações demonstram a precariedade na judiação dos crimes, 

havendo a necessidade de se direcionar os esforços do BPA no combate às infrações 

ambientais, para que este órgão possa aplicar multas e não apenas autuar quem comete 

crime ambiental, principalmente em ações de cunho preventivo, como educação 

ambiental. E também, realizar uma revisão para que as punições sejam mais rigorosas e 

não haja tanto reincidentes. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver atividades educativas no contexto 

interdisciplinar na perspectiva cultural, social e ambiental em ilhas ao redor da cidade de 

Belém, ocasionando uma discussão sobre as principais características do Aedes aegypti 

(hospedeiro intermediário da dengue, zica, febre amarela e chikungunya), a sua forma de 

reprodução, transmissão e prevenção, pois percebemos a necessidade de um diálogo com 

a população destes municípios a respeito de ações que proporcionem a sustentabilidade e 

um maior conhecimento a respeito da doença. Deste modo, o projeto apresenta a riqueza 

cultural, social e ambiental presente nas ilhas e incentiva as escolas a realizarem 

atividades educativas que estimulem a população a cuidar do seu espaço e bem-estar. É 

válido ressaltar que essas atividades educacionais de sensibilização são extremamente 

importantes para o desenvolvimento das ilhas, porque apresentam o conhecimento 

científico ao lado do conhecimento popular, criando uma melhor relação entre os 

educandos e os docentes. Diante disso, utilizou-se a metodologia quali-quantitativa, onde 

as respostas foram classificadas como: satisfatória, parcialmente satisfatória e 

insatisfatória, logo se aplicou um questionário com o objetivo de identificar o 

conhecimento prévio dos alunos acerca do tema, conseguinte foi iniciada a oficina 

realizando uma palestra seguida de um vídeo para exibir as principais características do 

transmissor da dengue; posteriormente foi feita a prática da oficina com a construção de 

vaso “anti-dengue”, reutilizando materiais, com o intuito de sensibilizar os discentes; Por 

fim, foi reaplicado o questionário para realizar uma comparação com os resultados 

obtidos anteriormente. Desta forma, foi possível perceber que alguns alunos já possuíam 

conhecimento prévio, porém parcialmente satisfatório segundo a metodologia utilizada, 

todavia ao aplicar o segundo questionário percebe-se um aumento significativo de 

informações acerca do tema, ocasionando um conhecimento satisfatório. 
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RESUMO  

 

Os estudos florísticos são importantes na elaboração de estratégias para a conservação da 

biodiversidade, com a intenção de conhecer as espécies presentes em uma determinada 

localidade, sendo necessário estudos da composição de uma comunidade vegetal. O 

objetivo do estudo foi determinar a composição florística de uma parcela permanente 

localizada na Universidade Federal Rural da Amazônia. O estudo foi conduzido em um 

ambiente de floresta de várzea e para o inventário florístico instalou-se uma parcela de 

25 x 50 m, subdividida em dez parcelas de 5 x 2 m. Foram registrados 31 indivíduos, 9 

espécies distribuídas em 5 famílias botânicas, além disso foram mensurados os indivíduos 

arbóreos e palmeiras com CAP (circunferência à altura do peito) ≥ a 20 cm. A espécie 

mais representativa foi o Açaí (Euterpe oleracea), com 11 indivíduos, pertencente à 

família Arecaceae. A segunda espécie foi o Parapará (Jacaranda Copaia), com 6 

individuos, pertencentes à família Bignoniaceae. A terceira espécie foi a Ucuúba de 

várzea (Virola surinamensis), com 7 indivíduos, pertencente à família Myristicaceae. A 

quarta foi a Guruguva (Lacistema pubescens), com 2 individuos, pertencente à família 

Lacistemataceae. E por fim, as espécies Seringueira (Hevea brasiliensis), pertencente à 

família Euphorbiaceae e o Louro preto (Nectandra cuspidata), pertencente à família 

Lauraceae foram encontrados apenas um indivíduo de cada espécie. Com os dados de 

CAP foi possível fazer a distribuição diamétrica dos indivíduos, pois a mesma é bastante 

utilizada para a compreensão da sucessão. Diante disso, observou-se que 62% dos 

indivíduos estão concentrados nas menores classes, formando um gráfico de “J” 

invertido. Logo, foi possível concluir que o açaizeiro foi predominante, sendo este 

importante no mercado por sua produção e extração do palmito, o número de indivíduos 

por classe diamétrica concentrou-se em classes com diâmetros menores (5-10/10- 15), 

além disso o ambiente indica que não sofre de perturbações severas. 
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RESUMO  

 

A raia-jamanta, Mobula birostris (Walbaum, 1792) é um elasmobrânquio da família 

Myliobatidae de grande porte e que pode atingir mais de sete metros de envergadura. É 

um peixe vivíparo, apresenta hábitos pelágicos, sendo altamente migratório que se 

apresenta distribuídos pelos oceanos tropicais em todo o globo. M. birostris é um peixe 

filtrador que se alimenta, principalmente, de zooplâncton e que, atualmente, devido sua 

beleza, são empregadas como peixes ornamentais. Este trabalho tem como objetivo 

registrar a primeira captura incidental de M. birostris durante o trajeto da pescaria com 

covo na Plataforma Continental Amazônica, região Norte do Brasil. A captura do animal 

ocorreu no dia 30 de outubro de 2019, sob as coordenadas Lat 2°26’500” e Long 

47°60’200” em 100 metros de profundidade. O animal foi emalhado pela rede que prende 

o covo ao barco. Para identificação da espécie, foram feitos registros fotográficos e 

utilizou-se caracteres morfológicos e padrão da mancha dorsal. O animal não foi trazido 

a bordo, portanto, o que impossibilitou a pesagem e determinação sexual. Após registro 

em vídeo o animal foi devolvido ao mar com vida. M. birostris é categorizado pela 

International Union for Conservation of Nature – IUCN como uma espécie vulnerável a 

extinção e que está tendo seus estoques comprometidos devido pesca acidental. Ressalta-

se que há registros da captura incidental de M. birostris na Plataforma Continental 

Amazônica, no entanto o registro ocorreu na pesca de arrasto de fundo da frota camaroeira 

e em profundidade de 42 m. Este estudo, faz o primeiro registro de captura de M. birostris 

por uma embarcação da frota industrial pargueira na costa brasileira. Recomenda-se 

estudos acerca do monitoramento da pesca incidental desta espécie no litoral brasileiro. 
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RESUMO  

 

A bacia do Paracuri, localizada na zona de expansão do município de Belém, passou por 

um processo de urbanização desordenada. Além disso, a deficiência de estações de esgoto 

nas regiões periféricas representa um grande risco a qualidade das águas da bacia. Dessa 

forma, foi realizada uma iniciativa de monitoramento ambiental para avaliar os teores de 

metais das águas dos igarapés Paracuri e Livramento, que percorrem a bacia. Para isso, 

foram realizadas duas amostragens, no período seco (novembro de 2018) e chuvoso da 

região (maio de 2019). A determinação de metais (Fe, Zn, Mn, Ni, Pb, Cu e As) foi feita 

empregando ICP-MS, e os resultados confrontados com valores máximos permitidos 

(VMP) pela resolução CONAMA 357/2005 para águas doces classe 2. As maiores 

concentrações foram obtidas no período chuvoso, com teores de até 3,82 mg L-1 de Fe 

(VMP < 0,30 mg L-1), 0,033 mg L-1 de Zn (VMP < 0,18 mg L-1), 0,20 mg L-1 de Mn 

(VMP < 0,10 mg L-1), 0,018 mg L-1 de Ni (VMP < 0,025 mg L-1), 0,0050 mg L-1 de Pb 

(VMP < 0,01 mg L-1), 0,009 mg L-1 de Cu (VMP < 0,009 mg L-1) e 0,0012 mg L-1 de As 

(VMP < 0,01 mg L-1). Para o período seco, os valores foram significativamente menores, 

com até 0,011 mg L-1 de Fe, 0,010 mg L-1 de Mn e 0,0004 mg L-1 de As, e os demais 

analitos resultando abaixo do limite de detecção do equipamento. As altas concentrações 

de Fe são comuns às águas na cidade de Belém. Atribui-se os altos teores de metais no 

período chuvoso em função do transporte do solo das margens dos córregos pelas águas 

pluviais, além do escoamento superficial urbano que contribui para o aumento de metais 

poluentes nos cursos d’água em períodos de chuva. 
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RESUMO  

 

O plástico é um material utilizado em larga escala na indústria, seu uso e descarte 

inadequado gera uma grande quantidade de resíduos prejudiciais ao meio ambiente, sendo 

os polímeros biodegradáveis uma alternativa à substituição do plástico convencional 

derivado do petróleo. O amido surge como matéria-prima alternativa na fabricação de 

plásticos, devido à sua alta disponibilidade e baixo custo, bem como é empregado na 

fabricação de plásticos biodegradáveis, em razão de ser inócuo ao meio ambiente e 

oriundo de fontes renováveis como milho, mandioca batata. No entanto, produtos que 

apresentam em sua composição exclusivamente o amido, possuem limitações quanto ao 

desempenho, devido às propriedades mecânicas e vulnerabilidade à umidade, sendo 

necessário reforço de outros materiais como fibras celulósicas em sua composição. A 

partir disso a utilização de fibras vegetais surge como possibilidade para o reforço do 

amido, já que as fibras vegetais apresentam baixo custo e biodegradabilidade. O objetivo 

deste trabalho é utilizar o amido de mandioca na formação de um bioplástico reforçado 

com resíduos celulósicos obtidos do papel pós-consumo. Para a composição da polpa os 

resíduos de papel kraft e branco são triturados e utilizados para a formação do 

biocomopósito, em seguida o amido e a polpa são submetido ao tratamento térmico no 

laboratório de Materiais e Design da Universidade do Estado do Pará, em que a polpa é 

adicionada ao amido em processo  de cozimento até atingir o estado gelatinoso, e 

posteriormente disposta em moldes de silicone ou telas de poliéster, resultando em 3 

amostras de biocomopósitos de amido e polpa de celulose. Depois de secas à temperatura 

ambiente, as amostras são avaliadas em seus aspectos sensoriais pela abordagem do 

Design Conduzido pelo Material (MDD), resultando em alternativas para novos produtos 

e com potencial para a substituição do plástico de fontes fósseis.  
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RESUMO  

 

A Leguminosae é subdividida em seis subfamílias: Cercidoideae, Detarioideae, 

Duperquetioideae, Dialioideae, Papilionoideae e Caesalpiniodeae. Nesta última está 

inserida a Copaifera, vulgarmente conhecida como copaíba. O gênero de estudo é de 

clima tropical, ocorrem em florestas de terra firme de solo argiloso e arenoso, terras 

alagadas, margens de lagos, igarapés e, geralmente, seus espécimes adultos ocupam o 

dossel de florestas ou emergem ocasionalmente. No geral a Copaífera é muito importante 

devido ela secretar óleo-resina que é utilizado como medicamentos e na produção de 

cosméticos. Essa secreção ocorre por meio de estruturas secretoras, relatado em diversos 

estudos como canais e cavidades secretoras, que tem a função de secretar e armazenar o 

óleo-resina. Diante do exposto o presente estudo objetivou-se identificar as estruturas 

secretoras ocorrentes em folhas jovens da Copaifera martii Hayne. As mudas de 

Copaifera martii Hayne, foram cultivadas na casa de vegetação do Instituto de Ciências 

Agrárias - ICA, localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia – UFRA, campos 

Belém\PA. Após a planta atingir 30 cm de altura foi encaminhada ao Laboratório 

Botânico da UFRA para a retirada de folhas de três regiões; basal, mediana e apical do 

limbo para fazer anatomia, feitos cortes transversais a mão livre. Para facilitar o corte, 

utilizou-se pecíolo de embaúba (cortiça). Após os cortes, foi feita a montagem do material 

vegetal em lâmina histológica e corados com 1 gota do corante safrablau e cobertas com 

lamínula, após, foram observadas no microscópio óptico physis e feita a imagem através 

de fotografia, utilizando-se o celular. Foram encontradas cavidades secretoras no 

mesofilo e nervura central do limbo. Conclui-se que a estrutura secretora que predomina 

na Copaífera martii Hayne.é a cavidade secretoras que são bolsas responsáveis pela 

secreção e armazenamento de resiníferos, essa estrutura pode sofrer influência de fatores 

externos a partir do ambiente na qual a planta é exposta. 
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RESUMO  

 

O Syzygium jambolanum (Lam.) DC., vulgarmente conhecido como jambeiro. 

Pertencente à família Myrtaceae, compreende cerca de 100 gêneros e 3.500 espécies 

distribuídas predominantemente em regiões tropicais e subtropicais, incluindo espécies 

frutíferas e medicinais. É uma árvore originária da Ásia Tropical (Leste da Índia e 

Malásia). Na região norte do Brasil ela é uma planta encontrada com muita facilidade, 

inclusive é muito disseminada na Amazônia, onde se tem informações além do consumo 

dos frutos, e uso na medicina popular. O presente trabalho teve como objetivo, o estudo 

anatômico, através de microscopia de luz, das partes vegetativas como as folhas, caule e 

das raízes. As observações foram feitas nas secções frontal, longitudinais e transversais 

os quais mostraram diversas estruturas em ambas às partes do vegetal, sendo observado 

no microscópio nas objetivas de 100x10 e 40x10. Através da análise microscopia de luz, 

observou-se que S. jambolanum apresenta nervura central de contorno plano-convexo e 

feixe vascular do tipo bicolateral. As folhas de S. jambolanum são hipoestomática com 

predominância de estômatos paracíticos, de acordo com as imagens obtidas. Em vista 

frontal, as células epidérmicas apresentam paredes retas. Em vista transversal, apresenta 

cutícula lisa e uma camada de células epidérmicas. O mesofilo é dorsiventral, com duas 

camadas de parênquima paliçádico e esponjoso. O caule apresentou parênquima 

clorofiliano, parênquima de reserva amilífera e colênquima anelar, sendo a haste 

fibroesclereídes. Nas raízes encontram-se parênquima de preenchimento ou parênquima 

fundamental, sendo as células no formato esférico.  Diante do estudo realizado, observou-

se a presença de cavidades secretoras, capaz de produzir conteúdo típico da planta, além 

de apresentar determinadas estruturas anatômicas como características peculiares, 

tornando difícil de associar a outras espécies vegetais. 
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RESUMO  

 

Dentre as frutas nativas da Amazônia que apresentam maior probabilidade de inserção 

nos mercados nacional e internacional está o cupuaçu (Theobroma grandiflorum) devido 

as suas amêndoas, que apresentam grandes possibilidades para as indústrias de fármacos, 

cosméticos e, principalmente, para a produção de chocolate de cupuaçu (cupulate), este é 

a melhor opção para pessoas alérgicas a chocolate de cacau, por não possuir cafeína e 

teobromina. Efetuou uma análise exploratória sobre a conjuntura de mercado do cupuaçu 

no Estado do Pará, investigando as oportunidades e desafios dessa frutífera na economia 

paraense. Para atingir o objetivo da pesquisa, realizou-se uma revisão de literatura sobre 

a cultura no contexto nacional e regional que dialogou com dados de produção do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e informações de preço no varejo da Central 

de Abastecimento do Pará (CEASA-PA), referentes ao período de março de 2017 a maio 

de 2019, além de contar com observações de campo. Os preços foram deflacionados para 

o mês de junho de 2019 pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI). 

Observou-se que o Estado do Pará é o terceiro maior produtor nacional de cupuaçu do 
País, tendo o município de Tomé-Açu como principal polo produtivo regional, a nível 

nacional o Pará é o segundo Estado com maior número de propriedades com plantio de 

cupuaçuzeiro. Trata-se de uma fruta exótica, praticamente desconhecida fora da 

Amazônia, todavia tem condições de consolidar um amplo mercado a depender de 

diversos fatores dentre eles a busca de novos produtos. Foi observado que a média de 

preço na CEASA-PA é de R$ 14,78 por quilograma de fruto, estando entre as dez frutas 

mais consumidas no Estado. Assim, considerando-se, os múltiplos usos e potencialidades 

da polpa e da amêndoa do cupuaçu, este fruto é de relevância para a economia do Estado 

do Pará. 
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RESUMO 

 

O objeto desse estudo foi Parque Estadual do Utinga (PEUt) enquadrado na Lei 

9.985/2000 como Unidade de Conservação de Proteção Integral e localizado na Região 

Metropolitana de Belém. A problemática de vulnerabilidade do PEUt é a poluição 

ambiental causada por atividades antrópicas. O estudo de vulnerabilidade ambiental 

integra uma boa administração. Os objetivos são analisar a vulnerabilidade decorrente da 

poluição hídrica causada por resíduos sólidos e efluentes domésticos na cabeceira dos 

lagos Bolonha e Água Preta. Realizou-se no dia 19/09/2019, a coleta de 6 amostras de 

água superficial e 1 amostra de água subterrânea. Das 6 amostras 2 foram coletadas nas 

cabeceiras dos lagos no limite com área de fronteira habitacional e 4 amostras coletadas 

no setor sul dos lagos com menor influência antrópica e maior influência das águas do rio 

Guamá. Para a avaliação da qualidade ambiental dos recursos hídricos foram 

determinados em campo os parâmetros físico-químicos de temperatura, oxigênio 

dissolvido, pH, condutividade elétrica, sólidos totais dissolvidos e quantificação de 

amônia. No laboratório foram determinados parâmetros traçadores de cor, turbidez, 

amônia, cloreto, sódio, potássio, dureza, ferro, cálcio, nitrato, sulfato. Os resultados 

analíticos mostraram que a costa norte dos lagos sofre influência de esgoto doméstico 

refletido nos valores da condutividade entre 312 e 321 µS/cm, contrastando com valores 

registrados na costa sul dos lagos entre 39,3 e 52,1 µS/cm. O oxigênio dissolvido nas 

amostras coletadas na costa norte variaram entre 1,7 e 2,4 mg/L e na área de menor 

influência antrópica entre 4,6 e 4,9 mg/L. Mesmo comportamento à condutividade foi 

observado nos parâmetros de alcalinidade, sódio, dureza, cloreto e nitrogênio amoniacal 

que exibiram valores elevados nas amostras coletadas no setor norte. Os resultados, não 

conclusivos, indicam grande vulnerabilidade hídrica no PEUt, porém é necessário realizar 

pesquisas que determinem quantitativa e qualitativamente as áreas com maior influência 

à poluição antrópica.  
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RESUMO  

 

O apoio do professor no ambiente escolar para o desenvolvimento de práticas de educação 

ambiental que contribuam para o ensino da Geografia é muito importante para o processo 

de aprendizagem dos alunos. Sendo assim, este artigo fundamentou-se na busca de 

compreender a prática docente como um grande desafio quando se trata de ensinar 

conteúdos pertinentes à conservação e a responsabilidade sobre o meio ambiente, tendo 

como pressuposto a opinião dos participantes do contexto escolar sobre a redução da 

geração de resíduos dos mais diversos tipos de materiais neste espaço. A metodologia de 

estudo é de natureza qualitativa e bibliográfica e para a construção da pesquisa foram 

utilizados como instrumentos de coleta de dados as observações feitas em sala de aula e 

no espaço escolar, além de atividades práticas, com posse de registros fotográficos e o 

uso de entrevistas semi-estruturadas com docentes, discentes e corpo técnico e 

administrativo da escola. O locus da pesquisa foi a Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Mário Lago, localizada no município de Parauapebas, no estado do Pará. 

Como resultado observou-se que o estudo permitiu analisar melhor como acontecem as 

aprendizagens desses alunos, focando nas potencialidades individuais a partir do ensino 

da Geografia com intuito de contribuir com a formação cidadã. Concluiu-se que é 

necessárias novas perspectivas nas atividades práticas educativas dos alunos e professores 

que tenham como objetos de estudos inerentes à educação ambiental. 
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RESUMO  

 

O município de São Miguel do Guamá, no estado do Pará, destaca-se pela atividade 

cerâmica. Atualmente existem aproximadamente 52 indústrias de cerâmica nesse 

município, tornando-se a sua maior fonte econômica. Em geral, o arranjo produtivo local 

apresenta volume de produção de 27 milhões de peças mensais, entre blocos de vedação, 
blocos estruturais, blocos de laje e telhas.  Ademais, essa atividade tem provocado 

impactos e degradação ambiental na região. Assim, o objetivo deste estudo é identificar 

os impactos socioambientais ocasionados pela indústria de cerâmica vermelha na cidade 

de São Miguel do Guamá. A coleta de dados seguiu o método de observação em campo, 

entrevista semiestruturada com funcionários, chefes e moradores ao entorno das 

cerâmicas. Foram visitadas cinco fábricas de cerâmicas localizadas na zona urbana da 

cidade. Assim sendo, podemos observar a ocorrência de impactos socioambientais e 

desrespeito à legislação ambiental ao longo de toda a cadeia produtiva. Em geral, as áreas 

de extração de argila estão localizadas associadas a margens de corpos hídricos, 

caracterizadas pela legislação ambiental como Áreas de Preservação Permanente. Foi 

observado problemas de qualidade do ar devido ao manuseio, queima e transporte da 

argila de forma inadequada. Tal como, observamos a compactação do solo, resultado da 

retirada da argila por máquinas de grande porte, exercendo forte pressão sobre o solo, 

resultando na formação de lagos nas lacunas do solo que é um dos maiores problemas 

dessa localidade. A mão-de-obra desse sistema composta por braçais, muitas das vezes 

são expostos a condições de trabalhos de formas impróprias, ocasionando riscos e 

acidentes; a população, que reside próximas as chaminés e vias de transportes de 

máquinas pesadas dessas industriais, sofre por exposição à poeira derivada dessa matéria-

prima durante o processo de produção. Portanto, o presente trabalho aponta a necessidade 

de ações governamentais sobre tais problemas socioambientais. 
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RESUMO 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) foi instituída por meio da Lei da Federal 

n.12.305, de 2 de agosto de 2010. Esses diplomas normativos impuseram aos setores 

privado e públicos, bem como a sociedade, uma nova dinâmica de ações, medidas e 

procedimentos de gerenciamento ambientalmente adequado de resíduos sólidos. Este 

trabalho teve como objetivo diagnosticar a situação atual dos Resíduos Sólidos Urbanos 

no município de Marapanim/Pará e dessa forma contribuir como facilitador para a tomada 

de decisão por parte do poder público sobre os problemas ambientais, sociais e ecológicos 

no referido município. Realizou-se um estudo quali-quantitativo acerca da gestão de 

resíduos aplicados no centro do munícipio, entre os meses de setembro e outubro de 2019, 

cuja participação envolveu 100 moradores da região central. Foram aplicados 

questionários semiestruturados com perguntas fechadas visando à coleta de informações. 

Para a análise de dados, as respostas foram tabuladas e empregou-se uma estatística 

descritiva com auxílio do software Microsoft Office Excel 2010. A partir das informações 

obtidas, constatou-se que 80% dos moradores da comunidade não sabem a frequência da 

coleta seletiva; 82% afirmaram que a quantidade de lixeiras para o deposito de resíduos 

não é compatível com a quantidade de resíduos geradas no local; 73% não possui limpeza 

urbana em sua rua; 43% desconhecem o termo coleta seletiva; 74% confirmaram que não 

existe destinação final dos resíduos no município; 81% colaborariam com a coleta seletiva 

se houvesse na comunidade. Logo, verificou-se que na região central de Marapanim, 

existe uma carência quanto ao plano de resíduos sólidos, o que dificulta a implementação 

da gestão de resíduos e do seu gerenciamento adequado e sustentável exigido e 

obrigatório. 
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RESUMO  

 

A questão dos resíduos sólidos constitui um problema de difícil solução, sendo um desafio 

enfrentado pelo poder público em diversas cidades do Brasil e em Belém a situação não 

é diferente. A coleta seletiva apresenta-se como uma das alternativas para reverter este 

quadro, todavia sem a efetiva participação de todos os setores envolvidos neste processo 

(poder público, sociedade civil, catadores e o setor privado), logo a realização de uma 

política de resíduos sólidos bem efetivada ainda será um desafio. Neste sentido, o objeto 

de estudo deste trabalho é a a gestão dos resíduos sólidos em Belém, considerando a 

inserção dos catadores no processo de tomada de decisão, analisando a viabilidade da 

coleta dos resíduos por cada um dos atores envolvidos no processo. Para isto, foi realizada 

a análise teórica do modelo microeconômico proposto por Bertolini (1994), o modelo 

supõe a existência de dois setores, um informal constituído pelos catadores que procuram 

se aproveitar das vantagens econômicas advindas do processo de reciclagem e de um setor 

formal representado pelo serviço público de coleta de resíduos sólidos. A metodologia 

utilizado foi de natureza qualitativa,  de caráter descritiva explicativa com o propósito de 

propiciar maior entendimento acerca do assunto abordado, além de descrever 

características do objeto a ser estudado. Como resultado foi constatado que o estímulo à 

coleta seletiva proporciona benefício mútuo entre o município de Belém e catadores, visto 

que a menor quantidade de resíduos encaminhados para o aterro sanitário, eleva a sua 

vida útil, reduz custo do setor formal de coleta e gera receita, benefício econômico, para 

os catadores. A responsabilidade compartilhada é um fator essencial para a realização de 

uma política de resíduos sólidos bem efetivada, sendo o poder público fomentador da 

conscientização ambiental e o manejo adequado dos resíduos, e a sociedade deve ser 

atuante no princípio de não geração, redução, reutilização e reciclagem, colaborando para 

a gestão dos resíduos.  
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RESUMO  

 

O angico-vermelho (Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan) é uma árvore de 

grande distribuição no Nordeste brasileiro, apresentando rápido crescimento e ótimo 

potencial para reflorestamento e ornamentação. Este trabalho teve como objetivo 

descrever as características microscópicas da madeira de angico-vermelho. O 

experimento foi conduzido no Laboratório de Tecnologia e Produtos Florestais (LTPF), 

localizado na Universidade Federal Rural da Amazônia-UFRA. Para a descrição da 

estrutura anatômica microscópica da madeira de foram orientados corpos-de-prova (2 

cm³) e amolecidos por meio de cozimento em água e glicerina. As seções histológicas da 

madeira foram obtidas dos planos transversal e longitudinal – tangencial e radial. Para a 

captura da imagem e a descrição das características microscópicas da madeira foram 

utilizados microscópicos ópticos de luz polarizada. A observação dos cortes histológicos 

possibilitou identificar as estruturas anatômicas componentes do lenho da amostra com 

melhor precisão. Observou-se anéis de crescimento em faixas indistintas. A madeira 

apresentou poros difusos com vasos em padrão diagonal e/ou radial. Os vasos com 

predominância de cadeias múltiplas de quatro ou mais, com contorno circular. As 

pontoações foram caracterizadas como intervasculares alternas com ausência de 

pontoações guarnecidas. Em relação às fibras, essas não são septadas, com paredes muito 

finas. O parênquima axial do tipo vasicêntricos confluente. Os raios são caracterizados 

como irregularmente estratificados, tendo largura de 1 a 3 células e heterogêneos, com 

células procumbentes no corpo com uma fila de células marginais quadradas e/ou eretas. 

Raios agregados estão ausentes. O Angico, por ser uma angiosperma, não foi possível 

observar traqueídeos vasculares e/ou vasicêntricos presentes, também não foi possível 

observar placas de perfuração, espessamento espiralado e presença de cristais. Concluiu-

se que o indivíduo estudado apresentou características padrões de maioria das espécies 

da família Fabaceae. Esse tipo de descrição permite a melhor identificação das espécies 

podendo ajudar também na correta indicação tecnológica da madeira. 
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RESUMO  

As unidades de conservação (UC), ainda que sejam espaços que agreguem políticas de 

gestão rigorosas para proteção, não estão isentas dos processos de destruição. A avaliação 

da vulnerabilidade permite aferir a fragilidade que sistemas ambientais de proteção 

possuem frente a determinadas pressões. O Objetivo deste trabalho é analisar a destruição 

do Parque Estadual do Utinga, sob uma avaliação que pondera como indicadores: 

desmatamento e queimadas. O desenvolvimento deu-se a partir de um estudo de caso feito 

com visita de campo, onde, de forma exploratória, obtiveram-se informações por 

aplicação de formulário semiestruturado aliado ao sistema de cunho observacional. Os 

resultados demonstraram pontos críticos em que a interferência humana é consolidada 

devido a instalações físicas de utilidade pública e interesse social (rede de abastecimento 

de água e energia elétrica), e Uso público (infraestrutura para recreação, esporte, 

atividades educacionais e culturais) sobreposto ao Parque, bem como, áreas mais restritas 

que acabam minimizando problemas como perda dos recursos naturais, caracterizando-

as como importante para conservação. Nesse sentido, foram observados indícios tanto de 

florestas alteradas, considerando a presença de espécies de capoeira, como a Jurubeba 

(Solanumpaniculatum) e de florestas menos impactadas como a presença da Ucuuba 

(Virola surinamensisWarb). Quanto às queimadas, dentro da área do Parque não houve 

qualquer registro de incêndios. No entanto, subtende-se que a informação pode estar 

mascarada, devido não existir um monitoramento voltado a queimadas. Estas informações 

são úteis no planejamento ambiental, possibilitando identificar regiões onde a degradação 

resultante de ação antrópica tem potencial de causar impacto, de modo a desenvolver 

programas visando à redução das fontes de pressão. Portanto, numa visão macro, outras 

relações de elementos que antes não eram tão visados na destruição, passaram a ser 

notados, demonstrando que a pesquisa deve ganhar outras dimensões, aonde estudos 

deixam de estar numa visão holística e passam a ser sistêmica. 

Palavras-chave: Áreas protegidas. Monitoramento dos recursos naturais. Impacto 

ambiental. 
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RESUMO  

 

Os dípteros forídeos são moscas pequenas facilmente reconhecidas pelo aspecto corcundo 

e que podem ser aladas ou ápteras, como as espécies edáficas, que vivem no solo das 

diferentes fitofisionomias amazônicas.  São dípteros abundantes em material vegetal ou 

animal em decomposição, sendo considerados elementos importantes na ciclagem da 

matéria orgânica no solo.  Os Forídeos podem ser comensais ou parasitas de vários 

insetos, especificamente formigas cortadeiras, constituindo um importante controlador 

das populações dessas formigas. O objetivo deste estudo foi inventariar as moscas de solo 

da família Phoridae em uma plantação de dendê da DENPASA/SA, localizada na 

Rodovia BR 391, Km 9,5 do município de Santa Bárbara, Pará. Foram realizadas quatro 

coletas de campo entre março a setembro/2018, sendo duas na estação chuvosa (março e 

abril) e duas na menos chuvosa (Agosto e Setembro), que totalizaram 48 amostras obtidas 

por meio de armadilha de pitfall, que continha álcool 70% como substancia conservante. 

As amostras foram provenientes de 12 pitfalls distribuídos em dois transectos de 50 m 

cada, instalados entre as fileiras da plantação de dendê. O material coletado foi tratado e 

incorporado a Coleção Zoológica Dr. Joachim Adis da Universidade do Estado do Pará. 

Foi amostrado um total de 223 espécimes de Phoridae, sendo 71 (31,90%) no período 

chuvoso e 152 (68,10%) no período menos chuvoso. A menor abundância de forídeos foi 

observada em abril (n=7; 3,10%) e a maior no mês de agosto (n=113; 50,60%). Constata-

se que foi evidente a oscilação populacional dos forideos edáficos frente à variação 

sazonal do índice pluviométrico, o que parece indicar que a condição de umidade do solo 

influencia as populações desses dípteros e, portanto, pode-se considerar que a maior 

quantidade de água no solo, constitui um fator abiótico limitante para essas moscas.   
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RESUMO  

 

O cacaueiro (Theobroma cacao L.) possui expressiva importância econômica, uma vez 

que o consumo de chocolate vem crescendo significativamente ao longo do tempo em 

todo o mundo. O presente trabalho efetuou uma análise exploratória de dados sobre o 

mercado do cacau no Estado do Pará, investigando as oportunidades e desafios desse 

produto na economia paraense. Para atingir o objetivo da pesquisa, realizou-se uma 

revisão de literatura sobre a cultura do cacaueiro no contexto nacional e regional 

confrontando com dados de produção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e informações de preço do quilo das amêndoas e dos frutos no varejo da Central 

de Abastecimento do Pará (CEASA-PA), referentes ao período de março de 2017 a junho 

de 2019. Os preços foram deflacionados para o mês de agosto de 2019 pelo Índice Geral 

de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI). No cenário nacional, o Estado do Pará 

apresenta maior produção de cacau em grão, com 50% da produção nacional, e maior 

produção em toneladas de fruto (116 mil). O município de Medicilândia é o maior 

produtor de cacau do Estado com 30.510 toneladas (36% da produção paraense). Foi 

observado que a média de preço na CEASA-PA é de R$ 16,62 por quilograma de fruto e 

de 6,65 por quilograma de amêndoa. Ademais, os levantamentos de informações sobre 

produção, comercialização que envolvem a cultura do cacaueiro são de extrema 

importância para compreensão do mercado dessa espécie para elaboração de estratégias 

que estimulem a produção do fruto na economia paraense. 
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RESUMO 

 

As mudanças climáticas constituem-se como um elemento desafiador para a 

sobrevivência das espécies vegetais. Para entender a resposta ecológica das espécies 

frente a eventos extremos, são utilizados os atributos funcionais, os quais podem ser 

definidos como caracteres morfológicos, fisiológicos e fenológicos que podem 

influenciar o crescimento e a sobrevivência dos organismos. Dessa forma, o presente 

estudo teve como objetivo avaliar a densidade da madeira (DM) e o potencial hídrico no 

ponto de perda de turgor (ΨTLP) em duas espécies que diferem na sua taxa de 

crescimento. Além disso, foi avaliado se essas características diferem entre indivíduos 

em dois tamanhos contrastantes (jovens e adultos) em fragmento alterado de Floresta de 

Terra Firme. Para tanto, o local de estudo selecionado foi o Jardim Botânico Bosque 

Rodrigues Alves, localizado na Região Metropolitana de Belém. Foram coletadas duas 

espécies, a Eschweilera coriacea (DC.) S.A.Mori (Lecythidaceae), que apresenta ampla 

distribuição na Amazônia, possui alta densidade da madeira e crescimento lento, por outro 

lado, Vochysia guianensis Aubl. (Vochysiaceae) que possui baixa densidade da madeira 

e rápido crescimento. Foram mensurados os atributos DM e ΨTLP. Esses atributos têm 

sido utilizados para descrever a resistência a seca das espécies. Para cada espécie foram 

marcados 10 indivíduos (5 adultos e 5 jovens) e seccionados 2 ramos de cada um. Não 

houve diferenças quanto à média dos atributos mensurados entre as espécies. Também 

não foram detectadas diferenças nos atributos entre os indivíduos jovens e adultos para 

ambos os atributos mensurados (DM: p =0.59; ΨTLP: p = 0.35). No entanto, os valores 

médios dos atributos indicam que as espécies estudadas apresentam uma resistência à 

seca muito semelhante e que os indivíduos jovens não se diferenciam dos adultos nos 

atributos mensurados. A área estudada apresenta alto índice pluviométrico, o que pode 

indicar que essas espécies não têm apresentado uma forte limitação hídrica. 
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RESUMO  

As regiões de Florestas Tropicais possuem a brioflora mais rica do mundo comparada a 

outros ecossistemas, devido à sua heterogeneidade de microhabitats. Assim, a criação de 

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) apresenta potencial na identificação 

de áreas prioritárias para conservação da biodiversidade. Este estudo objetivou identificar 

a brioflora presente na RPPN Santuário, situada no município Presidente Figueiredo, 

Amazonas. As coletas foram realizadas de forma aleatória em todos os substratos com 

material botânico próximo de corpos hídricos (cachoeira), e o material foi identificado no 

Laboratório de Monitoramento e Conservação Ambiental da Universidade do Estado do 

Pará, por meio de literaturas especializadas. Foram analisadas sete amostras, 

correspondendo a 25 indivíduos e 13 espécies, sendo Octoblepharum costatum 

H.A.Crum, citado pela primeira vez para o Amazonas. As espécies foram classificadas 

em sete famílias, Leucobryaceae - Leucobryum martianum (Hornsch.) Hampe ex Müll. 

Hal., Campylopus surinamensis Müll. Hal.; Calymperaceae - Octoblepharum costatum 

H.A.Crum, Syrrhopodon simmondsii Steere; Lejeuneaceae - Ceratolejeunea 

ceratantha  (Nees & Mont.) Steph., Ceratolejeunea cornuta (Lindenb.) Schiffn., 

Drepanolejeunea palmifolia (Nees) Steph.; Lepidoziaceae - Bazzania hookeri (Lindenb.) 

Trevis., Micropterygium leiophyllum Spruce, Micropterygium parvistipulum Spruce, 

Micropterygium pterygophyllum (Nees) Trevis.; Plagiochilaceae - Plagiochila bifaria 

(Sw.) Lindenb.; Sematophyllaceae - Vitalia cuspidifera (Mitt.) P.E.A.S.Câmara, Carv.-

Silva & W.R. Buck. Quanto a distribuição por substrato, as corticícolas representaram 

36% (9) de ocorrência, seguidas das rupícolas (24%, 6), epíxilas (20%, 5), cupinzeiro 

(12%, 3) e terrícola (8%, 2). Esses resultados de distribuição por substrato mostraram que 

não há grande preferência dos espécimes por apenas um tipo de substrato, ou seja, os 

microhabitats se tornaram mais suscetíveis a colonização das briófitas por estarem 

próximos da cachoeira e obterem maior disponibilidade hídrica e umidade que são 

importantes no sucesso reprodutivo dessas plantas. Com isso, ressalta-se que a RPPN 

Santuário apresenta potencial para contribuir com novos registros de ocorrência e/ou 

espécies para a brioflora do Amazonas. 
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RESUMO  

 

Comunidades tradicionais caracterizam-se por suas próprias organizações sociais e como 

sujeitos de direito na vinculação de atividades tradicionais e sustentáveis de seu território, 

criando uma identidade coletiva que traz políticas sociais e culturais. Nesse contexto, o 

objetivo desse trabalho foi evidenciar, através da oficina “Dialogando sobre o meu lugar 

na comunidade”, as potencialidades e impasses na organização social em duas 

comunidades do Marajó. Esse trabalho faz parte do projeto “Escola Marajoara Itinerante” 

- Proextensão IFPA 2019. Foi executado em duas Reservas Extrativistas do Arquipélago 

do Marajó. A metodologia consistiu em uma roda de conversa sobre a importância da 

organização social, enfatizando benefícios e possíveis problemas. Tendo como questões 

norteadoras: a) O que de bom a associação gerou para a comunidade? b) quais os impasses 

no funcionamento da associação? c) O que queremos para a associação e quais os 

caminhos? Na comunidade da RESEX Arióca Pruanã existe uma associação, que 

conseguiu ações como o projeto Sanear (abastecimento de água), estrutura da sede da 

associação e cursos, no entanto enfrentam a desorganização da gestão, desunião entre 

associados e falta de projetos e políticas públicas. A comunidade da RESEX Terra Grande 

Pracuúba tem associação, mas não tem sede própria, o projeto Sanear foi implantado, mas 

falta associados e os associados são inadimplentes com a contribuição. Os comunitários 

também relaram a ausência de políticas públicas voltadas para a realidade. A oficina foi 

importante para o compartilhamento dos avanços que a organização social alcançou e ao 

problematizar os impasses vividos, os comunitários refletiram sobre a necessidade de 

mudança para superação de seus problemas com autonomia. 
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RESUMO 

 

Capanema conserva um aspecto rural, pois a comercialização de olerícolas é realizada 

predominantemente nos pontos de vendas de pequeno porte, e isso mostra-se funcional 

pelos aspectos sociais e comunitários. Estudos que visam conhecer esta parcela da 

comunidade que comercializa hortaliças ainda são incipientes. Com isso, objetivou-se 

analisar o perfil dos comerciantes de hortaliças em Capanema-PA. Em setembro de 2017 

foram aplicados 76 questionários contendo perguntas objetivas e subjetivas aos 

comerciantes de hortaliças residentes em Capanema, para isso visitou-se mercadinhos, 

quitandas, barracas em feiras livres. Constatou-se que 63% são mulheres e apresentam 

em média dois filhos, destas 36% tem instrução escolar a nível fundamental, 26% ensino 

médio e 1% nível superior. A faixa etária dos entrevistados compreende de 30 a 45 anos 

(68%), 50 a 65 anos (32%). A maioria detém a posse do ponto comercial com 72%, cuja 

dependência econômica é exclusiva da venda de hortaliças, considerando que 47% deste 

percentual trabalham com familiares. A aquisição de hortaliças é realizada as quartas-

feiras e o principal fornecedor é o atravessador, com participação de 58%; a aquisição de 

hortaliças da produção familiar é de 25% e 17% dos entrevistados apresentam produção 

própria em condição de cultivo protegido de forma rústica. Quanto ao tempo de 

comercialização, 13% estão na atividade há 3 anos; 55% de 4 a 7 a.; 32% acima de 8 a. 

A renda média adquirida mensalmente com a venda das hortaliças é inferior a um salário 

mínimo (34%), um a dois (s. m.) (62%), dois a três (s. m.) (4%). As maiores demandas 

pelo produto acontecem ao final da semana: sexta, sábado e domingo com 64%. Este 

estudo revelou que as mulheres estão à frente do sustento de suas famílias, a maioria ainda 

jovem que necessita de oportunidade empreendedora para alavancar a comercialização 

de hortaliças. 
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RESUMO 

 

No atual quadro planetário, a Educação Ambiental (EA) tornou-se um dos mais 

importantes desafios deste novo século, visto que a EA tem como um dos objetivos a 

manutenção, para as gerações futuras, das condições de sobrevivência no planeta Terra. 

Dessa forma, é necessário pensar alternativas na tentativa de conscientizar os alunos numa 

perspectiva ambiental. Este trabalho tem por objetivo analisar evidências de Educação 

Ambiental e a Sequência de Ensino Investigativo (SEI) dentro de um Clube de Ciências 

em Castanhal e pretende responder como a Educação Ambiental contribui para o 

desenvolvimento de uma consciência crítica através de uma Sequência de Ensino 

Investigativo neste ambiente. Para a metodologia foi realizada uma SEI intitulada o 

problema do microscópio caseiro, onde os alunos deveriam manipular os materiais de 

forma a encontrar como descobrir a melhor água para consumo através da construção de 

um microscópio caseiro utilizando água, garrafa PET e um laser. A abordagem foi 

qualitativa com características de pesquisa participante. Os dados coletados foram feitos 

durante duas aulas que duraram duas horas e meia cada. Os sujeitos são alunos 

participantes do Clube de Ciências Prof. Dr. Cristovam Diniz que possuem idades entre 

9 e 12 anos e que fazem parte dos quintos e sextos anos de escolas públicas estaduais e 

municipais. Os resultados mostraram que é possível trabalhar a EA a partir de uma 

atividade de SEI neste espaço a fim de que estes alunos desenvolvam uma nova relação 

com a questão da água no meio ambiente, atentando para o fato de que é um recurso 

natural e esgotável, portanto precisa de racionalidade em seu uso.  Dessa forma, 

concluímos que a pesquisa se mostrou relevante, pois a partir dela foi levantada a 

importância de pensar e trabalhar a temática água com os alunos do Clube, a fim de torná-

los cidadãos atentos de seu papel junto ao meio ambiente.  
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RESUMO  

 

A comparação interlaboratorial vem sendo muito utilizada pelos laboratórios analíticos 

no controle externo da qualidade laboratorial. Os resultados somente são válidos e 

confiáveis quando o procedimento analítico está estatisticamente controlado e executado 

sob um sistema de gestão da qualidade bem estabelecido. A participação regular em 

programas interlaboratoriais, quando disponível, é recomendada pela NBR ISO/IEC 

17025, com a finalidade de atender ao requisito da norma. O objetivo deste trabalho foi 

verificar o sistema da qualidade de um laboratório de microbiologia acreditado pelo 

INMETRO em Icoaraci-PA através da participação em programa interlaboratorial como 

ferramenta para avaliar o desempenho do método, a experiência dos analistas, as práticas 

de controle de qualidade e garantia dos resultados, utilizado na enumeração de 

Staphylococcus aureus em matriz de carne. Mediante cronograma de participação em 

programas interlaboratoriais realizou-se a inscrição no provedor PEP SENAI/SC-

ALIMENTOS credenciado pelo INMETRO para o ensaio de S. aureus em matriz de 

carne. A amostra foi encaminhada ao laboratório para realização da análise. Os resultados 

foram lançados no site do programa interlaboratorial de acordo como o cronograma de 

atividades estabelecido. Os laboratórios participantes efetuaram a contagem de S. aureus 

em matriz de carne utilizando diferentes metodologias oficiais. A média obtida foi de 

5,114 log10 e o índice z’ score foi de 1,7. O resultado z observado foi menor que 2, 

indicando que o resultado foi satisfatório. Através do programa interlaboratorial, o 

laboratório acreditado garante que seus resultados para S. aureus em matriz de carne são 

confiáveis, demonstrando competência similar à de outros laboratórios. 
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RESUMO  

 

As comunidades tradicionais marajoaras possuem inter-dependência com os recursos 

naturais, uma vez que é a partir deles que os comunitários garantem sua subsistência e as 

principais fontes de renda. Essa relação entre as comunidades e a natureza merece 

atenção, pois é a partir do conhecimento sobre o modo de produção e geração de renda 

que poderão ser propostas políticas públicas para melhorar a cadeia produtiva de diversas 

atividades agroextrativistas. Por isso, o estudo teve como objetivo realizar o diagnóstico 

do perfil produtivo de comunidades tradicionais no Arquipélago do Marajó, Pará. Esse 

trabalho faz parte do projeto “Escola Marajoara Itinerante” – Proextensão IFPA 2019. A 

pesquisa foi realizada nas comunidades das Reservas Extrativistas (RESEX) Arióca 

Pruanã, Rio Arioca - Oeiras do Pará e Terra Grande Pracuúba, Rio Mutuacá – Curralinho 

e na comunidade Santa Izabel no rio Jupatituba – Breves. Foram aplicadas técnicas 

participativas, com perguntas norteadoras de metodologia do diagnóstico participativo 

rural – DPR, para elencar as atividades agroextrativistas e os produtos desenvolvidos nas 

comunidades. Foi possível observar a ampla participação dos comunitários, e assim, 

definir os principais produtos que são consumidos nas comunidades como, o açaí, a 

mandioca, o cupuaçu, a castanha do Pará, a madeira e o artesanato, que são utilizados 

para o consumo da própria comunidade. O beneficiamento e a comercialização desses 

produtos é incipiente e não garante rende alternativa significativa para os comunitários. 

Conclui-se que há uma considerável variedade de produtos já extraídos e produzidos pelas 

comunidades, entretanto, uma minoria são para comercialização. Deste modo, é proposto 

que haja a realização de cursos de capacitação afim de minimizar as dificuldades 

enfrentadas no contexto produtivo e potencializar as atividades já realizadas para que haja 

geração de rendas alternativas.  
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RESUMO  

 

A produção de folhosas em aquoponia já é uma realidade presente em quase todo o 

mundo, porém sem expressão comercial. Certamente por fazer uso da decomposição da 

matéria orgânica das rações e excretas dos peixes para nutrição das plantas, sendo taxada 

por percepções sensoriais dos consumidores quando descobrem sua forma de produção. 

Assim, objetivou-se com este trabalho realizar uma análise sensorial de folhas de alface 

cultivada em sistema hidropônico, integrada à produção de pescado, utilizando seu 

efluente sem tratamento prévio como solução nutritiva com duas densidades de peixes e 

solução convencional. Os dados de produção avaliados foram obtidos através da 

implantação de uma pesquisa que foi desenvolvida no campus experimental do 

IFPA/Campus Breves região do Marajó. Tal pesquisa implantada em bancadas de 

produção hidropônica alocadas em casa de vegetação, abastecidas com água de efluente 

da piscicultura, advinda de dois sistemas intensivos de criação de peixes, a exceção do 

tratamento testemunha que foi utilizada solução nutritiva convencional, todos 

funcionando em circuito fechado. Na colheita das plantas, foram selecionadas quatro 

plantas centrais dos perfis de cultivo, conforme os tratamentos, e encaminhadas para 

análise sensorial onde foram avaliadas por três provadores aleatoriamente selecionados. 

As análises dos dados mostraram que não houve diferença estatística entre os tratamentos 

utilizados, porém o tratamento que recebeu as melhores notas foi o tratamento 

convencional, ficando o atributo textura com a maior nota (6,7). Para os demais 

tratamentos os atributos receberam notas próximas entre si, denotando que o uso da 

criação de peixes consorciado com a produção de alface não interferiu nos atributos 

avaliados. Assim, concluiu-se que a forma de produção utilizando o efluente da 

piscicultura e solução nutritiva convencional não interferiu nos atributos sensoriais 

analisados, no caso, os relacionados ao sabor. 
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RESUMO  

 

A poluição atualmente pode ser considerada um dos maiores problemas enfrentados pela 

população mundial. O óleo utilizado nas frituras surge nesse contexto como um resíduo 

gerado diariamente nos lares, indústrias e estabelecimentos. O reaproveitamento e a 

reciclagem do óleo vegetal têm um papel muito importante mediante a sociedade, pois o 

mesmo auxilia em aspectos econômicos, sociais, culturais, educacionais, políticos, 

sanitários e ambientais de maneira muito positiva. Este trabalho se propôs arrecadar a 

maior quantidade de óleo possível e oferecer tratamento, reutilização, e destinação 

adequada, transformando o mesmo em sabão ecológico e Pasta Limpa/Alumínio. O 

trabalho se dividiu em algumas etapas, na primeira etapa foi feito um estudo sobre a 

geração do resíduo no bairro da Pedreira-Pa e posteriormente a conscientização da 

importância do descarte correto do resíduo, foram determinados 04 Pontos comerciais em 

torno do bairro, voltados para frituras em geral, dispostos a contribuir com o projeto. Após 

a coleta do resíduo gerado, deu-se início a fabricação de 19 barras de sabão e 5 Pasta 

Limpa/ Alumínio, ambos com 250 mg. De acordo com a quantidade de resíduos obtidos 

em cada um dos pontos comerciais, foi possível constatar que existe um consumo bastante 

elevado, cerca de 20 Litros/semana e 80 Litros/mês. Diante desse consumo expressivo, a 

quantidade de resíduos gerados nos 04 pontos é de 11,42 Litros/dia (5%), 80 

Litros/semana (19%) e 320 Litros/mês (76%), os resíduos gerados nos 04 pontos 

comerciais apresentaram valores bastante significativos, a produção de Sabão ecológico 

e Pasta Limpa/Alumínio surgem como alternativas para oferecer destinação adequada e 

incentivar a pratica do desenvolvimento sustentável. Com isso, conclui-se que, a prática 

de reaproveitamento atrelado a reciclagem aparece como uma ótima alternativa para o 

gerenciamento de resíduos, pois mesmo oferece reuso ao resíduo, permitindo com isso a 

pratica do desenvolvimento sustentável, oferecendo diversas vantagens ambientais, 

sociais e econômicas. 
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RESUMO  

 

Dentre os aspectos ambientais afetados pelas atividades antrópicas, os recursos hídricos 

estão entre os que sofrem maior interferência direta e indireta. As formas nitrogenadas 

presentes no meio aquático têm estrita relação com a idade da poluição neste corpo 

hídrico e também com as demais variáveis bióticas e abióticas. Tais atividades têm 

provocado um aumento contínuo na abundância das formas reativas de nitrogênio. O 

presente estudo apresenta a relação dessas formas nitrogenadas com o efeito da 

sazonalidade amazônica, e relacionando oxigênio dissolvido (7,18 a 5,65mg.L-1), 

condutividade elétrica (42,50 a 20,00 µS.cm-1), sólidos suspensos (95,00 a 59,00 mg.L-1) 

com nitrato (1,00 a 0,93mg.L-1), nitrito (0,007 a 0,020mg.L-1) e N-amoniacal (0,16 a 

0,59mg.L-1) com médias respectivamente para períodos menos chuvoso e chuvoso. As 

amostras foram coletadas em profundidade de até 30 cm da superfície na margem direita 

do rio Guamá, em quatro estações de amostragem e foram preservadas conforme descrito 

em Standard Methods of Water and Wastewater, da agência americana APHA do ano de 

1992. Obtiveram-se os valores de pH utilizando uma sonda da AKSO AK90, para as 

formas de nitrogênio, utilizou-se um espectrofotômetro da HANNA HI-8320 e para 

oxigênio dissolvido utilizou-se o Método Winkler, descrito por Strickland & Parsons em 

1972. Os valores das formas de nitrogênio, se comportaram como já era esperado é 

afirmado, principalmente, a partir da comparação dos valores que se despuseram na 

seguinte forma: NO3
->NH3+NH4

+>NO2
-. A análise do trecho avaliado do rio Guamá foi 

constatada que o presente corpo hídrico ainda mantém suas características e seu estado 

está em conformidade com a resolução CONAMA 357/2005, para classe II. Contudo, as 

atividades antrópicas merecem monitoramento e controle, visto o aporte continuo de 

efluentes, desregulando assim os valores preconizados para as formas de Nitrogênio. 
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RESUMO  

 

A mandioca e seus subprodutos são um dos mais consumidos na atualidade, tendo a 

sua comercialização in natura ou beneficiada, principalmente a farinha, maior na 

região norte do país. A Fazenda Escola da Universidade Federal Rural da Amazônia 

está localizada no município de Castanhal, região Nordeste do Pará, possui áreas 

destinadas à produção agrícola, onde parte dessa produção é consumida no restaurante 

universitário da mesma instituição, campus Belém. A produção se inicia com o plantio 

da mandioca, que ocorre geralmente entre os meses de junho a novembro, por estar 

no período entre início e final do inverno amazônico. Os processos envolvidos na 

produção de farinha após a colheita são a lavagem, o descascamento e trituração, que 

gera uma massa, que é comprimida no tipiti, o que acaba gerando um subproduto que 

apresenta alta toxidade, o tucupi, só após retirada desse liquido é feita a torragem. O 

presente trabalho teve por finalidade avaliar todos os processos envolvidos na 

produção de farinha e verificar quais os principais problemas aliados ao descarte de 

materiais de maneira irregular e como os mesmos podem ser reaproveitados. Para essa 

avaliação realizou-se uma visita técnica na Fazenda Escola, onde foram feitas 

entrevistas e avaliações in loco de todos os processos envolvidos na produção de 

farinha. Após a visita foi possível verificar que essa produção, traz, sem dúvida, 

benefícios econômicos para a instituição, por agregar economia, devido à mesma 

produzir um de seus alimentos mais consumidos. Posteriormente notou-se que o 

tucupi, estava sendo descartado diretamente no solo e por isso poderia causar diversas 

externalidades negativas na área, devido sua proximidade com corpos hídricos. Além 

do não descarte é de extrema importância que esse subproduto possa ser coletado e 

reaproveitado para consumo alimentício, realizando uma doação para produtores 

agrícolas que fazem a comercialização em feiras orgânicas nesta universidade. 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo o desmatamento na cidade de Paragominas/PA, 

que apresentou o maior índice do estado em 2010. Coincidentemente, a cidade ganhou 

grande notoriedade no mercado de grãos desde 2000. Nesse contexto, sabe-se que uma 

das causas do desmatamento é a expansão agropecuária, o que fomenta a análise de uma 

possível relação de causa e efeito entre ambos os fenômenos.  Assim, avaliou-se a 

conexão entre o crescimento das áreas de plantio (soja, milho e arroz) e de desmatamento. 

Para isso, realizou-se a coleta de dados históricos (de 2000 a 2016) referentes às áreas 

desmatadas e àquelas destinadas à colheita de grãos, utilizando a base de informações do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca do Pará (SEDAP/PA). Dessa forma, buscou-

se obter uma relação quantitativa que permitisse conhecer a porcentagem de área de 

plantio em relação à área desmatada, além de estudar, isoladamente, a expansão do 

desmatamento e da agricultura na região. Os resultados mostram um crescimento de 

21,37% de área desmatada e 5% das áreas destinadas à colheita de soja, milho e arroz. 

Ademais, houve um aumento na proporção entre as áreas de plantio e desmatadas de 2,6% 

(2000) para 13,62% (2016). Entretanto, é válido ressaltar que este valor representa apenas 

a porcentagem de áreas desmatadas que podem ser equivalentes às áreas de plantio, sendo 

necessários estudos mais aprofundados utilizando sobreposição de imagens de satélite 

para verificar a real compatibilidade entre essas variáveis. Conclui-se, portanto, que o 

crescimento de área desmatada acompanha a expansão da agricultura, tornando cruciais 

ações que garantam o desenvolvimento sustentável da região. 
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RESUMO  

 

O Mangue Vermelho (Rhizhophora mangle) é uma espécie típica da vegetação do 

manguezal e pertence à família Rhizophoraceae, possue folhas simples e apresenta 

rizóforos, estrutura cilíndrica que se desenvolvem em direção ao solo. Em sua 

composição estão presentes compostos fenólicos que possuem propriedades 

biologicamente ativas, as quais podem trazer benefícios à saúde humana. Porém, apesar 

da importância de tais substâncias, se ressalta que estudos relacionados às possíveis 

propriedades funcionais existentes neste vegetal, ainda são escassos na literatura. 

Portanto, a presente pesquisa objetivou quantificar o teor de compostos fenólicos, 

flavonoides e avaliar capacidade antioxidante da casca do Mangue Vermelho. As 

amostras foram coletadas em manguezais do município de Salvaterra-PA, e 

encaminhadas ao Laboratório de Ciências Naturais da Universidade do Estado do Pará – 

Campus XIX, Salvaterra, Marajó - Pará. As cascas foram secas em estufa de circulação 

de ar em temperatura de 60C° durante 3 horas e trituradas em microprocessador por 5 

minutos. Em seguida sob maceração a frio e agitação constante durante 2 horas, foram 

preparados extratos hidroalcoólicos (metanol/água) a 50% nas concentrações de 5 mg/mL 

para as análises de fenóis totais (método de Folin Ciocalteau) e flavonoides (método 

empregando o reagente cloreto de alumínio), e diluições de 5 µg/mL a 40 µg/mL para 

determinar a capacidade antioxidante (método DPPH) da amostra. Os resultados médios 

obtidos para os teores de fenóis totais foram de 18,50 mg EAG.g-1 e para flavonoides 

totais valor médio de 2,07 mg EQ.g-1. Em relação à capacidade antioxidante, foi obtido 

um CE50 de 20,92 µg/mL. Os resultados mostraram valores consideráveis de compostos 

fenólicos, flavonóides e capacidade antioxidante na casca do Mangue Vermelho. 

Corroborando a necessidade de estudos adicionais necessários, para averiguar a melhor 

forma de empregar este produto, de maneira que se possa usufruir dos benefícios à saúde 

promovidos pelas substâncias presentes em sua composição. 
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RESUMO  

 

Uma das maiores dificuldades na agricultura moderna é o aumento da produção agrícola 

sem afetar a qualidade dos produtos. Entretanto, na intenção de reduzir perdas na 

produção causadas por insetos-pragas, o uso exacerbado e inadequado de produtos 

químicos pode causar problemas de saúde e diversos danos ao meio ambiente. Como 

alternativas aos agrotóxicos, inimigos naturais começaram a ser estudados, entre eles, os 

fungos entomopatogênicos que possuem a capacidade patogênica de infectar insetos 

praga em ambientes naturais, sendo um agente eficiente no controle biológico. Neste 

contexto, a presente pesquisa objetivou a obtenção, identificação taxonômica, 

purificação, sequenciamento do DNA e crio-preservação de fungos entomopatogênicos 

para a criação da primeira Micoteca para controle de pragas na Amazônia Oriental. Os 

isolados de Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana e Purpureocillium lilacium 

foram obtidos de amostras de solos coletadas em diferentes localidades do Estado do Pará, 

posteriormente, duas técnicas de isolamento foram utilizadas, lavagem direta do solo e 

“insect baiting” com larvas de Tenebrio molitor (inseto isca). Após crescimento dos 

microorganismos em placa de Petri contendo meio de cultura BDA e incubados a 27°C 

em estufa tipo B.O.D., foi realizada a identificação dos fungos por taxonomia 

convencional e purificados por técnicas microbiológicas, identificados ao nível de espécie 

por biologia molecular (ITS1 e ITS2) e crio-preservados (Em glicerol 17% e em 

Ultrafreezer liofilizados a -80ºC). Como resultado, foram obtidos 127 isolados, sendo 27 

B. bassiana, 95 M. anisopliae e 5 P. lilacium; ressaltando que o método de “Insect 

Baiting” se mostrou mais eficiente na obtenção dos isolados. Assim, a estruturação desta 

Micoteca crio-preservada permitirá a realização de pesquisas ao nível de Graduação, 

Mestrado e Doutorado, que permitam a obtenção de Bio-inseticidas formulados para uso 

no controle biológico de insetos pragas, reduzindo a utilização de agrotóxicos que causam 

residualidade tóxica contaminação no nível freático e intoxicação dos trabalhadores 

rurais. 
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RESUMO  

 

A ilha do Combu é uma ilha continental fluvial inserida no estuário amazônico e na região 

insular de Belém-PA, destacando-se por ser uma Área de Proteção Ambiental (APA) 

instituída através da lei nº 6.083/1997. O acesso à área, saindo de Belém, é realizado por 

transporte fluvial ao longo do rio Guamá. A ilha é formada essencialmente por floresta 

de várzea, considerada um dos principais tipos de florestas inundáveis amazônicas. 

Assim, considerando a importância ambiental e social da ilha, o objetivo desse trabalho 

foi apresentar um diagnóstico da ilha do Combu-PA, a partir de visitas in loco realizadas 

na área. O rio que dá acesso à ilha (rio Guamá) é caracterizado por ser um rio de água 

branca, de baixa transparência e alta taxa de sedimentos oriundos da Cordilheira dos 

Andes. A chegada à ilha já evidencia a presença da Aninga (Montrichardia linifera), uma 

macrófita aquática típica de ecossistemas inundáveis que serve como barreira à processos 

erosivos, além de ser muito utilizada para fins medicinais por populações tradicionais. 

Além disso, a casa dos ribeirinhos ao longo da ilha mostra o costume de vida bem 

tradicional, principalmente no que diz respeito à organização social e uso e ocupação do 

território para sua subsistência. Ao longo dos quintais peridomiciliares, foram 

encontradas diversas espécies, sendo a mais comum o açaí (Euterpe oleracea), típico de 

áreas de várzea. O solo da área é do tipo Gleissolo com alta percentagem de argila e silte. 

Um grande destaque na ilha é a presença da Samaumeira (Ceiba pentandra), uma espécie 

icônica e típica da região amazônica. O diagnóstico ambiental mostrou a importância dos 

ambientes de várzea em termos de biodiversidade, solos e interações entre os organismos 

que vivem no ambiente. A organização social dos ribeirinhos mantém os aspectos 

culturais típicos de povos tradicionais, apesar da proximidade do centro urbano de Belém. 
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RESUMO 

 

A relação homem-natureza sempre foi estreita e recíproca, desde os primórdios da 

humanidade. Diante disso, o entendimento de que somos agentes impactantes e também 

impactados é de extrema importância. A Educação Ambiental (EA) destaca-se como uma 

ferramenta auxiliar na construção da consciência ambiental, que esclarece e molda 

pensamentos e atitudes. A comunidade acadêmica, por meio de saberes técnicos e 

científicos, tem um papel importante nesse processo, pois carrega a responsabilidade de 

colocar em prática projetos que extrapolem as fronteiras acadêmicas fomentando assim a 

melhoria da qualidade de vida. Imbuídos desses princípios o Laboratório de Educação 

Ambiental (LEA) e o Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental (CAEA) da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA) integrando a II Semana de Meio Ambiente do 

CAEA realizaram no dia 04 de junho de 2019 a Oficina-Ação “Se plantas mudas, plantas 

mudanças”, com apoio do Programa Institucional UEPA AMBIENTAL. O objetivo da 

oficina foi promover a sensibilização ambiental de estudantes e da comunidade do 

entorno por meio da instalação de uma área verde, não tão somente para o paisagismo, 

mas para a responsabilidade coletiva com as questões socioambientais que envolvem este 

local, especificamente no descarte irregular dos resíduos sólidos nas calçadas. A ação 

ocorreu nos arredores da Reitoria da UEPA, Rua do UNA esquina com a Tv. José Pio – 

Telégrafo, Belém- PA. A oficina consistiu de uma tarde de educação ambiental baseada 

na instalação de um jardim de plantas ornamentais em pneus pintados, na arte de 

grafitagem ambiental no muro adjacente e disseminação de folders informativos à 

comunidade do entorno por 25 alunos dos Cursos de Engenharia Ambiental e Design-

UEPA. A atividade de EA realizada se mostrou efetiva ao ter propiciado uma prática 

acadêmica de extensão em educação ambiental interdisciplinar contribuindo no espaço 

coletivo urbano de Belém para uma transformação paisagística/ambiental em um ponto 

de acúmulo de resíduos sólidos. 
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RESUMO  

 

Este trabalho analisa práticas de educação ambiental desenvolvidas em espaços não 

formais realizadas a partir de disciplina de Estágio Supervisionado na Universidade do 

Estado do Pará, destaca-se que a perspectiva da educação ambiental se constitui 

importante campo do saber que envolve o desafio de realizar práticas interdisciplinares 

em concepções teóricas, ideológicas e curriculares distintas. Nesta direção, o espaço que 

se desenvolveu as práticas educativas foi o Jardim Botânico Bosque Rodrigues Alves, 

situado no bairro do marco na cidade de Belém, Pará. Assim, partimos do problema de 

verificar como práticas pedagógicas no interior do bosque podem desenvolver a 

percepção ambiental da população visitante. O estudo se justifica por evidenciar a 

importância de se abordar a educação ambiental envolvendo espaços educativos formais 

e não formais. Desta forma, nossos objetivos foram identificar como as práticas 

educativas desenvolvidas pelos discentes do curso de Ciências Biológicas, em estágio 

supervisionado, estabeleceram relações socioambientais envolvendo a fauna e flora do 

Bosque e analisar os saberes ambientais realizados nas atividades. Como metodologia 

realizamos análise de conteúdo a partir das vivências das práticas educativas 

desenvolvidas pelos discentes, utilizou-se ainda uma abordagem qualitativa. Entre os 

resultados verificamos que as práticas desenvolvidas pelos estudantes aproximaram os 

visitantes das suas percepções sobre a questão ambiental envolvendo a fauna e flora do 

bosque, entre os saberes ambientais praticados pelos estudantes constaram os formais 

acadêmicos utilizados através de atividades lúdicas, como jogos, despertando a 

curiosidade e contribuindo para o desenvolvimento de saberes ambientais pelos 

visitantes. Conclui-se apontando que prática educativas de educação ambiental em 

espaços não formais se destacam por materializar caminhos e discussões concretas sobre 

os problemas do ambiente. 
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RESUMO  

 

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Verde é um instrumento 

financeiro da gestão pública que apresenta as funções incentivadora e compensatória, ao 

incrementar o orçamento de municípios que adotam medidas favoráveis ao meio 

ambiente. No Pará, o ICMS Verde foi estabelecido através da Lei Estadual 7.638/12, a 

qual estipulou o repasse de 25% do total arrecadado mediante a dimensão territorial 

ocupada por áreas protegidas, como as Unidades de Conservação (UC’s). O Estado possui 

cinco microrregiões, dentre elas, a microrregião bragantina que se destaca pela sua zona 

costeira com formações contínuas de manguezais, onde estão contidas quatro UC’s: 

Reserva Extrativista Marinha de Araí-Peroba, Reserva Extrativista Marinha de Caeté-

Taperaçu, Reserva Extrativista Chocoaré Mato-Grosso e Reserva Extrativista Marinha de 

Tracuateua. Desta forma, objetivou-se com o estudo avaliar os recursos do ICMS Verde 

na microrregião bragantina frente à dimensão territorial das UC’s e assim, identificar os 

impactos do repasse na área, no período de 2016 a 2018. Realizou-se uma pesquisa 

exploratória documental acerca da distribuição deste tributo para as UC’s que compõem 

a área de estudo, bem como coleta de dados no site da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS) e da Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e 

Pesquisa (FAPESPA). Os resultados evidenciaram que os municípios de Augusto Corrêa, 

Bragança, Santarém Novo e Tracuateua possuem uma dimensão territorial de UC’s 

correspondente a 84.686,14 hectares, por outro lado, o montante arrecadado por esses 

municípios nos anos de 2016, 2017 e 2018 foi equivalente a R$7.813.420,00, valor este, 

que representa cerca de 1,70% da arrecadação total do Estado. Neste sentido, a pesquisa 

revelou um cenário preocupante e controverso, onde apenas uma ínfima parcela do ICMS 

Verde é destinada a municípios que deveriam receber um maior montante do repasse, ao 

serem compensados por conservar sua biodiversidade local por meio das UC’s.  
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RESUMO  

 

Os inventários faunísticos contribuem para caracterizar áreas de endemismo, revelar 

novidades taxonômicas e qualificar coleções científicas para nortear estudos em outras 

disciplinas. O estado do Mato Grosso, localizado no Centro-Oeste brasileiro, além de ser 

o terceiro maior estado do Brasil, compreende três biomas, o Cerrado, Pantanal e a 

Amazônia. Ainda assim, até o momento foram registradas na literatura apenas 468 

espécies para o estado. Desta forma, com o objetivo de aumentar o conhecimento sobre a 

mirmecofauna que habita a vegetação em áreas de Cerrado, especialmente em áreas de 

proteção ambiental, apresentamos o perfil da fauna de formigas de vegetação em uma 

área da Estação Ecológica do Rio Ronuro, município de Nova Ubiratã, Mato Grosso, 

Brasil. As coletas foram realizadas entre novembro de 2016 e março de 2017, em 11 

trilhas equidistantes no mínimo 250 m. As formigas foram amostradas em coletas diurnas 

e noturnas utilizando Guarda-chuva Entomológico (beating-tray method), onde as 

formigas em atividade dentro de 4m² de vegetação de 1 a 3 metros foram coletadas. Os 

resultados revelaram o registro de 78 espécies, pertencentes a 21 gêneros e sete 

subfamílias, sendo que 71 espécies foram registradas no período diurno e 35 espécies no 

período noturno. A subfamília mais abundante foi Formicinae com 28 espécies, seguida 

por Myrmicinae (23), Dolichoderinae (12), Pseudomyrmecinae (9), Ponerinae (3), 

Ectatomminae (2) e finalmente, Paraponerinae (1). No total, sete espécies foram 

registradas pela primeira vez para o Mato Grosso. Em resumo, além de documentar a 

fauna da região, o uso desta metodologia de coleta, ainda pouco explorada em 

Formicidae, fornece valiosas informações sobre a biologia das espécies. No próximo 

passo deste trabalho, através do uso de análises ecológicas, verificaremos se a fauna 

coletada no período diurno apresenta diferenças em relação à fauna do período noturno, 

no que se refere à riqueza e composição de espécies. 
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RESUMO  

 

O pau mulato (Calycophyllum spruceanum Benth.) ocorre naturalmente em ambientes de 

várzeas no estuário do rio amazonas. Estudar o potencial de manejo e uso dessa espécie 

em idades juvenis é essencial como ferramenta de geração de renda alternativa para 

comunidades ribeirinhas, que tradicionalmente se dedicam mais às culturas agrícolas, 

deixando em segundo plano o ativo florestal que possuem em suas propriedades. O 

objetivo desse trabalho foi sistematizar informações bibliográficas sobre a espécie, que, 

analisadas em conjunto, a credenciam como promissora para uso da madeira ainda jovem 

e em condições de sustentabilidade ecológica. Estudos da estrutura populacional da 

espécie comprovam o potencial para manejo e produção de madeira em ciclos curtos, em 

função principalmente da elevada disponibilidade de regeneração natural e rápido 

crescimento em sistemas agroflorestais com o açaí. A sua regeneração natural, peculiar 

em áreas de roçados abandonados ou em pousio, apresenta elevada densidade 

remanescente em capoeiras de diferentes idades, com regiões que apresentaram até 

118.817 ind.ha-1. Estudos dendrocronológicos encontraram boa relação entre idade e 

DAP para a espécie, permitindo que ciclos de corte e diâmetro mínimo de corte sejam 

estabelecidos, com incremento diamétrico máximo de 1,7 cm.ano-1. Estudos tecnológicos 

indicam o uso da madeira em menores diâmetros, com propriedades físicas de densidade 

básica média de 0,65 g.cm-³, contração volumétrica de 14,1% e fator anisotrópico de 1,6, 

considerado bom para o aspecto da estabilidade dimensional. Portanto, a espécie 

Calycophyllum spruceanum Benth apresenta potencial para manejo e produção de 

madeira em idades juvenis,  com condições adequadas e representativa para o manejo de 

recurso florestal visando o desenvolvimento socioeconômico de comunidades 

tradicionais na foz do rio amazonas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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RESUMO  

Este trabalho aborda questões que envolvem os conhecimentos sobre os agrotóxicos na 

percepção de estudantes de nível superior. Destaca-se, que o uso dos agrotóxicos vem se 

ampliando no Brasil causando danos à saúde de pessoas que entram em contato com estas 

substâncias sem qualquer Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou orientação para 

manipulação de tais produtos. Neste contexto apresentamos o problema de estudar os 

níveis de conhecimentos os estudantes do ensino superior do Curso de Ciências 

Biológicas da Universidade da Amazônia (UNAMA) possuem acerca de agrotóxicos e 

como objetivos conhecer as concepções destes estudantes e suas fontes de informação 

sobre a temática. Como procedimento metodológico realizamos pesquisa de campo em 

dezembro de 2018 envolvendo 54 estudantes, com coleta de dados por meio de um 

questionário composto de perguntas abertas e fechadas sobre nível de conhecimento e 

conceitos relacionados aos agrotóxicos, as análises foram de tipo descritivo utilizando-se 

de abordagem qualitativa. Como resultados verificou-se que até o terceiro semestre do 

curso de ciências biólogicas 14,6% dos alunos tinham algum conhecimento sobre 

agrotóxicos, constatando-se um aumento expressivo a partir do quarto semestre. Destaca-

se ainda que 35,2% estudantes responderam entender que agrotóxicos são substâncias 

utilizadas para o combate de pragas em agricultura. Em relação às fontes que obtiveram 

as informações 75, 9% dos alunos informaram adquirir por meio da internet. O estudo 

revelou que os alunos possuem informações acerca do tema trabalhado, entretanto, a sua 

maioria é pautada no senso comum e que a maior parte dessas informações são obtidas 

por meios não acadêmicos, evidenciado a necessidade de novos e mais abrangentes 

estudos, para uma melhor compreensão de como a temática é observada pela sociedade. 
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RESUMO  

 

Agricultura familiar possui grande importância no setor econômico paraense, sendo 

responsável por 70% dos alimentos consumidos no estado. Todavia, devido ao 

desenvolvimento de novas relações comerciais, agricultores estão cada vez mais deixando 

de realizar o plantio de culturas de subsistência para plantar novas espécies, objetivando 

comercializar com grandes empresas. Assim, este estudo objetivou analisar as relações 

que vêm sendo estabelecidas entre os agricultores familiares da Área de Proteção 

Ambiental (APA) da Ilha de Cotijuba/PA com empresas de diferentes segmentos 

industriais. A área foi escolhida em virtude de apresentar expressiva influência 

socioeconômica de atividades externas, inerentes à realidade histórica da população. Para 

isso, realizou-se entrevistas semiestruturadas, com agricultores de 03 (três) famílias 

tradicionais da APA, observando se a maioria tem ou já estabeleceu relações comerciais 

com alguma empresa. Dessa forma, os resultados evidenciaram que vários tipos de 

culturas são plantadas na região, com ênfase para a priprioca (Cyperus articulatus), da 

qual se extrai óleo comercializado para uma grande empresa de cosméticos de Belém/PA. 

Nesse cenário, os agricultores relataram que essa modalidade de produção agrícola 

incorre em uma série de regras e procedimentos diferentes dos que estavam acostumados 

a fazer, fato que acarretou mudanças em suas práticas laborais. Também foi observado 

que diversas plantações de açaí (Euterpe oleracea) foram realizadas almejando a 

comercialização com indústrias do segmento. Contudo, notou-se que, mesmo com os 

incentivos industriais, a maior parte de suas atividades ainda se destinam ao setor da 

agricultura familiar, com práticas de comércio características do povo ribeirinho 

amazônico. Notou-se ainda que à medida que os agricultores ampliam as relações 

comerciais com essas empresas, há um incremento financeiro em seus núcleos familiares, 

constatando o lado positivo dessas relações econômicas. Concluiu-se que, embora o 

desenvolvimento econômico da APA seja evidente, ainda ocorre nos moldes do costume 

de modo a tentar garantir certa valorização regional. 
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RESUMO  

O processo de licenciamento ambiental envolve diversos agentes interessados na 

implantação e operação de uma determinada atividade potencialmente poluidora: órgãos 

ambientais, empresas, ministério público — além das comunidades locais afetadas. Nesse 

contexto, a linguagem empregada pelos documentos direcionados ao público geral, não 

simplifica jargões e procedimentos técnicos utilizados na avaliação, mitigação e 

compensação de impactos ambientais previstos, excluindo das discussões a camada 

menos instruída e perpetuando a condução de audiências públicas com menos efetividade 

de posicionamento popular. Considerando o Estudo e o Relatório de Impacto Ambiental 

(EIA/RIMA) de uma Usina Termelétrica (UTE) de Gás Natural a ser instalada em 

Barcarena-PA, a pesquisa procurou analisar como os impactos mais importantes foram 

apresentados às comunidades afetadas, cujo documento de acesso é o RIMA. Isso se 

justifica na dificuldade encontrada pelas empresas de consultoria em apresentar os 

resultados de forma acessível simultaneamente ao embasamento técnico necessário, 

originando processos de licenciamento ambiental mais academicistas e excludentes. A 

pesquisa foi realizada por meio de consulta comparativa entre EIA e RIMA, verificando 

se o método de apresentação e linguagem utilizados neste último eram suficientes para 

garantir acessibilidade instrucional (ou possibilidade de entendimento e manifestação 

popular) no licenciamento. Os resultados evidenciaram que o RIMA mimetizou a matriz 

de interação exposta no EIA, apresentando dados referentes à natureza e graus de 

importância dos impactos sem introduzir previamente seus conceitos, inferindo que o 

documento foi elaborado a um público que já compreende da temática. Ademais, os dados 

foram apresentados em forma de tabelas monocromáticas e textos descritivos, métodos 

de comunicação que dificultam a compreensão direta de indivíduos com menores graus 

de escolaridade, situação comum nas comunidades locais. Assim, concluiu-se que o 

RIMA não cumpriu sua função de garantir uma acessibilidade instrucional ao 

licenciamento, comprometendo a participação popular e, por consequência, todo o 

processo administrativo. 
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RESUMO 

 

As cianobactérias têm uma grande importância ecológica, na saúde ambiental e pública, 

sendo caracterizadas por sua capacidade de produzir cianotoxinas e formar florações, 

causando danos no ambiente e em seres humanos. O objetivo desse trabalho foi estudar a 

variação espaço-temporal da composição, riqueza e frequência de ocorrência de 

cianobactérias, nas regiões portuárias de Belém e Barcarena. As coletas foram realizadas 

nas águas do Porto de Vila do Conde (PVC), Porto de Belém (BEL), Terminal 

Petroquímico de Miramar (MIR) e Terminal Portuário de Outeiro (OUT); em 8 pontos e 

duas marés (enchente/vazante), nos meses de dezembro/17, março, junho e setembro/18. 

As amostras foram coletadas com rede de plâncton (45 μm) e fixadas com formol 4%. As 

análises foram realizadas em microscópico óptico acoplado a um sistema de captura de 

imagem e a identificação, a nomenclatura e a classificação foram realizadas de acordo 

com a literatura especializada. Foram identificadas um total de 48 espécies, divididas nas 

famílias, Merismopediaceae, Microcystaceae, Oscillatoriaceae, Pseudanabaenaceae, 

Phormidiaceae, Nostocaceae e Borziaceae, e destas Oscillatoriaceae e 

Pseudanabaenaceae foram as mais representativas em termos de riqueza no período 

estudado. O porto de Vila do Conde apresentou a maior riqueza de espécies (45spp.), 

quando comparado aos portos de Belém (23spp.), Miramar (26spp.) e Outeiro (22spp.). 

Já os gêneros Microcystis (8), Phormidium (5), Oscillatoria (5), Aphanocapsa (5) foram 

os mais representativos em PVC, BEL, MIR e OUT, respectivamente. E as espécies mais 

frequentes no PVC foram Aphanizomenon sp., Aphanocapsa holsatica, Dolichospermum 

sp.1, Merismopedia tenuissima, Microcystis aeruginosa, Microcystis protocystis, 

Microcystis wesenberguii, Planktolyngbia limnetica, e apenas Aphanizomenon sp. teve 

100% de frequência; ademais, todas essas espécies já foram descritas na literatura como 

potenciais produtoras de cianotoxinas e formadoras de florações, demonstrando a 

necessidade do contínuo monitoramento das cianobactérias nessa região. 
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RESUMO 

 

O ensino de ciências é muito importante nas séries iniciais do ensino fundamental, a 

situação problema é uma abordagem química para a compreensão do conceito de 

densidade, através da experimentação em sala de aula. A experimentação é uma estratégia 

pedagógica e dinâmica, que pode facilitar o entendimento do aluno no processo de ensino 

aprendizagem. O presente trabalho tem por objetivo abordar a importância do ensino de 

ciências em uma turma de 9o ano do fundamental, trazendo como proposta pedagógica o 

conceito de densidade. A metodologia utilizada foi à aplicação de um questionário e a 

realização do experimento, utilizando materiais como: álcool, água, isopor, gelo, copo e 

madeira. Nos resultados os alunos ao serem questionados quanto “o conteúdo de ciências 

é desenvolvido através de atividades experimentais? ”, 91,4% disseram que sim e 8,6% 

disseram que não, enquanto que a maioria dos alunos 96,4% responderam não à pergunta” 

seu professor costuma relacionar a teoria com a prática? ”. Porém, mais da metade dos 

alunos acham o conceito de densidade interessante, pois 67% dos alunos responderam 

“sim” à questão” se a ciência é importante para você? ”. Um aluno durante a 

experimentação mencionou “eu nuca imaginei que um material que flutuasse na água 

tinha haver com densidade”. Contudo, os resultados foram extremamente eficientes no 

aprendizado dos alunos, pois os mesmos conseguiram assimilar o conceito de densidade 

e foram capazes de formular hipóteses.  
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RESUMO  

 

A Amazônia, mesmo sendo considerada a maior bacia hidrográfica do mundo, possui o 

maior déficit nacional no quesito abastecimento de água. Sendo a ilha do Combu 

caracterizada por receber grande fluxo turístico, pelos seus atrativos recreativos, 

paisagismo natural e produtos alimentícios, este trabalho objetivou avaliar as condições 

hídricas da comunidade em relação a esta crescente demanda social. Para avaliação da 

realidade vivenciada, foi realizada uma pesquisa descritiva, por meio de um questionário 

semi- estruturado em 7 estabelecimentos comerciais localizados ao longo do igarapé 

Combu, abordando questionamentos sobre a água utilizada, como a origem, medidas de 

tratamento aplicadas, assim como, as principais dificuldades existentes nas questões de 

acesso à água. Também foi realizada uma visita na Unidade Básica de Saúde da ilha, em 

busca do panorama de doenças de veiculação hídrica que assolam essa região. Os 

resultados obtidos conforme as entrevistas mostraram que a água do rio é a principal fonte 

de abastecimento para usos não potáveis, porém, em alguns locais, foi relatada sua 

utilização também para lavagem de louças, alimentos e consumo. Na água do rio, alguns 

estabelecimentos realizam medidas de tratamento com sulfato de alumínio e hipoclorito 

de sódio, entretanto, de modo indiscriminado. Em visita a UBS foi verificado que as 

principais doenças registradas são: infecção urinária, escabiose, pano branco e demais 

doenças de pele, constatadas pelo contato com a água do rio. A partir deste levantamento 

de dados, buscou-se dar um retorno à comunidade, através de uma ação de educação 

ambiental, por meio de palestras sobre medidas preventivas e métodos de tratamento 

adequados para água e entrega de informativos. Verificou-se que os moradores carecem 

de ações mais eficazes e frequentes de educação ambiental, para orientações quanto ao 

uso adequado dos recursos hídricos, assegurando a saúde tanto da população residente, 

quanto a que usufrui periodicamente destes serviços. 
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RESUMO  

 

Objetivou avaliar a qualidade da água de poços domésticos utilizados pelas comunidades 

rurais do município de Salvaterra, a partir de avaliação dos parâmetros físico-químicos, 

sendo comunidade São Veríssimo, Ceará e Julho. Realizou-se observações prévias que 

visavam avaliar a infraestrutura física dos poços locais, para posteriormente serem 

definidos os pontos de coletas. As amostras de água dos poços foram coletadas 

manualmente no período mais chuvoso da região, com temperatura entre 23°C e 32 °C. 

Para cada amostra físico-química analisou-se: Potencial de hidrogênio (pH), Oxigênio 

Dissolvido (OD), Sólido Totais Dissolvidos (STD) e Condutividade Elétrica (CE). Na 

análise estatística, realizou-se teste de variância (ANOVA) e equivalentes não 

paramétricos (Mann Whitney e Kruskal wallis) para calcular o índice de correlação entre 

as variáveis. A partir de cada análise, os valores de CE e STD apresentaram-se 

relativamente baixos, o que implica em níveis de contaminação nesses poços, além do pH 

que apresentou média de 4,15, característica de solos amazônicos. Em relação a 

concentração de OD nas amostras, esta apresentou média de 3,35 mg/L, e que pode estar 

relacionado à quantidade de matéria orgânica dissolvida nesses poços domésticos. Os 

parâmetros em desacordo com valores de potabilidade podem estar relacionados com 

hábitos e manuseio inadequado na captação de água, além da falta de proteção desses 

poços com profundidade rasa de aquífero livre, pois, estão susceptíveis à entrada de 

poluentes, confirmando a problemática socioambiental local. 
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RESUMO 

 

As famílias Riodinidae e Lycaenidae compõem boa parte da diversidade das borboletas 

da região neotropical, mas estudos faunísticos desses grupos ainda estão incompletos em 

Belém e arredores. As famílias incluem espécies pequenas variando entre 5 e 60 mm de 

envergadura e geralmente são bem coloridas. O presente trabalho tem como objetivos 

verificar a composição da fauna de Riodinidae e Lycaenidae no Campus de Pesquisa do 

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e no Parque Estadual do Utinga (PEUt), em 

Belém; ampliar o acervo científico do MPEG e construir uma exposição itinerante sobre 

a importância dos lepidópteros na ecologia e conservação da fauna, para apresentar ao 

público estudantil. O estudo foi desenvolvido no Campus de Pesquisa do MPEG e no 

Utinga de agosto de 2018 a junho de 2019, em áreas abertas e de floresta secundária. As 

borboletas foram coletadas com rede entomológica e montadas para identificação. Foram 

coletados 154 exemplares, sendo 85 de Riodinidae em 11 gêneros e 13 espécies; e 69 de 

Lycaenidae em 6 gêneros e 9 espécies nas duas áreas de coleta. Observou-se uma maior 

ocorrência de Lycaenidae no MPEG, tendo como a espécie mais abundante Ministrymon 

una contendo 41 exemplares e de Riodinidae no Utinga, com a espécie mais abundante 

Nymphidium leucosia obtendo 31 exemplares; observou-se também que as espécies 

Calephelis borealis, Juditha caucana, Leucochimona vestalis, da família Riodinidae, e as 

espécies Calycopis demonassa, Arawacus separata, Panthiades bathildes, da família 

Lycaenidae, são novos registros para o acervo científico do MPEG. Borboletas de todas 

as famílias foram utilizadas para exposição em eventos educativos, como no “Museu de 

Portas Abertas” no MPEG e na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “David 

Salomão Murfarrej”. Prevê-se que novos registros para Belém ainda serão descobertos. 
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RESUMO 

 

Leptospirose é uma doença infecciosa bacteriana (Leptospira) com transmissão associada 

de humanos com urina de roedores infectados. É endémica tornando-se epidêmica em 

período chuvosos, em cidades sob enchentes e quando em condições inadequada de 

saneamento e alta infestação de roedores infectados, sendo o município de Belém, 

detentor de condições favoráveis ao surgimento da doença. Desta feita, objetivou-se 

analisar o perfil clínico-epidemiológico dos casos de leptospirose no município de Belém-

PA. Para tanto, realizou-se estudo descritivo quantitativo do banco de dados da 

leptospirose do Sistema de Informação de Agravo de Notificação – SINAN, por 

município de residência, no período de 2007 a 2017; com dados tabulados no software 

TabWin, EpiInfo e planilhas da Microsoft Excel para análise estatísticas. Desta maneira, 

observou-se 595 notificações, sendo 69,08% confirmadas por critério clínico-laboratorial 

e 30,92% clínico-epidemiológico, com maior frequência em 2008 (13,61%) e menor em 

2012 (4,37%); usualmente ocorrendo entre janeiro e maio (67,06%), período de maior 

pluviosidade local; no sexo masculino (78,66%); atingindo adultos (69,08%), 

adolescentes (16,47%), idosos (11,09%) e crianças (3,36%); dona de casa (42,26%), 

estudante (28,10%) e pedreiro (10,62%); na zona urbana (99,16%); principalmente nos 

bairros do Guamá (13,11%), Montese (10,92%) e Jurunas (8,40%). As situações de risco 

foram: sinais de roedores (69,24%), seguido de água/lama de enchentes (60,34%), 

lixo/entulho (45,38%), contato com roedores diretamente (38,32%), terreno baldio 

(29,92%), fossa, caixa de gordura ou esgoto (20,67%). O ambiente de infecção foi 

domiciliar (53,28%) e laboral (15,13%), sendo os principais sinais/sintomas: febre 

(94,96%), mialgia (90,25%) e cefaleia (83,70%), com evoluções para cura (78,49%) e 

óbito pela doença (13,95%). Assim, a leptospirose em Belém representa um problema de 

saúde pública, atingindo de criança a idoso, principalmente em meses de maior 

pluviosidade, bem como ratifica-se a presença de diversas situações de risco para 

surgimento da leptospirose, principalmente nos bairros Guamá, Montese e Jurunas, e 

casos de óbitos.  
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RESUMO  

 

O estudo analisa as relações entre seres humanos e natureza a partir dos conflitos 

ocasionados pela criação de uma Unidade de Conservação de Proteção Integral em 2010, 

na categoria Parque, no município de Afuá no arquipélago do Marajó no Estado do Pará. 

Segundo legislação em vigor neste tipo de categoria de Unidade de Conservação não é 

possível a presença humana, sendo admitido somente o uso indireto dos recursos naturais, 

entretanto anterior a criação do Parque Ambiental já existia presença de ribeirinhos nas 

várzeas e ilhas da área em questão, sendo inclusive muitos beneficiários de projeto de 

assentamento agroextrativista federal, o que vai ocasionar um dilema envolvendo entorno 

de 125 famílias tradicionais de ribeirinhos, que ocupavam as várzeas e ilhas da região. 

Neste contexto o estudo problematiza sobre quais os principais dilemas que interferem 

nas relações ser humano e natureza na região que fora criada a Unidade de Proteção 

Integral, assim sendo, este estudo se justifica pela necessidade de se refletir sobre os 

direitos aos modos de vida alternativo que populações tradicionais possuem ao uso de 

seus territórios. Logo, os objetivos foram identificar as principais relações 

socioambientais existentes e analisar os conflitos que ocasionam os dilemas para os 

ribeirinhos na área. Como metodologia realizamos pesquisa de campo, análise 

documental e pesquisa bibliográfica, a partir de uma abordagem qualitativa. Entre os 

resultados verificamos persistir sobreposição de áreas entre o Estado e a União, a 

indefinição de dominiliadidade jurisdicional da área, a existência de recomendações e 

termos de ajuste de condutas que indicam a recategorização do Parque Ambiental, o que 

não ocorreu até a presente data, ocasionando impactos nas relações socioambientais dos 

ribeirinhos. Em virtude dos fatos mencionados observa-se que o dilema ainda persiste na 

região envolvendo os ribeirinhos e o uso tradicional do ambiente natural. 
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RESUMO  

 

A ação de educação ambiental foi realizada juntamente com um projeto de extensão da 

Universidade da Amazônia chamado Universidade nas Ilhas, sob orientação da professora 

Mônica Furtado da Costa. Ocorreu no dia 29 de setembro de 2019 na Escola Municipal 

Espírito Santo localizada na foz do igarapé Genipauba, na região do Baixo Acará no 

Estado do Pará. Os moradores da comunidade vinham enfrentando problemas 

relacionados ao lixo, que poluía a floresta e o rio, e também gerava doenças. A ação foi 

realizada com crianças de 5 a 10 anos de idade, sendo este seu primeiro contato com 

temas relacionados à educação ambiental. O teatro de fantoches, como metodologia de 

ensino-aprendizagem, teve o objetivo de esclarecer e sensibilizar as crianças sobre a 

questão do lixo, abordando sobre o descarte adequado, coleta seletiva, reciclagem, 

compostagem e sobre doenças causadas por proliferação de vetores e hábitos de higiene 

necessários para evitá-las. Buscando provocar identificação nas crianças ribeirinhas, os 

personagens escolhidos foram: curupira, boto, iara, matinta perera e saci, que fazem parte 

do folclore amazônico, sendo confeccionados utilizando papel A3, A4 e palitos de 

churrasco. O cenário da peça consistiu em caixas de papelão forradas com tecido azul e 

vermelho, lembrando um palco de teatro. Ao longo da apresentação os personagens 

abordavam sobre as temáticas de forma lúdica e simples, facilitando o entendimento e 

assimilação do que foi passado. As crianças foram espectadoras participativas, 

respondendo perguntas e tendo postura ativa na construção do conhecimento. Baseado no 

interesse e na participação do público-alvo pode-se afirmar que a ação alcançou os 

resultados que tinha como objetivo. Informando, conscientizando e sensibilizando as 

crianças envolvidas a respeito dos temas abordados. Conclui-se que o teatro de fantoches 

é uma metodologia eficaz para trabalhar assuntos relacionados à educação ambiental com 

crianças de 5 a 10 anos de idade.   
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RESUMO 

 

A Floresta Nacional (Flona) de Urupadi, localizada no município de Maués, na região sul 

do estado do Amazonas, sofre com a pressão humana e o aumento da economia, o que 

compromete a variedade de espécies de plantas e animais. Sendo assim, foi comtemplada 

a criação desta unidade de conservação de uso sustentável para a preservação de seus 

ecossistemas. Diante disso, o trabalho possui como objetivo propor programas a serem 

desenvolvidos na Flona de Urupadi, com o intuito de possibilitar o desenvolvimento 

sustentável. A Flona localiza-se no município de Maués, na região sul do estado do 

Amazonas. Com o propósito de elaborar a proposta, utilizaram-se dados secundários, 

sendo eles documentais e de pesquisas bibliográficas. Ademais, por meio do diagnóstico 

e objetivos específicos da UC foram elaborados os Programas de Gestão. À vista disso, 

os programas estão destinados a formular a estrutura básica das atividades de gestão e 

manejo da área, sendo eles: Programa de Produção Sustentável Comunitária, que visa 

expandir a produção comunitária de base agroecológica, fortalecendo a cadeia produtiva 

de cultivo de alimentos e de recursos florestais e criação, agregando valor aos produtos 

da sóciobiodiversidade; o Programa de Conhecimento e Pesquisa, que objetiva 

proporcionar subsídios para o desenvolvimento de pesquisas científicas, monitoramento 

ambiental para gerar tecnologias que subsidiem o manejo sustentável e o Programa de 

Uso Público que tem finalidade de proporcionar o contato direto do público com os 

recursos naturais para estimular a participação da comunidade na conservação e 

preservação da diversidade biológica. A partir disso, pretende-se vincular o uso múltiplo 

da área pelas comunidades tradicionais ao manejo sustentável dos recursos florestais, a 

proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade. 
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RESUMO  

 

 As comunidades tradicionais na Amazônia enfrentam diversos problemas ambientais que 

afetam a qualidade dos recursos naturais, sua principal fonte de subsistência. Assim, o 

diagnóstico participativo é uma estratégia de ação, na busca de conscientização coletiva. 

Portanto, o objetivo consistiu em identificar os problemas ambientais enfrentados por 

comunidades tradicionais no Marajó, através da oficina “Eu, pensando o meu ambiente”. 

Esse trabalho faz parte do projeto “Escola Marajoara Itinerante” - Proextensão IFPA 

2019. A metodologia aplicada foi a Matriz GUT, que analisa as variáveis Gravidade 

(impacto do problema), Urgência (tempo para a resolução do problema) e Tendência 

(potencial de crescimento do problema). As oficinas foram desenvolvidas em setembro e 

outubro de 2019, com: I) Comunitários do Rio Arióca, RESEX Arioca Pruanã (Oeiras do 

Pará-PA), que elencaram que a exploração de produtos extrativistas (madeira, caça, açaí 

e peixe) para troca por drogas ilícitas é o problema de maior GUT, outros problemas 

identificados foram a pesca predatória com uso de veneno (timbó) e armadilhas, uso do 

fogo na agricultura e o descarte do lixo; II) Comunidade Santa Izabel, Rio Jupatituba 

(Breves-PA), que identificaram a pesca predatória (uso do timbó) e descarte inadequado 

do lixo como problemas de maior GUT, além da extração ilegal de madeira, poluição da 

água do rio e uso do fogo na agricultura e com III) Comunitários do Rio Mutuacá, RESEX 

Terra Grande Pracuubá (Curralinho-PA), onde os problemas identificados foram: 

destinação inadequada do lixo -  problema de maior GUT, qualidade da água para 

consumo, morte de peixes (uso de timbó e seca do rio), uso do fogo na agricultura e 

amadurecimento irregular do fruto açaí. Assim, através da oficina “Eu, pensando o meu 

ambiente”, os comunitários conseguiram identificar e refletir sobre os problemas e se 

conscientizaram da necessidade de intervenção para melhoria da qualidade de vida na 

comunidade. 
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RESUMO  

 

Os assentamentos são propriedades rurais federais onde são desenvolvidas, em pequenas 

escalas, atividades relacionadas à agricultura, pecuária e agroindústria. Os assentamentos 

na Amazônia foram os que mais converteram as florestas em outras formas de uso do solo 

como pecuária extensiva, produção extrativista e a extração de madeireira ilegal. A 

escolha da pesquisa no Estado do Pará se deu por conta de ocupações crescentes de 

assentamentos inseridos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA). Além do INCRA, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) inferiu 

que, o Pará se encontra com mais de 30% de sua área coberta por assentamento e tem um 

histórico marcado por um estado com maiores percentuais de desmatamento. Diante 

disto, o trabalho, tem como objetivo investigar, retirando informações de sites oficiais 

responsáveis pelas questões acima citadas para quantificar o desmatamento dentro dos 

assentamentos. Foi feito a partir de análise estatística dos dados nos painéis do INCRA, 

INPE e do Instituto de Terras do Pará. E identificou-se que na região metropolitana de 

Belém, Santarém, Altamira e em Marabá, principalmente nas proximidades das rodovias, 

os maiores índices de desmatamentos nos assentamentos registrados. Os resultados 

mostraram que houve um aumento do desmatamento no ano de 2017 que apresentou em 

cerca de 781km² dentro dos assentamentos numa área total desmatada de 2603km² e no 

ano de 2018 foram 853km² de desmatamento nos assentamentos numa área total 

desmatada de 2844km². Com esses dados o Pará chega com o resultado de que 36% da 

sua área desmatada são nas regiões de assentamentos o que corresponde quase dois terços 

do desmatamento em todo o Estado. O Pará ainda precisa intensificar o processo de 

regularização fundiária e fiscalização onde é essencial para conservação da floresta em 

que precisará planejar e coordenar esforços entre diferentes órgãos para conter o 

desmatamento ilegal nos assentamentos. 
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RESUMO  

 

A utilização de plantas de arroz para seleção de microrganismos promotores de 

crescimento de plantas, destaca-se por ser uma espécie de ciclo curto, resultando em 

respostas aos parâmetros avaliados com maior rapidez. O efeito positivo sobre o 

crescimento de planta que fungos do gênero Trichoderma podem exercer sobre o 

desenvolvimento vegetal, o torna uma importante estratégia. O objetivo foi selecionar 

isolados de Trichoderma sp. obtidos de plantios comerciais de coqueiro como promotores 

de crescimento de plantas de arroz. O experimento ocorreu em casa de vegetação da 

Universidade Federal Rural da Amazônia, campus Belém-PA, o delineamento foi 

inteiramente casualizado com 10 tratamentos (nove isolados de Trichoderma (T04, T09, 

T11, T17, T18, T19, T24, T25 e T26) e controle com água), com 10 repetições cada. A 

aplicação dos microrganismos aconteceu via microbiolização das sementes de arroz. 

Foram avaliados: Altura, comprimento radicular e aéreo, e massa seca. Os resultados 

obtidos demonstram que os isolados T09, T17 e T19 aumentaram em 31, 24 e 16% em 

altura, respectivamente. Também, os isolados T09 e T17, promoverem aumento de 21 e 

17% em comprimento radicular. Por fim, o isolado T09 proporcionou ainda um aumento 

de 219% da massa seca radicular da muda de coqueiro. Os isolados de Trichoderma sp. 

T09, T17 e T09 podem ser utilizados como promotores de crescimento. 
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RESUMO  

 

A degradação da qualidade ambiental é resultante de atividades que direta ou 

indiretamente altera as características do meio ambiente, assim, a qualidade de águas 

superficiais tem sofrido mudanças decorrentes do adensamento urbano e desastres 

ambientais. Este estudo teve o objetivo de avaliar as condições da qualidade da água em 

praias/igarapé localizadas no município de Barcarena, visto o uso e ocupação do solo e o 

crescimento econômico. Os dados foram disponibilizados pelo Laboratório Central do 

Estado do Pará referente ao ano de 2016. O estudo ocorreu no Porto Vila do Conde, 

Igarapé Dendê, Praia da Vila do Conde, Praia do Caripi e Praia de Itupanema nos períodos 

de setembro a novembro. Os parâmetros analisados foram sulfato, cloreto, nitrato, nitrito, 

amônia, cor verdadeira, turbidez, sólidos totais dissolvidos, pH, Escherichia coli e 

coliformes totais. Para sulfato, cloreto, nitrito, turbidez e pH, estes mantiveram-se de 

acordo com o padrão exigido pelo CONAMA 357/2005. Por outro lado, todos os locais 

de estudo não atenderam a legislação para cor verdadeira e ainda demonstraram um 

elevado quantitativo de coliformes totais. O Porto Vila do Conde teve alterado o 

parâmetro amônia, nitrato e sólidos totais dissolvidos. O Igarapé Dendê apresentou o 

parâmetro E. coli em não conformidade com padrão do CONAMA 357/2005 e a Praia do 

Vila do Conde apresentou o nitrato também alterado. Portanto, estes resultados mostram 

uma associação desses parâmetros alterados com o naufrágio do navio cargueiro Haidar 

no cais do porto que ocorreu no ano anterior a esta pesquisa, e ainda pode ser explicado 

pela proximidade da cidade com as praias/igarapé e pela formação de periferias sem 

estruturas básicas para saneamento. Portanto, as alterações desses parâmetros foram 

corroboradas com os fatos supracitados. 
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RESUMO  

 

O presente trabalho objetivou conhecer a percepção de alunos do ensino fundamental 

sobre o conceito e as funções ecossistêmicas de solo após o desenvolvimento de uma 

prática pedagógica. Para tanto, foi realizada uma prática de ensino em geociência com 

alunos do 6º ano do ensino fundamental abordando temas de pedologia tratados nas 

disciplinas de Geografia e de Ciências Naturais, com aplicação de questionários 

avaliativos e de percepção antes e depois da prática. Na ocasião houve a  explicação de 

conceitos básicos sobre origem, formação e importância ambiental dos solos juntamente 

com a exposição de recursos didáticos convencionado pelos autores do trabalho, como 

fragmentos de rochas; terrário em aquário para ilustrar o perfil do solo; vaso de planta 

contendo as principais fonte de matéria orgânica para o solo; torrão dos horizontes A e B. 

Por fim, foi realizado a abertura de uma pequena trincheira no terreno da escola para 

dinamizar a didática do ensino e promover discussão mais prática dos assuntos estudados 

em sala. Como resultado foi possível constatar que houve uma significativa melhora e 

maior consistência nas respostas dadas pelos alunos após a prática, sinalizando uma 

avaliação positiva e a eficácia do método usado.  Conclui-se, que o uso de metodologias 

interativa e de recursos didáticos são ferramentas  indispensáveis para garantir a eficiência 

no processo de ensino-aprendizagem no que tange o ensino de solos no ensino 

fundamental. 
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RESUMO  

Este trabalho aborda questões que envolvem os conhecimentos sobre os agrotóxicos na 

percepção de estudantes de nível superior. Destaca-se, que o uso dos agrotóxicos vem se 

ampliando no Brasil causando danos à saúde de pessoas que entram em contato com estas 

substâncias sem qualquer Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou orientação para 

manipulação de tais produtos. Neste contexto apresentamos o problema de estudar os 

níveis de conhecimentos os estudantes do ensino superior do Curso de Ciências 

Biológicas da Universidade da Amazônia (UNAMA) possuem acerca de agrotóxicos e 

como objetivos conhecer as concepções destes estudantes e suas fontes de informação 

sobre a temática. Como procedimento metodológico realizamos pesquisa de campo em 

dezembro de 2018 envolvendo 54 estudantes, com coleta de dados por meio de um 

questionário composto de perguntas abertas e fechadas sobre nível de conhecimento e 

conceitos relacionados ao agrotóxicos, as análises foram de tipo descritivo utilizando-se 

de abordagem qualitativa. Como resultados verificou-se que até o terceiro semestre do 

curso de ciências biólogicas 14,6% dos alunos tinham algum conhecimento sobre 

agrotóxicos, constatando-se um aumento expressivo a partir do quarto semestre. Destaca-

se ainda que 35,2% estudantes responderam entender que agrotóxicos são substâncias 

uilizadas para o combate de pragas em agricultura. Em relação às fontes que obtiveram 

as informações 75, 9% dos alunos informaram adquirir por meio da internet. O estudo 

revelou que os alunos possuem informações acerca do tema trabalhado, entretanto, a sua 

maioria é pautada no senso comum e que a maior parte dessas informações são obtidas 

por meios não acadêmicos, evidenciado a necessidade de novos e mais abrangentes 

estudos, para uma melhor compreensão de como a temática é observada pela sociedade. 
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RESUMO  

 

A Amazônia possui uma grande biodiversidade de espécies de plantas medicinais 

disponíveis, que precisam ser mais estudas e pesquisadas. No Estado do Pará, Norte do 

Brasil, as populações tradicionais possuem grandes conhecimentos sobre as plantas 

medicinais, seus usos e aplicações. No Nordeste paraense, mais precisamente na Bacia 

do Rio Caeté, em especial no baixo curso do rio, há um grande número de espécies 

vegetais sendo utilizadas como remédios pelos moradores das comunidades ribeirinhas. 

Porém, muitas dessas plantas ainda não foram identificadas e há também plantas não 

registradas em relação aos seus usos medicinais/tradicionais. Diante do exposto, este 

trabalho apresenta um estudo sobre o uso medicinal, de forma tradicional da planta 

“Canarana” Costus arabicus (L.), na comunidade da Ponta do Urumajó. O trabalho foi 

desenvolvido por meio da abordagem qualitativa, utilizando a entrevista e observação, 

coleta de amostras vegetais, identificação botânica e levantamento em bibliografia 

especializada sobre os princípios ativos e ações farmacológicas desta planta. Os 

resultados apontam que a “Canarana” Costus arabicus dispõe de recursos medicinais, 

dentre esses o tratamento do cálculo renal, permitindo a validação dos saberes tradicionais 

sobre esse recurso natural, tendo em vista que a espécie é utilizada na comunidade Ponta 

do Urumajó em forma de chá por meio da decocção utilizando-se do caule, e administrado 

por via oral. Estudos científicos mostram que as raízes apresentam efeitos antiurolíticos 

e que presumidamente, seriam devido a um polissacarídeo presente na planta. Este estudo 

considera que também há compostos com atividade farmacológicas presentes no caule, 

que ajudam no tratamento de cálculo renal. O uso de plantas medicinais pela comunidade 

da Ponta do Urumajó traz em seu escopo perspectivas altamente promissoras para estudos 

futuros. Dessa forma, faz-se necessário o registro correto dessas informações sobre a 

utilização das plantas medicinais, que estão ali disponíveis na comunidade, possuindo 

possivelmente um grande valor terapêutico.  
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RESUMO  

 

O Parque Estadual do Utinga (PEUt) está localizado dentro da Área de Proteção 

Ambiental da Região Metropolitana de Belém (APA Belém), no Estado do Pará. Sua 

criação pelo Governo do Estado em 1993, teve como objetivo proporcionar uma área de 

lazer à comunidade e preservar a biodiversidade e os mananciais existentes no parque. 

Contudo, o PEUt se encontra em volta de comunidades que usam a área do parque para 

moradia ou exploração de recursos, além de recepcionar o público no local para atividades 

de recreação. Em 2018, teve parte de sua área alterada pelo prolongamento da avenida 

João Paulo II, ocasionando a formação de fragmentos florestais. Desse modo, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a vulnerabilidade ambiental do PEUt em relação a 

fragmentação da floresta.  Os dados vetoriais referentes ao PEUT foram obtidos a partir 

da base de dados no sítio eletrônico do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da 

Biodiversidade do Estado do Pará (IDEFLOR-BIO), sendo mapeados quanto ao tamanho, 

distância das bordas, formato a partir da interpretação de uma imagem do satélite 

Sentinel-2, fatores que foram inseridos em uma matriz de avaliação de impactos 

ambientais. Foram identificados 17 fragmentos que juntos possuem extensão de 694,56 

ha, o que equivale a 49,85% da área total do parque. Os maiores problemas de 

vulnerabilidade ambiental no PEUT em relação a fragmentação estão localizados ao 

longo do seu perímetro recentemente modificado pelo prolongamento da Av. João Paulo 

II e no perímetro ao longo dos bairros Guanabara, Águas Lindas e Aurá. 
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RESUMO  

 

O processo de urbanização da Ilha de Mosqueiro, distrito administrativo de Belém, 

apresentou uma maior ocupação após a construção da ponte Sebastião R. de Oliveira que 

liga a ilha ao continente. Nessa conjuntura, houve aumento do processo de urbanização e 

ocupações irregulares que são potenciais geradores de impactos negativos em áreas 

protegidas por lei, como as Áreas de Preservação Permanentes (APP). Estas apresentam 

função ambiental de conservar a paisagem, a biodiversidade e os recursos hídricos. Em 

virtude disso, este trabalho objetivou avaliar as APPs de Mosqueiro a partir do Código 

Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651/12) realizando uma análise multitemporal de 34 anos. 

Para a realização do trabalho utilizou-se imagens do satélite Landsat 5 e 8 com resolução 

espacial de 30 metros. Para estabelecer a relação do uso do solo nas APPs foi realizada 

uma classificação supervisionada Maximum Likelihood e a pós-classificação utilizando 

Majority/Minority Anlysis no software Envi 5.3. Para a vetorização, criação de buffers e 

tratamento dos dados foi empregado o software ArcGis 10.1 delimitando a APP da 

hidrografia principal da Ilha de Mosqueiro. Além de todos esses processos, realizou-se 

uma visita à área de estudo para maior avaliação da condição da APP na ilha. Em 1984 a 

APP apresentava área antropizada de 55,42 ha (3,9% de toda faixa de APP). Já em 2018 

a área em desacordo com a legislação correspondeu a 78, 23 ha (5,52%). Além disso, 

verificou-se maior degradação na APP do rio Murubira e dos Igarapés Sucurijuquara e 

Cajueiro, onde são exercidas as maiores pressões do processo da expansão urbana da ilha. 

De forma geral, constatou-se que há uma baixa degradação e uma área conservada de 

94,4%. As ferramentas de geoprocessamento e o SIG mostraram-se eficientes para o 

auxílio no planejamento e monitoramento de áreas que devem ser preservadas por lei.  
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RESUMO  

Oriundo de águas doces africanas e asiáticas, o molusco Melanoides tuberculata (Müller, 

1774), pertencente à família Thiaridae, é considerado um gastrópode invasor que 

atualmente apresenta uma ampla distribuição global. Considerado um molusco 

estrategista, apresenta elevadas taxas de natalidade e baixa mortalidade e, por conta disso, 

é constantemente monitorado na literatura científica. Objetivou-se registrar uma nova 

ocorrência de M. tuberculata na região amazônica brasileira, sendo encontrado na 

microbacia do Rio dos Cacos, situado no município de Primavera - PA, em 28 de 

setembro de 2019. Os gastrópodes foram coletados, manualmente, na margem do rio, com 

o auxílio de peneiras de 30cm (malha de 1mm). Após a coleta, os moluscos foram fixados 

no etanol 70% e transportados para o Museu de Zoologia da Universidade Federal Rural 

da Amazônia (MZUFRA). Ao todo encontrou-se 144 indivíduos, comprimento total de 

15,44±3,08mm, variando entre 7,29 e 26,01mm, estando depositados no museu com o 

código MZUFRA Moll924. Esta é a sexta ocorrência do gastrópode no estado, o primeiro 

registro ocorreu em Itaituba (sudoeste paraense), com outras ocorrências em Castanhal, 

Itaituba, Tucuruí, Abaetetuba e na Ecorregião Aquática Xingu-Tapajós (rios Tapajós, 

Xingu e Curuá-Una). No Brasil, há registros em todas as regiões, com ocorrência em 19 

estados e no Distrito Federal. A biogeografia destaca a facilidade destes invasores 

ocuparem novos ecótopos, no entanto. M. tuberculata não representa perigos para as 

espécies de peixes nativos ou cultivados, entretanto tendem a desequilibrar as 

comunidades bentônicas de caramujos Biomphalaria sp., constantemente encontrados em 

associação com o gastrópode invasor. Estudos apontam que as técnicas para eliminação 

dos M. tuberculata são ineficazes, mas algumas espécies nativas de peixes, 

eventualmente, alimentam-se do gastrópode, controlando sua densidade populacional. 

Partindo do exposto, conclui-se (e recomenda-se) que essa nova ocorrência, indica a 

necessidade do monitoramento periódico dos corpos hídricos amazônicos, e deste modo 

acompanhar sua dispersão na região. 
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RESUMO  
 

O padrão de distribuição da meiofauna em praias estuarinas e de água doce é 

desconhecido devido à reduzida quantidade de estudos nestes ambientes. No presente 

estudo foram caracterizados bimestralmente os padrões de distribuição horizontal da 

meiofauna e de Nematoda em uma praia de água doce-oligohalina de mesomaré (Vai-

Quem-Quer, Ilha de Cotijuba, Rio Pará). As amostragens ocorreram bimestralmente ao 

longo de um ano (setembro de 2017 a agosto de 2018) em quatro estações do médiolitoral 

da praia, sendo a primeira estação (S1) localizada próxima à linha de maré alta e a última 

(S4) localizada próxima à linha de maré baixa. Em cada estação foram tomadas três 

amostras com um corer de 3cm de diâmetro, sendo este enterrado 10cm no substrato. Em 

todos os meses a S1 apresentou as maiores densidades de meiofauna, com exceção dos 

meses de maio e julho, quando a maior densidade ocorreu na S3. Quanto a Nematoda, em 

todos os meses S1 e S4 apresentaram as maiores densidades, com exceção nos meses de 

maio, onde S3 também apresentou uma alta densidade; e julho, em que a maior densidade 

ocorreu na S3. Na linha de maré alta da Praia do Vai-Quem-Quer (S1), constantemente 

podem ser observados restos de folhagens e outros detritos deixados pelas ondas, o que 

pode ter beneficiado a fauna. Essa área fornece um hábitat único para a colonização de 

invertebrados tanto do ambiente marinho quanto do ambiente terrestre. Na praia estudada, 

ambos os Nematoda de água doce (7 gêneros) e marinhos (12 gêneros), assim como 

terrestres (Allodorylaimus, Cephalobus, Cobbonchulus, Crocodorylaimus e 

Nygolaimellus) habitam esta região. Quanto à baixa densidade nas estações centrais da 

praia (S2 e S3), os organismos meiofaunais (17 grupos) provavelmente procuram escapar 

da dessecação que é maior nessa área quando comparado a S4. 
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